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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Kirsten Langehaug  FE ‐ 033 
 

15/882 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

22/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk  PS  19.05.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll ‐ Komite for miljø. plan og teknikk ‐ 14.04.2015 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato:  14.04.2015 
Møtested:  Kommunestyresalen 
Møtetid:  17:30 ‐ 20:00 
 
 

Til stede  Medlemmer: 
Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve Egeland, Tron Kallum, Truls Lindmo, Yngve 
Brænd 
 

Varamedlemmer: 
 

Forfall  Andreas Kulvik 

Administrasjonen  Gunnar Espelid, Jon Gunnar Weng 

Inhabil  Nina Haaland inhabil i sak 16/2015 ‐ Arne Bjerke møter i  saken.  

 
 

Saksliste 
Saksnr  Tittel 
   

14/2015  Godkjenning av møteprotokoll 

15/2015  GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN‐ OG BYGNINGSLOVEN, 
EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. 

16/2015  Vedr. reguleringsplan for utvidelse av Hovin kirkegård mot syd 

17/2015  Gnr. 11 bnr. 2 ‐ Søknad om dispensasjon for opprettelse av grunneiendom 

18/2015  Gnr. 126, bnr. 7 ‐ Heliveien 948 ‐ Fornyelse av dispensasjon for riving av eksisterende 
garasje og oppføring av ny garasje. 

19/2015  Gnr. 27, bnr. 7, fnr. 17 ‐ Fossumskogen ‐ Søknad om dispensasjon for oppføring av 
terrasse. 

20/2015  Gnr. 78 bnr. 1 ‐ Berger Østre ‐ Søknad om dispensasjon til fradeling av kårbolig 

21/2015  Gnr. 70 bnr. 71 ‐ Hemnestangen ‐ Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring 
av deler av fritidsbolig innenfor 30‐metersonen 

 
 
   



14/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmann. 
 

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

15/2015: GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN‐ OG 
BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Trond Kallum 
 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmann. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
 
Spydeberg kommune opprettholder gebyrsatsene etter Gebyrregulativ for behandling etter plan‐ og 
bygningsloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven vedtatt 27.11.2014 i sak 74/2014.  

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

16/2015: Vedr. reguleringsplan for utvidelse av Hovin kirkegård mot syd 
 
Behandling: 
 
1. Forslag fra Nina Haaland (H): Nina Haaland ba om å få vurdert sin habilitet i saken.  
 
VOTERING: Fire stemte for at Nina Haaland var inhabil i saken, og to i mot (Yngve Brænd (H) og 
Gunnar Espelid (FrP).  
 
2. Forslag fra Trond Kallum (SP): Administrasjonen bes om til KMPT‐møtet i juni 2015 å legge frem en 
overordnet fremdriftsplan/innstilling om når ny kirkegård kan tas i bruk.  
 



VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen med tillegg fra Trond Kallum.  

 

Vedtak: 
 
1. Komiteen har vurdert at Nina Haaland er inhabil.  
Nina Haaland (H) fratredte, Arne Bjerke (H) tiltredte som vara i saken. Gunnar Espelid (FrP) ledet 
møtet.  
 
2. Administrasjonen bes om å gå videre med reguleringsplanarbeidet for utvidelse av kirkegården for 
alternitiv syd ved Hovin kirke. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

17/2015: Gnr. 11 bnr. 2 ‐ Søknad om dispensasjon for opprettelse av 
grunneiendom 

 
Behandling: 
 
Arne Bjerke (H) fratredte. Nina Haaland (H) tiltredte og ledet møtet videre.  
 
Forslag fra Yngve Brænd (H): Dispensasjon gis videre på vilkår av at den fradelte tomten sikres 
veiløsning over gnr. 11, bnr. 2.  
 
VOTERING:  
 
Rådmannens innstilling fikk seks stemmer mot en (Yngve Brænd). Rådmannens innstilling ble vedtatt. 

 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan‐ og bygningsloven § 19‐2 og jordlova § 12 innvilger Komité for miljø, plan og 
teknikk søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan for sentrum 2012‐2024, vedtatt 18.09.2012, § 
3, for eiendommen gnr. 11, bnr.2. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved fradeling av en tomt på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som blant annet fortettings‐ 
og transformasjonshensyn, samt at en fradeling ikke vil innvirke negativt på landbruksdriften i 
området eller gå ut over dyrka mark, for å være klart større enn eventuelle ulemper, som blant annet 
hensynet til forutberegnelighet ved fravikelse av en bestemmelse i Kommuneplanen, dispensasjonen 
vil ha. 
 
Dispensasjonen gis på vilkår av at den fradelte tomten følger tilsvarende planbestemmelser som til 
enhver tid gjelder det tilknyttede boligområde for øvrig (per i dag bestemmelsene for byggeområder 
i Kommunedelplan for sentrum 2012‐2024, vedtatt 18.09.2012). 
 
Vedtaket innebærer ingen avklaring av det privatrettslige spørsmålet om veirett, og risikoen for å få 



dette endelig privatrettslig avklart hviler fullt og helt på søker. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

18/2015: Gnr. 126, bnr. 7 ‐ Heliveien 948 ‐ Fornyelse av dispensasjon for riving 
av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje. 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmann. 

 

Vedtak: 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om fornyet dispensasjon i henhold 

til plan‐ og bygningslovens § 19‐2  fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1, 
bokstav e og  for riving og gjenoppføring av ny garasje med bebygd areal (BYA) på 70 m² 
med en mønehøyde på 6,4 meter på eiendommen gnr. 126, bnr. 7 i Spydeberg kommune. 
Søknaden godkjennes. 

Komiteen finner at verken hensynene bak bestemmelsene som det dispenseres fra eller plan‐ og 
bygningslovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon 
er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan‐ og bygningsloven.  

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

19/2015: Gnr. 27, bnr. 7, fnr. 17 ‐ Fossumskogen ‐ Søknad om dispensasjon for 
oppføring av terrasse. 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmann. 

 

 

Vedtak: 
1. Kommunen har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 

planbestemmelsenes § 1.2.3 – Byggeforbud langs vassdrag i LNF‐områder og  § 2.3.2 b – 
Grad av utnytting, og tillater at det kan oppføres terrasse på 40 m² til eksisterende 
fritidsbolig i en avstand på ca. 37 meter fra Glomma på eiendommen gnr. 27, bnr. 7, fnr. 17 
i Spydeberg kommune, i henhold til plan‐ og bygningsloven § 19‐2. 

2. Med hjemmel i plan‐ og bygningsloven § 20‐2, bokstav a, gis det tillatelse til oppføring av 
terrasse på 40 m² til eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 27, bnr. 7, fnr. 17 i 
Spydeberg kommune som omsøkt.  

a. Det vises til reguleringsvedtektene for Fossumskogen fritidsgrend hva angår 
fargevalg  på hytta og rekkverk på terrassen, slik at tiltaket ikke blir liggende 



unødig fremtredende i landskapsbildet.  
b. Tiltaket bygger delvis over eiendomsgrensen til gnr. 27, bnr. 7 i Spydeberg 

kommune, og det er fremlagt tillatelse fra grunneier som tillater dette. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

20/2015: Gnr. 78 bnr. 1 ‐ Berger Østre ‐ Søknad om dispensasjon til fradeling 
av kårbolig 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmann.

 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan‐ og bygningsloven § 19‐2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 
dispensasjon fra Kommunedelplan for sentrum 2012‐2024, vedtatt 18.09.2012, § 3, for eiendommen 
gnr. 78, bnr.1. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved fradeling av kårbolig på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som blant annet praktisk‐
økonomiske hensyn, at kårboligen ikke er en naturlig del av gårdstunet samt at en fradeling ikke vil 
innvirke negativt på landbruksdriften i området eller gå ut over dyrka mark, for å være klart større 
enn eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til forutberegnelighet ved fravikelse av et forbud i 
Kommuneplanen, dispensasjonen vil ha. 
 
Med hjemmel i plan‐ og bygningsloven § 20‐1, første ledd, bokstav m og jordlova § 12, gis det 
tillatelse til opprettelse av ny matrikkelenhet på ca. 3,5 DA på eiendommen gnr. 78, bnr. 1 i 
Spydeberg kommune på følgende vilkår: 
 
1. Den nye matrikkelenheten må sikres tinglyst veirett, samt rett til å ha liggende og vedlikeholde 
eventuelle vann‐ og avløpsledninger over gnr. 78, bnr. 1. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

21/2015: Gnr. 70 bnr. 71 ‐ Hemnestangen ‐ Søknad om dispensasjon for riving 
og gjenoppføring av deler av fritidsbolig innenfor 30‐metersonen 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmann.

 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan‐ og bygningsloven § 19‐2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 



dispensasjon fra Kommuneplan 2007‐2020, § 2, punkt 2.3.1, bokstav c, for eiendommen gnr. 70, bnr. 
71. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved å gi tillatelse til å oppføre tilbygg på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som blant annet 
at det dreier seg om et allerede tettbebygd hyttefelt der allmennhetens ferdselsmuligheter ikke 
berøres i nevneverdig grad, tilbaketrekking av tilbygg fra vannet samt at tiltaket holder seg innenfor 
Kommuneplanens bestemmelser om maks antall enheter og maks utnyttelsesgrad, for å være klart 
større enn eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til forutberegnelighet og behovet for et 
tilbygg av en slik størrelse, dispensasjonen vil ha. 
 
Dispensasjonen gis på vilkår av at de bygningsmessige arbeider, materialbruk og fargevalg som 
benyttes til tiltaket sklir inn i hyttas naturlige omgivelser, slik at den ikke blir liggende unødig 
eksponert mot vannet. 
 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

DETALJREGULERING, HØGDA, GNR 27 BNR 20 M.FL, 1.GANGSBEHANDLING AV 
PLANFORSLAG 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Marius Sandli Ødegaard FA - L13, GBNR - 27/20, HIST - 
13/639 
 

14/667 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

23/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 19.05.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
 

Reguleringsplanforslaget er i samsvar med overordnede planer og ligger delvis innenfor 
kommunedelplan for sentrum.  

Administrasjonen har i denne saken ikke krevet inngåelse av utbyggingsavtale i forbindelse med 
planarbeidet, men har i stedet knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelse av nødvendig infrastruktur 
før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet. 

Planområdet ligger i tilknytning til privat vei, og planfremmer må selv sikre og dokumentere de 
nødvendige vei- og bruksrettighetene for planområdet.  

Innspill fra varsel om planoppstart: 

Det er innkommet 3 innspill i løpet av varslingsperioden. 

Avsender Oppsummering Kommentar 

Fylkesmannen i 
Østfold 

Deler av området er avsatt i 
Sentrumsplanen som LNF, og det 
må derfor beskrives særskilt for 

Det er tidligere gitt dispensasjon for 
fradeling fra hovedbølet for den 
parsellen som er avsatt som LNF. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

hvilke virkninger dette vil gi. 
Jordvernmålet tilsier at forbruket 
av dyrket mark må reduseres til et 
minimum. 
Ved utbygging forventer 
Fylkesmannen at det legges stor 
vekt på å få til en høy utnyttelse av 
arealene, og at det ikke 
tilrettelegges for eneboliger, Det 
må planlegges for en bedre 
utnyttelse av arealene. 
Det må redegjøres for 
støyforholdene langs fv. 128. 
Dersom området har et støynivå 
over Lden 55 dB forventer 
Fylkesmannen at det utarbeides en 
støyutredning som viser beregnet 
støy ved boenhetens fasade og 
utearealer. 
Det må planlegges slik at det sikres 
tilstrekkelig med areal og kvalitet 
på lekeplasser og oppholdsarealer. 
Videre påpeker Fylkesmannen at 
barn og unge skal ivaretas, og det 
skal i planarbeidet sikres gode 
levekår og trygge bomiljøer. 
Det skal utarbeides egen ROS-
analyse som følger 
reguleringsplanen. 
Universell utforming skal ivaretas. 
Det skal tas hensyn til landskap og 
byggeskikk.  
Det skal tas hensyn til de grønne 
kvalitetene i området og biologisk 
mangfold skal sikres. 

Dispensasjonssaken har vært sendt 
til uttalelser til alle involverte 
myndigheter, det var i 
dispensasjonssaken forutsatt at 
arealene skulle benyttes til 
boligformål. Således er bruken av 
arealene avklart tidligere. Hele 
området legges nå også inn i 
kommuneplanens arealdel som 
fremtidig boligområde. 
Det er i planen lagt opp til en % - BYA 
= 35 %, dette er en forholdsvis høy 
utnyttelse som vil være med på å 
bygge opp om sentrum. 
Som planfremmer skriver i sin 
planbeskrivelse – det er lite støy på 
området. Administrasjonen støtter 
dette og har ikke krevet at det skal 
utredes egen støyutredning. 
Lekeplasser og uteoppholdsareal skal 
vises i utomhusplan ved søknad om 
rammetillatelse. Felles 
uteoppholdsarealer skal være 
ferdigstilt jf. 
reguleringsbestemmelsene, før det 
kan gis midlertidig brukstillatelse for 
boliger på området. 
ROS-analyse følger planforslaget. 
Universell utforming er lovpålagt jf. 
Plan- og bygningsloven og i TEK10. 

Østfold 
fylkeskommune 

Deler av området er i 
sentrumsplanen satt av til LNF-
formål, men det er tidligere gitt en 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel med den hensikt å bygge 
boliger også på den delen av 
planområdet som ikke er satt av 
bolig. 
Det er uheldig å fravike overordnet 
plan, særlig der dyrket mark blir 
beslaglagt. 
Forholdet til fylkesplanens 
langsiktige grense bør tas opp med 
kommunen og avklares før 
arbeidet med reguleringsplanen 
videreføres. Vurderinger som er 

Se kommentarer over. 
I rulleringen av kommuneplanens 
arealdel er det tatt inn at dette 
planområdet omfattes av de 
bebyggbare områdene i 
kommuneplanen. 
Lekeplasser og fellesarealer innenfor 
planområdet skal løses ved 
rammetillatelse. Løsningene skal 
vises i utomhusplan. 
Det finnes bussholdeplasser i begge 
retninger langs fv. 128 i krysset 
mellom fv. 128 og Høgda.  
Kommunen har ikke foreløpig krevet 
strengere krav til energiløsninger 
enn det TEK10 krever, og vi ser det 
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gjort i forbindelse med oppfølging 
av fylkesplanen i arealregnskapet 
for Indre Østfold indikerer at 
kommunen har tilstrekkelig arealer 
innenfor allerede avklarte områder 
til å dekke det langsiktige behovet 
for utbyggingsområder. Dersom 
kommunen etter en samlet 
vurdering likevel konkluderer med 
at samfunnsmessige hensyn tilsier 
at man i det aktuelle tilfellet bør gå 
ut over den langsiktige grensen 
satt i fylkesplanen må dette 
kompenseres gjennom en 
tilsvarende reduksjon av 
tettstedsarealene ved rullering av 
kommuneplanen. Dette må være 
avklart før vi kan ta stilling til et 
reguleringsforslag som går ut over 
langsiktig grense. 
Grad av utnytting bør være høy, 
samtidig som at det kan være gode 
nok uteoppholdsarealer og god 
estetikk. 
Planen må sikre tilstrekkelige, 
trygge og hensiktsmessige leke- og 
oppholdsarealer for barn og unge. 
Det bør innarbeides 
rekkefølgebestemmelser i planen 
som sikrer ferdigstillelse av 
lekearealer samtidig med tiltaket. 
Det må om nødvendig foretas 
støyberegninger som vedlegges 
plandokumentene. 
Planen må legge opp til god og 
sikker atkomst, parkering og 
trafikksikker skolevei. 
Det må legges opp til at området 
kan betjenes med kollektivtrafikk, 
og det bør avklares om det er 
aktuelt å anlegge busslomme på 
arealet. 
Ny bebyggelse må tilpasses 
landskapet. Alleen opp til Løken 
gård er et viktig element i 
kulturlandskapet. Bebyggelsens 
fjernvirkning må vurderes. 
Bygningsuttrykk og grad av 
utnytting må tilpasses eksisterende 
bebyggelse som skal inngå i planen 
og omkringliggende bebyggelse. 
Fylkeskonservator uttaler at det 

ikke riktig å gjøre det i denne saken 
heller.  
 
Fylkesplanens langsiktige grense er 
avklart med kommunen da det 
tidligere er gitt dispensasjon for 
fradeling med formål om 
boligetablering, samt at kommende 
forslag til kommuneplan legger 
arealene inn som byggeområder. 
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ikke er kjent automatisk fredede 
kulturminner på stedet. Egen 
bestemmelse om kulturminner må 
inn i bestemmelsene. 
Det må utføres ROS-analyse. 
Klima og energibruk: Det bør tas 
sikte på en standard utover 
minstekrav i TEK10. Det bør 
utarbeides minstekrav til 
utbyggere om andel p-plasser med 
ladetilbud. 
Fylkeskommunen forutsetter at 
forholdet til fylkesplanens 
langsiktige grense avklares av 
kommunen før arbeidet med 
reguleringsplanen videreføres. 

Statens vegvesen Planen vil i liten grad berøre veier 
eller områder som Statens 
vegvesen har ansvaret for. 
Planen vil antagelig gi noe økt 
trafikk, noe som gir et behov for å 
gjøre forenklede 
trafikkvurderinger. 
Planområdet vil ha atkomst fra 
Høgdaveien via fv. 128. 
Statens vegvesen anbefaler at 
krysset mot fv. 128 utformes iht. 
vegnormalene samt at det 
reguleres inn frisiktsoner i kryss. 
Det er 50 meters byggegrense mot 
fv. 128. 
Det må ivaretas tilrettelegging for 
gående og syklende samt 
kollektivtrafikk og UU. 
Det bør reguleres et grøntbelte 
langs Høgdaveien. 
Retningslinjene T-1442 og T-1520 
må følges. 

Det er en minimal økning i 
trafikkmengde som planområdet vil 
generere. Økningen antas så liten at 
tiltak på eksisterende veier i 
området synes unødvendig. Det var 
en vesentlig større trafikkmengde 
langs fv. 128 da E-18 hadde sin trasé 
gjennom Spydeberg sentrum. 
Boligene ligger mer enn 50 meter fra 
fv. 128. 
Det finnes en undergang under fv. 
128 fra krysset Høgda/fv. 128. 
Løsninger for gående og syklende 
synes ivaretatt. 
Bussholdeplasser langs fv. 128. 
Det er lagt opp til byggegrenser mot 
Høgda og veiene i området. Mot 
nord er det naturlig at det settes opp 
vegetasjon.  
Retningslinjene T-1442 og T-1520 
synes ivaretatt. 
  

 

 
 

Vurdering 
 

Reguleringsplanforslaget omfatter ubebygde arealer på Høgda, rett bak bebyggelsen på sørsiden av 
Fv. 128 Osloveien. Eiendommene benyttes i dag til jordbruk og som tilleggsareal for bolig. Det er kort 
vei fra planområdet til undergang under Fv. 128 og inn mot Myrakrysset.  

Planfremmer har hatt tanker for mindre boliger i en etasje og kanskje tilpasset livsløpsstandard. Det 
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er dermed foreslått en forholdsvis høy grad av utnytting av arealene. Dette for å få innpasset flest 
mulig leiligheter på arealene. Det antas at beboere i leiligheter for livsløpsstandard ønsker lettstelte 
eiendommer og dette forslaget legger til rette for slik bebyggelse. Selv om planfremmer har planlagt 
for boliger med livsløpsstandard er ikke dette sikret i reguleringsbestemmelsene. Dette er valgt ut fra 
prinsippet om at eier av eiendommen selv kan prosjektere den boligtypen eier selv tror vil være 
salgbart. Reguleringsplanforslaget har etter administrasjonens vurderinger tilrettelagt for opp mot 12 
boligenheter. 

For at den som skal utvikle planområdet skal kunne prosjektere det best mulig på planområdet er det 
ikke regulert annet enn byggegrenser rundt planområdet mot veien Høgda og gårdsveien til Løken 
gård. Det er forutsatt at det utarbeides en utomhusplan i forbindelse med byggesøknaden, og at det 
på den måten må sikres fellesarealer og lekeplass i byggesaken. Administrasjonen mener det er den 
beste løsningen i denne saken, da planfremmer selv ikke har til intensjon å bygge ut området. 

Parkering skal skje på en felles parkeringsplass for hele boligfeltet. 

Langs gårdsveien opp mot Løken er det etablert en bjørkeallé. Denne er i reguleringsplanforslaget 
foreslått som en hensynssone. Hensynssonen vil være med på å sikre at alleen ikke bygges ned.  

Området som er foreslått regulert til landbruk er kun en stadfestelse av dagens bruk. 

Veiene er regulert slik de er etablert i dag. 

Det er tatt hensyn til berørte eiendommer langs veien, slik at grunneiernes interesser i størst mulig 
grad er tatt hensyn til. 

 
 
Konklusjon 
Administrasjonen mener at planforslaget er i tråd med overordnede planer og vedtak og at 
reguleringsplanforslaget tar de nødvendige hensyn til omgivelser og offentlige og private parter.  

Dersom denne planen vedtas vil utbygging på området bygge opp om sentrum og kunne tilby 
lettstelte leiligheter i livsløpsstandard. Administrasjonen mener planforslaget ikke er kontroversielt 
selv om landbruksjord blir omdisponert. Dispensasjonssaken fra 2012 som resulterte i fradeling til 
boligformål avklarte fremtidig arealbruk. 

Administrasjonen mener også at en grad av utnyttelse på % - BYA = 35 % er å anbefale slik at 
utnyttelsen av arealet blir høy nok, samtidig som det kan innpasses tilstrekkelige uteoppholdsarealer. 

 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Det vedtas at forslag til detaljreguleringsplan for Høgda gnr. 27 bnr. 20 m.fl sendes på 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 
 
 
 

Vedlegg: 
VEDLEGG 1  Forslag til reguleringsplankart 230315 
VEDLEGG 2  Forslag til reguleringsbestemmelser 130415 
VEDLEGG 3  Plankonsulentens planbeskrivelse 230315 
VEDLEGG 4  ROS analyse Høgda 230315 
VEDLEGG 5  Varslingsinnspill 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

PLANID: 0123-2013-0002 

 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR GNR. 27 BNR. 20 m. 

fl. HØGDA – SPYDEBERG KOMMUNE  

 

Planens dato: 23.03.2015 

Kommunestyrets vedtak: xx.xx.xxxxx (fylles ut av kommunen) 

 

 

§ 1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2013-

0002 og datert 23.03.2015. 

 

§ 2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

a) Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr. 1)      

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, felt B1-B2 Sosi-kode 1112 

 

b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg, felles atkomstvei, felt p_KV1-p_KV2   Sosi-kode 2011 

Annen veggrunn – grøntareal     Sosi-kode 2019 

 

c) Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (Pbl. § 12-5 nr. 5) 

Landbruk, felt L1      Sosi-kode 5110  

 

§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER: 

a) Hensynssoner (Pbl. § 12-6) 

Særlig krav til infrastruktur, felt H400    Sosi 400 

Hensyn grønnstruktur, felt H540    Sosi 540 
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

a) Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredede kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leier, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 

brent stein eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 

nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.  

 

b) Støy: Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene som 

fremgår av retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442 (2012), eller de til enhver tid 

gjeldende grenseverdier.  

 

c) Estetikk: Det skal tilstrebes at alle tiltak utformes med hensyn på estetikk, arkitektur og 

byggeskikk. Bygningsuttrykk må tilpasses og harmonere med eksisterende bebyggelse og det 

skal spesielt legges vekt på visuelle uttrykk mot omkringliggende boligbebyggelse og 

hovedveier. 

 

d) Overvann: Overvann skal håndteres lokalt ved f. eks fordrøyning og infiltrasjon. Påslipp på 

overvannsledningene av overflatevann tillates ikke. Dette kravet gjelder også i 

anleggsperioden. 

 

§ 5  OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr. 1)  

1. Område for boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, felt B1og B2. 

a) Felt B1 og B2 reguleres til område for boligbebyggelse. Med boligbebyggelse menes 

konsentrert småhusbebyggelse i 1 etasje. Det tillates inntil 12 boenheter på feltene til 

sammen. 

b) Grad av utnytting: % - BYA = 35 %. 

c) Gesimshøyde for bolighus: 3,5 m. Mønehøyde for bolighus: 7,0 m.  

d) Det skal anlegges 1 biloppstillingsplass per boenhet ved egen bolig. Biloppstillingsplassen skal 

anlegges som garasje eller carport. Det skal i tillegg anlegges 0,5 biloppstillingsplass pr. 

boenhet på en felles parkeringsplass. Det beregnes 18 m² per parkeringsplass. 

e) Ved søknad om tillatelse til oppføring av bolig, skal det leveres en samlet utomhusplan som 

viser bebyggelse,  fellesarealer, snuplasser, parkering, tilkomstveier og plass for 

avfallshåndtering for feltene B1 og B2. 

f) Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 50 m² for 

Garasje/carport. Garasjen/carporten skal være enetasjes uten ark/takopplett. 

g) Gesimshøyde for garasje/carport: 3,0 m. Mønehøyde for garasje/carport: 5,0 m. 

Gesimshøyde for garasje/carport med pulttak/flatt tak: 3,5 m. 
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§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2)  

1. Område for kjøreveg, felt p_KV1. 

a) Felt p_KV1 reguleres til kjøreveg.  

b) Kjørevegen er privat og er felles for gnr. 28 bnr. 1 og gnr. 29 bnr. 3 samt for bebyggelsen 

langs veien Høgda. 

c) Regulert bredde inkluderer kjøreveg og vegskulder. 

2. Område for kjøreveg, feltp_KV2. 

a) Felt p_KV2 reguleres til kjøreveg. 

b) Kjørevegen er privat og er felles for bebyggelsen langs veien Høgda. 

c) Regulert bredde inkluderer kjøreveg og vegskulder. 

d) Det tillates ett avkjøringspunkt fra p_KV2 til felt B1.  

3. Område for annen veggrunn – grøntareal 

a) Annen veggrunn skal benyttes til grøfteareal og til snøopplag. 

b) Annen veggrunn skal fremstå som et grønt areal. 

 

§ 7 OMRÅDE FOR LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (Pbl. § 12-5 nr. 5) 

1. Område for landbruk, felt L1. 

a) Felt L1 reguleres til landbruk. 

 

§ 8 HENSYNSSONER (Pbl. § 12-6) 

1. Særlig krav til infrastruktur, felt H400. 

Innenfor området tillates ikke oppført bygninger eller deler av bygninger som kan være til 

hinder for vedlikehold av VA-anlegget i grunnen. 

2. Hensyn grønnstruktur, felt H540. 

Innenfor området skravert for hensyn grønnstruktur skal det tas hensyn til alléen opp mot 

Løken gård. Rotsystem og krone for trærne i alléen skal få gode levekår, slik at alléen bevares. 

 

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSE 

a) Før det sendes inn søknad om tillatelse skal det foreligge godkjenning fra Spydeberg 

kommune ved teknisk drift for vann- og avløpsløsninger. 

b) Før det sendes inn søknad om tillatelse skal det foreligge tinglyst rett til å benytte Høgda som 

atkomstvei for boliger på felt B1 og B2. 

c) Før bebyggelse og anlegg tas i bruk, skal tilhørende utomhusanlegg, tekniske anlegg, vann og 

avløp, elektrisitet, nødvendige sikringstiltak og interne veianlegg og parkering på 

planområdet være etablert. 

 

Dato: 23.03.2015 
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REGULERINGSPLAN HØGDA GNR. 27/ 18, 27/ 20, og 29/ 3 og 29/ 4, 

 

I SPYDEBERG KOMMUNE. 

 

BESKRIVELSE 

 

Utarbeidet 16.05.14 rev. A: 23.03.15 
Planid: 0123-2013-002 

 

 

 
 

 
 

1. SAMMENDRAG 
Planområdet ligger i utkanten av i Spydeberg sentrum. Planområdet ligger som et hittil  
ubebygd område i utkanten av Spydeberg sentrum mellom Løken gård og fylkesvei 
128, gamle E18.  
Området rundt består i sør av dyrka mark og skogkledde åser, i nord grensende til 
sentrumsområdet i Spydeberg. 
Intensjonen med planforslaget er å regulere området for boligbygging med tilhørende 
infrastruktur. Det er planlagt ca. 10 hus. Planområdet er på ca. 6,2 daa. 
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 Stedsnavn og adresse Høgda, Askimveien  

 Gårdsnr./ bruksnr. 27/18, 27/20, 29/3 og 29/4. 
 Gjeldende planstatus 

(reguleringsplan) 
Del av Kommunedelplan for Spydeberg 
sentrum 2012-2024 arealdel 

 Tilgrensende planer -Reguleringsplan E18 Undergang v/ Høgda 
-Reguleringsplan Fossum Vestre 

   
 Forslagsstiller Nils Erik Resaland               

Årsrudveien 110                  
1912 Enebakk 
 
tlf:913 83 826 
mail: nilserik@resaland.com 

 Grunneiere (sentrale) Nils Erik Resaland (Gnr.27/ Bnr. 20) 
Venche L. Rygge Lindmo (Gnr. 27/ Bnr. 18) 

 Plankonsulent Sørli arkitekter as 
   
 Ny plans hovedformål Boligformål, fortsatt LNF, Kjørevei og 

Parkering 
 Planområdets areal i data 6 206,934 m2 
 Grad av utnytting 35% 

 Ant. nye boenheter / nytt 
næringsareal (BRA)  

Ca. 10 boliger med garasje 

 Foreligger det varsel om innsigelse 
(ja/ nei) 

Nei 

 Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
   
 Kunngjøring oppstart, dato Oppstartmøte avholdt 10.01.13. Annonsert 

oppstart/ varsling: uke 27, 2013. 
 Informasjonsmøte/ folkemøte,  Nei 

 
 

3.  BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 Bakgrunn 

Eiendommen er en del av Spydeberg kommunes arealplan. En del av arealet har 
formål landbruks-, natur- og friluftsområder sone I (LNF). Den andre delen er regulert 
til utbyggingsområde bolig. Landbruksarealene på eiendommen er benyttet til 
kornproduksjon. 
 
Eier av gnr.27/bnr.20 ønsker å utarbeide reguleringsplan med formål boligbebyggelse, 
kjøreveg og parkering, for å få en verdiskapning på eiendommen. En regulering som 
muliggjør oppføring av flere boliger er i tråd med kommunens ønsker, jf. 
Kommunedelplan for sentrum 2012-2024. 
Tilgrensende areal i nord og øst har formål boligområde. Den aktuelle reguleringsplan 
Høgda vil utgjøre en utvidelse av allerede etablerte boligområder.   
 
Spydeberg kommune opplever på reguleringstidspunktet befolkningsvekst og anses 
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som et attraktivt område for bosetting og næringsetablering. Gjeldende 
reguleringsplan vil også bidra til utvikling og forsterking av sentrumsstrukturen i 
Spydeberg, som er en etablert målsetting i kommuneplanen. 
 
På bakgrunn av dette er reguleringsplanen utarbeidet. 
 

 Intensjonen med planforslaget 

Intensjonen med planforslaget er å regulere området for boligbygging med tilhørende 
infrastruktur. Det er planlagt ca.10 boliger med garasjer/ carport. Boligene er planlagt 
som seniorboliger. 

 Krav om konsekvensutredning 

Ikke aktuelt, ihht. oppstartsmøte 10.01.13 , jf. Forskrift om konsekvensutredninger 
(KU). 

 

4.  PLANPROSESS  
4.1 

 

Planprosessen 

 
Sørli arkitekter as ble engasjert som planutvikler av Ski arkitektkontor.  
  
Representant for planutvikler og grunneier, Nils Erik Resaland, har deltatt på oppstartsmøte 
med Spydeberg kommune 10.01.2013. 
 
Utlysning i avis som er alminnelig kjent på stedet, jf § 12-8 2.ledd:  
Det har vært utlysning av oppstart av planarbeidet i Smaalenenes avis i uke 27, 2013.  
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Det er også lagt ut på planutviklers hjemmeside: http://www.sorliarkitekter.no/   
 
Varsling av grunneiere og naboer ved brev, jf § 12-8 2. ledd:  
Planutvikler har varslet berørte naboer 27.06.13, jamfør naboliste fra Spydeberg kommune.    
 
Melding om oppstart av planarbeid til off. myndigheter, organisasjoner m.v. som har 
særlige interesser i planarbeidet, jf § 12-8 1. ledd.: 
Brev med varsling av oppstart av reguleringsarbeid med kartforslag ble sendt den 27.06.13: 
- Spydeberg kommune 
- Østfold fylkeskommune 
- Fylkesmannen i Østfold 
- Statens vegvesen, Region Øst 
 
Frist for uttalelse var 02.08.13, men på grunn av ferie ble fristen forlenget til 23.08.2013. 
 
Innspill til planprosessen 

Det kom tre uttalelser til oppstartsvarselet, fra Fylkesmannen i Østfold, Østfold 
fylkeskommune og Statens Vegvesen, se pkt. 8. 
 
Opprinnelig planforslag ble sendt til behandling 19.05.15. 
Gjeldende dokument er revisjon A. 
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5.  GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 
 I gjeldende kommunedelpan for Spydeberg sentrum 2012-2024, er området  

vist som landbruks-, natur- og friluftsområder sone I (LNF), og boligområde. Planområdet 
ligger i utkanten av Spydeberg sentrum.  
Det er tidligere ikke utarbeidet detaljregulering for området. 
 

 
Kommuneplan/ kommunedelplan 

 

 

 
 

Fylkesplan 

- Østfold mot 2050, kart over Indre Østfold 
 
Statlige planretningslinjer  

- Barn og planlegging T-2/08 og T-1513 
- Riks og fylkesvegar T-1057 
- Samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93 
-  Retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442-2012 
 
Tilgrensende planer: 

Området avgrenses i nord av reguleringsplan E18 Undergang v/ Høgda og i øst av 
reguleringsplan for Fossum Vestre. Se pkt. 6.3   
 

Vesentlige avvik fra overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel består planområdet delvis av dyrket mark og dette området er en 
del av et sammenhengende landbruksområde. Planområdet går ut over fylkesplanens 
langsiktige grense for by- og tettstedsområder og er delvis i strid med formål LNF i 
sentrumsplanen til Spydeberg kommune. Spydeberg kommune vedtok likevel i oktober 2012 
dispensasjon på bakgrunn av ønske om fradeling med sikte på å bygge boliger, jf. Sak 10/ 
579, og har med dette tatt stilling til og signalisert sin holdning til arealbruk på stedet. 
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Fylkeskommunen er også kjent med saken fra samme dispensasjonsbehandling, i og med at 
den har vært til uttalelse hos Østfold fylkeskommune. Dispensasjonsvedtak, med krav om 
reguleringsplan, er ikke påklaget av fylkeskommunen eller andre. 
 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
6.1. 

 
Illustrasjoner 

 

 

 

 
 
Planområdet utgjør om lag 6,2 daa, hvorav ca. 5,2 daa er regulert til boligområde og 1,2 daa 
har formål kjørevei (se pkt. 7.3). 
 

 
6.2 Beliggenhet 

Planområdet ligger i utkanten av Spydeberg sentrum, i randsonen mellom et etablert 
sentrumsnært boligområde og LNF-område. Området ligger rett sør for fylkesvei 128 og har 
fotgjengerundergang under fylkesvei 128 til sentrum. Området ligger ca. 1,1 km vest for 
Fossumbrua over Glomma. 

Område markert med gult er fradelt fra 

gnr.29/gnr.3, sammenføyd med 

gnr.27/bnr.20. Gnr. 27/bnr.18 er også 

berørt av reg.planen og mindre deler av 

gnr.27/bnr.36 (vei). 

Gårdsalléen mot Løken ligger helt øst i 

reguleringsområdet og er et sentralt element i 

kulturlandskapet. Alléen vil bli vernet med 

hensynssone. 

Flyfoto som reguleringsområdet og dets 

nære omgivelser. Viser dagens utnytting 

av LNF-området til kornproduksjon, og 

undergang under fylkesvei 128 i nord. 
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6.3 Avgrensning og tilstøtende arealers bruk 

Området avgrenses i nord av reguleringsplan E18 Undergang v/ Høgda og i øst av 
reguleringsplan for Fossum Vestre som har bokollektiv og LNF område som formål. I sør og vest, 
omkring gårdsveien mot Løken gård, ligger store jorder. I vest rammer en gårdsallé inn 
kjøreveien mot Løken. 

 

6.4 Eksisterende bebyggelse 

Gjennom reguleringsområdet går det en VA-ledning som ikke må overbygges. Området er 
regulert som båndleggingssone med 2 m. på hver side av ledningen.  

 
6.5 Topografi/ landskapstrekk 

Området er et gammelt landbruksområde med slake, delvis hellende jorder. Området er 
sentrumsnært og ligger tett på fylkesvei 128, og er derfor attraktivt som boligområde. Bebygd 
område nord for Høgdaveien inntil fylkesvei 128 er relativt nylig bebygd med eneboliger.  
 

 
6.6 Solforhold  

Området har gode solforhold. 
 

 
6.7 Vegetasjon/ dyreliv og andre naturforhold 

Vegetasjonen i området er dominert av åkerlandskap med korn. Dyrket areal i planområdet er lite 
og arronderingsmessig vanskelig å drifte. I vest rammer en gårdsallé inn kjøreveien mot Løken.  
 

 
6.8 Grønne interesser 

I kommuneplanens arealdel består området delvis av dyrket mark og dette området er en del av et 
sammenhengende landbruksområde. Planområdet går ut over fylkesplanens langsiktige grense for 
by- og tettstedsområder og er delvis i strid med formål LNF i sentrumsplanen til Spydeberg 
kommune. Spydeberg kommune vedtok likevel dispensasjon på bakgrunn av ønske om fradeling 
med sikte på å bygge boliger, jf. Sak 10/ 579. 
I forbindelse med fradelingen på eiendom 29/ 3 mener Landbrukskontoret HSA at reguleringen   
ikke reduserer landskapets karakter nevneverdig og at fremtidig landbruksdrift heller ikke vil 
hindres. 
 
Det er fra planområdet kort vei til rekreasjonsområder bl.a. i Glommaområdet. 
Grønnstruktur i området må sikres i planforslaget og bestemmelsene. Dette vil bidra til å skape en 
god utforming av arealene og beholde nåværende landskapsbilde. Området har ikke vært et 
aktuelt område for barns utendørsaktivitet. 

 
 
6.9 Kulturminneverdier 

Det finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (askeladden.ra.no). 
Det er heller ikke registrert SEFRAK-bygninger (miljodata.no). Uansett; dersom det under 
anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, 
brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 1978, § 8. 
 
Gårdsalléen mot Løken er en viktig del av kulturlandskapet og vil bli bevart og beskyttet med 
hensynssone. 
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6.10 Vei- og trafikkforhold 

Hovedvegen i nærområdet er fylkesvei 128 er en gjennomfartsåre med mye trafikk, men vesentlig 
redusert etter at nye E18 ble åpnet. Fartsgrensen er 60 km/t forbi Høgda. 
 
Reguleringsområdet vil få adkomst fra eksisterende avkjørselsvei (Høgda) fra fylkesvei 128.   
Forholdene for gående og syklende inn mot sentrum er gode i og med at det er gang- og sykkelvei 
på nordsiden av området og under fylkesvei 128. Området Høgda og mot Løken er ellers lite 
trafikkert. 
Bebyggelsen skal derfor utformes slik at den bidrar til å skjerme uteoppholdsarealer mot 
veitrafikk, både med henblikk på trafikksikkerhet og støy. 
 
Boligområdet lokaliseres med god tilknytning til hovedtrasèene for kollektivnettet og i nærheten 
av sentrum. 
For Spydeberg sentrum sier kommunedelplanen at det skal legges til rette for utvikling av et 
attraktivt og levedyktig sentrum.  Nye boligområder innenfor eksisterende byggesoner og i gang-
/sykkelavstand fra kommunesenter er i så måte gunstig. 
 

 
6.11 Støy 

Fylkesvei 128 kan oppfattes som en støybelastning. Det er viktig å plassere gode utearealer i 
soner der støy ikke er et problem. Bebyggelsen skal derfor utformes slik at den bidrar til å 
skjerme uteoppholdsarealer mot veitrafikk, både med henblikk på trafikksikkerhet og støy. 
 
Det henvises til Retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T-1442. 
 

 
 

6.12 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 

Området ligger nært offentlige kommunikasjonslinjer. Det er umiddelbar nærhet til lokale og 
regionale bussruter, og fra krysset under fylkesvei 128 er det er gang- og sykkelvei til jernbanen.  

 
6.13 Teknisk infrastruktur 

Det er kommunalt vann og avløp i området. Boligene skal kobles opp mot eksisterende 
vannledninger, strøm, telefon, og andre kabler. 
 
VA-ledning i grunnen skjærer skrått gjennom reguleringsområdet. Det skal være byggeforbud 
over ledningen og den beskyttes i tillegg med båndleggingssone på 2m på hver side.  

 
6.14 Privat og offentlig servicetilbud 

Det er kort vei til offentlige og private servicetilbud i sentrum. Kommunesenteret ligger i 
nærheten av jernbanen, om lag 1,4 km. unna planlagt boligfelt. Legesenter og dagligvarehandel 
ligger 1 km unna.  

 
6.15 Risiko og sårbarhet 

Se ROS-analyse vedlagt 
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG KONSEKVENSER AV DETTE 
7.1 Innledning 

Planområdet ligger i utkanten av Spydeberg sentrum, noe sørøst for sentrum, i retning 
Askim. Planområdet er fra før delt i to, av LNF-område og planlagt boligområde. Området 
er hittil ubebygd, men det planlegges om lag 10 nye boliger. Boligene er tenkt som små 
enetasjes boliger som kan bygges frittliggende eller i rekker. Planområdet ligger på et 
relativt flatt jordbruksareal som faller noe fra øst og vest. 
Det er et mål for planarbeidet å legge til rette for et variert boligtilbud sentrumsnært i 
Spydeberg.  
 
Reguleringsplan for E18 Undergang v/ Høgda sikrer en trafikksikker kobling for myke 
trafikanter fra boligområdet og nordover mot sentrum.  
 
Planforslaget åpner for mønehøyde opp til 6 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Konsekvenser: Reduksjon av dyrka mark innebærer iflg. Landbrukskontoret HSA ikke 
vesentlig reduksjon i inntjening for gården. Reguleringen og senere bygging vil heller ikke 
endre landskapets karakter vesentlig, ei heller hindre fremtidig landbruksdrift. 
For Spydeberg kommune innebærer reguleringen en rasjonell utvidelse av et sentrumsnært 
område og økt tilgang på boligtomter. 

 
 
7.2 Overordnede planer og vedtak 

Jf. pkt. 5 
Reguleringsplanen vil ikke være i strid med overordnede planer utover det som er nevnt i pkt 5, 
som gjelder forholdet til Spydeberg kommune sin sentrumsplan og fylkesplan. 

 
7.3 Reguleringsformål/ arealoppgave 

 

Formål Areal 

Bolig 5 216,222 m2 
Kjørevei 1 246,691 m2 

Annen veggrunn    426,002 m2 

LNF    563,463 m2 
Totalt areal 7 453 568 m2 

 

 
7.4 Byggeformål 

Det er tidligere ikke utarbeidet detaljregulering for området, men det planlegges små boliger i 1 
etasje, som kan bygges frittliggende eller i rekker, og uten store eneboligtomter. Hver boenhet 
skal ha tilgang på garasje/ carport og biloppstillingsplass, se pkt. 7.6.  
 
For byggehøyder, se bestemmelser § 3. 
 
Byggegrenser knyttes til et VA-ledningsnett som strekker seg sør-nord i området, til gårdsalléen 
helt vest i området, og ellers til eiendomsgrenser og kjørevei. 
 
Grad av utnytting og formål er i tråd med overordnede føringer og planer. Tillatt bebygd areal er 
inntil 35% av reguleringsområdet. 
 
Plankartet har boligområde 1 og 2. Bruk av arealet og bestemmelser er likt for de to områdene, 
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men boligområde 2 tilhører en annen grunneier og fremstår derfor som eget felt i planen. Dersom 
eier- og utbyggerinteresser tilsier at også denne delen av planområdet utvikles samtidig med den 
øvrige del, vil behovet for eget felt kunne revurderes. 
 

 
7.5 Leke-/ uteoppholdsareal 

Området er ikke brukt til friområde eller lekeområde for barn fra tidligere. 
 
Det skal etableres uteoppholdsarealer for eiere av seniorboligene som planlegges i området, 
skjermet for trafikk og støy, jf. 6.10 og 6.11. Uteområdene vil være på bakkeplan. Lekearealer 
skal være ferdigstilt innen midlertidig brukstillatelse gis. Se bestemmelser § 10. 
 
Bebyggelse og uteområder skal tilfredsstille krav til universell utforming.  
  

 
7.6 Parkering/ garasje(r) 

Alle boenhetene skal egen garasje/ carport på området. I tillegg må det på byggesaksnivå 
avsettes areal til fellesparkering, slik at alle boenheter vil ha tilgang på én 
biloppstillingsplass i tillegg til garasje. Parkeringsfunksjoner skal også følge krav til 
universell utforming.  
 

 

7.7 Trafikk- og parkeringsforhold 

Hovedvegen inn i området er eksisterende adkomstveg til Løken gård og til eksisterende 
boligområde på Høgda. Denne veien skal ha total bredde, inkl. veiskulder, på 5 m. Området 
er lite trafikkert og det synes ikke nødvendig med gang og sykkelvei før kryss ved 
fylkesvei. Se reguleringsplan for E18 Undergang v/ Høgda. 
 
Adkomst til området må oppordnes før utbygging. 
 

 

7.8 Støytiltak 

Jmf. Pkt. 6.11. Fylkesvei 128 kan oppfattes som en støybelastning. Det er viktig å plassere 
gode utearealer i soner der støy ikke er et problem. Bebyggelsen skal derfor utformes slik at 
den bidrar til å skjerme uteoppholdsarealer mot veitrafikk, både med henblikk på 
trafikksikkerhet og støy. 

 
Det henvises til Retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T-1442. 
Det er imidlertid ikke sannsynlig at området har et støynivå over 55 dB Lden og det er  
dermed ikke nødvendig med støyutredning. 

 
 

7.9 Avfallshåndtering/ miljøstasjon 

I forbindelse med detaljplanlegging skal det skal avsettes areal for avfallshåndtering ved 
innkjørsel til området, med tilstrekkelig veibredde og snumulighet for lastebil. Det er 
avklart med Indre Østfold Renovasjon at avfallshåndtering skal være på bakkeplan, som 
normal avfallsbod med tilstrekkelig størrelse ifht. antall og type boliger. 
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7.10 Estetikk og konsekvenser for naboer 

Utbygging i området vil ikke ha negative konsekvenser for naboer med tanke på verken 
utsikt, innsyn, solforhold eller støy. Husene vil være små og boligenes utforming vil ikke 
skille seg ut som sterk kontrast til eksisterende bebyggelse og arealbruk.  
 
Utbyggingen vil ikke endre landskapsopplevelsen nevneverdig. Området på sørsiden av 
fylkesvei 128 vil fortsatt ha preg av å være en grønn sone og gammelt landbruksområde. 

 
7.11 Friluftsaktiviteter, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet 

Tiltaket vil ikke legge beslag på eller påvirke areal som er i bruk av barn og unge, jf. RPR 
for barn og unges interesser i planleggingen. 
 
Reguleringsområdet er heller ikke viktig for friluftsliv eller spesielle naturverdier.  
 

 
7.12 Privat og offentlig servicetilbud 

Jf. Pkt. 6.14. 
Det vil være kort vei til offentlige og private servicetilbud i sentrum. Kommunesenteret 
ligger i nærheten av jernbanen, om lag 1,4 km. unna planlagt boligfelt. Legesenter og 
dagligvarehandel ligger 1 km unna. 
 

 
7.13 Infrastruktur (vei/ vann/ avløp/ strøm/ telefon/ internett) 

Jf. Pkt. 6.10, 6.12 og 6.13. 
Reguleringsområdet vil få adkomst fra eksisterende avkjørselsvei (Høgda) fra fylkesvei 128.  
Forholdene for gående og syklende inn mot sentrum er gode i og med at det er gang- og 
sykkelvei på nordsiden av området og under fylkesvei 128. Området Høgda og inn mot 
Løken er ellers lite trafikkert. 
Bebyggelsen skal utformes slik at den bidrar til å skjerme uteoppholdsarealer mot 
veitrafikk, både med henblikk på trafikksikkerhet og støy. 
 
Boligområdet lokaliseres med god tilknytning til hovedtrasèene for kollektivnettet og i 
nærheten av sentrum. 
For Spydeberg sentrum sier kommunedelplanen at det skal legges til rette for utvikling av et 
attraktivt og levedyktig sentrum.  Nye boligområder innenfor eksisterende byggesoner og i 
gang-/sykkelavstand fra kommunesenter er i så måte gunstig. 
 
Det er kommunalt vann og avløp i området. Boligene kobles opp mot eksisterende 
vannledninger, strøm, telefon og andre kabler. Det vil bli byggeforbud over og 2 m. på hver 
side av VA-ledningen som skjærer gjennom området.  Dette må ivaretas i 
byggesaksbehandlingen. 

 
 

7.14 Konsekvenser for næringsinteresser 

Reduksjon av dyrka mark innebærer iflg. Landbrukskontoret HSA ikke vesentlig reduksjon 
i inntjening for gården. Tiltaket vil heller ikke hindre fremtidig landbruksdrift. 
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7.15 Konsekvenser kulturminneverdier 

Jf. 6.9. Det er regulert inn en hensynssone på østsiden av gårdsveien mot Løken gård, for å 
bevare gårdsalléen. I tillegg er det etablert en byggegrense i boligområdene på 12,5 m. fra 
kjøreveiens midt. Se plankart. 
 

 

7.16 Juridiske og økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune 

LNF området som ønskes regulert til boliger er i strid med kommuneplanen og 
fylkesplanens arealstrategi. Dersom Spydeberg kommune likevel konkluderer med at 
samfunnsmessige hensyn tilsier at man bør gå ut over den langsiktige by- og 
tettstedsgrensen i fylkesplanen, må dette kompenseres gjennom tilsvarende reduksjon av 
tettstedsarealene ved rullering av kommuneplanen. 
 

 
 
 

8. MEDVIRKNING OG INNSPILL 
 
Innkomne merknader etter kunngjøring og varsel om oppstart: 

1. Fylkesmannen i Østfold, brev av 10.07.2013 
2. Østfold fylkeskommune, brev av 31.07.2013 

3. Statens vegvesen, brev av 04.07.2013 

 

Sammendrag: 

8.1.1 Fylkesmannen i Østfold: Den aktuelle reguleringsplanen strider mot 
sentrumsplanen der deler av området er avsatt til LNF. Jordvernmålet tilsier at forbruket 
av dyrket mark må reduseres til et minimum, og det bør planlegges ihht. overordnet plan. 

 

Kommentar: Kommunens holdning til arealbruk på stedet er kjent gjennom 

dispensasjonssak, sak 10/ 579 (fradeling av eiendom med LNF-formål med sikte på å 

bygge boliger). Dispensasjonsvedtak, med krav om reguleringsplan, er ikke påklaget av 

fylkeskommunen eller andre. 

 

8.1.2 Fylkesmannen ønsker høyere utnyttelse av av arealer, og mener for mye areal er 
avsatt til vei.  
Kommentar: Innspillet er imøtekommet og nye veiarealer er redusert.  

 

      

 

 8.1.3 Det må redegjøres for støyforhold langs fv. 128. 
Kommentar: Spydeberg kommune har ikke støysonekart for området. Det er ikke 

sannsynlig at området har et støynivå over 55 dB og det vil dermed ikke være nødvendig 

med støyutredning. 

 

8.2.1 Østfold fylkeskommune: Fylkeskommunen er opptatt av forholdet til fylkesplanen 
og dens arealstrategi. Det varslede planområdet går ut over fylkesplanens langsiktige 
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grense for by- og tettstedsområder og er delvis i strid med formål LNF i sentrumsplanen 
til Spydeberg kommune. Forholdet må avklares med kommunen før arbeidet med 
reguleringsplanen fortsetter. 
 

Kommentar: Kommunens holdning til arealbruk på stedet er kjent gjennom 

dispensasjonssak, sak 10/ 579 (fradeling av eiendom med LNF-formål med sikte på å 

bygge boliger). Dispensasjonsvedtak, med krav om reguleringsplan, er ikke påklaget av 

fylkeskommunen eller andre. 

 

8.2.2 Også fylkeskommunen ønsker høy utnytting av arealet. 
Kommentar: Nye veiarealer er redusert til et minimum. I et fra tidligere moderat utbygd 

område mener vi foreslått utnyttingsgrad på 30% er rimelig.  Avstand til hensynssoner, 

og byggelinjer mot vei gjør det vanskelig med ytterligere fortetting dersom man ikke skal 

bygge i høyden, noe som evt. vil være svært uheldig for det omkringliggende 

jordbrukslandskapet.  

 
8.2.3 Fylkeskommunen ber om at det innarbeides bestemmelser om ferdigstilling av 
lekearealer. 
Kommentar: Se bestemmelser § 8.  

 

8.2.4 Fylkeskommunen vil ha foretatt støyberegninger. 
Kommentar: Spydeberg kommune har ikke støysonekart for området. 

I bestemmelsene er det satt krav til utbyggingsplaner før området utbygges. Der kan 

Spydeberg kommune stille krav som ivaretar hensynet til støy på uteplasser m.m. 

 

8.2.5 Planen må legge opp til tilfredsstillende trafikksikkerhet og at området betjenes 
med kollektivtrafikk. 
Kommentar: Området er lite trafikkert og det synes ikke nødvendig med gang og 

sykkelveg før kryss ved fylkesvei. Derfra er det gang- og sykkelvei til sentrum. Det er 

busslomme ved Høgdakrysset for kollektivtrafikk mellom Oslo og Mysen. 

 

8.2.6 Alleen opp til Løken gård bør opprettholdes som verdifullt landskapselement. 
Kommentar: Gårdsalléen mot Løken er en viktig del av kulturlandskapet og vil bli bevart 

og beskyttet med hensynssone. 

 

8.3.1 Statens vegvesen:  

Utforming av krysset mot fylkesvei 128 må utformes ihht. vegnormalene.  
Kommentar: Krysset mot fylkesvei 128 regulert i reguleringsplan «E18 Undergang v/ 

Høgda, Spydeberg kommune» 

 
8.3.2 Statens vegvesen anbefaler at det reguleres inn en frisiktsone i adkomstkrysset fra 
Høgdaveien.  
Kommentar: Anbefalingen er imøtekommet ifht. reguleringskartet. 

 

8.3.3 Statens vegvesen skal godkjenne byggetiltak som evt. berører fylkesveien.  
Kommentar: Det er tatt med bestemmelse om påkrevd godkjenning i planbestemmelsene. 

Byggegrense fra midt fylkesvei 128 er 50 m, dvs. ikke aktuell i forhold til bygging i 

gjeldende reguleringsområde. 

 

8.3.4 Tilrettelegging for gående og syklende, samt kollektivtrafikk må ivaretas.  
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Kommentar: Området er lite trafikkert og det synes ikke nødvendig med gang og 

sykkelveg før kryss ved fylkesvei. Derfra er det gang- og sykkelvei til sentrum. Det er 

busslomme ved Høgdakrysset for kollektivtrafikk mellom Oslo og Mysen. 
 

8.3.5 Statens vegvesen mener at det bør etableres et grøntbelte langs Høgdaveien. 
Kommentar: Reguleringsforslaget legger til rette for å etablere grøntareal mellom ny 

boligbebyggelse og Høgdaveien. Planutvikler finner det ikke hensiktsmessig å regulere 

inn et eget grøntbelte da frisiktsonen sikrer at området ikke vil bli bebygd og dermed blir 

et grøntområde. 

 

 

 

 

9. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE MERKNADER 

  

9.1 Digitalt kartmateriale jfr. Pbl.§ 2-1. Kart og stedfestet informasjon. 

Kartgrunnlag for regulering er levert av Infoland as. 
Regulering er utarbeidet ihht. ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister”. SOSI-versjon 4.3. 
Rapport for utført SOSI-kontroll er vedlagt reguleringsplanen. 

 

 

9.2 Krav til leveranse av planforslag:  

- Reguleringsbestemmelser i RTF- og PDF-format. 
- Planbeskrivelse med evt. konsekvensutredning i RTF- eller PDF-format 
- Arealplankart med tegnforklaring i PDF-format 
- Arealplankart med tegnforklaring i papirformat, 6 eks. 
- Arealplankart i gjeldende SOSI-format 
- Rapportfil fra SOSI-kontroll 
- Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet. 
- Kopi av tilbakemeldinger fra myndigheter 
 
Planleggers foreløpige vurdering av innkomne merknader er en del av planbeskrivelsen. 

 

9.3 Informasjonsflyt og gebyrer: 

Planutvikler forestår kontakt mot kommunen. All korrespondanse går til planutvikler, med 
kopi til tiltakshaver. Gebyrer belastes tiltakshaver direkte. 
 
For mer informasjon om kommunale gebyrer viser vi til Spydeberg kommune sine nettsider: 
http://www.spydeberg.kommune.no 
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9.4 Adresseliste (tiltakshaver, grunneier, planutvikler, saksbehandler) 

 

Navn: Rolle: Adresse: Telefon  E-postadr. 

Spydeberg 
kommune v. 
Bente Sand  
 
 
Marius Sandli 
Ødegaard 

Arealplanlegger 
 
 
 
 
Plankonsulent 

Spydeberg 
kommune 
Stasjonsgt. 35 
1820 
Spydeberg 

69 83 35 53 
 
 
 
 
901 99 610 

 
bente.sand@spydeberg.komm
une.no 
 
 
Marius.Sandli-
Odegaard@spydeberg.kommu
ne.no 
 

Marius.l.sandli-

odeagaard@norconsult.com 

Nils Erik 
Resaland 

Forslagsstiller Årsrudveien 110 
1912 Enebakk 

913 83 826 nilserik@resaland.com 

Sørli Arkitekter 
as v. Aage Sørli 

Planutvikler Postboks 111 
Øragt. 13,  
7200 
Kyrksæterøra 

72 45 10 60 
 

post@sorliarkitekter.no 
 

  
 

 











Statens hus  ·  Postboks 325  ·  1502 Moss  · Telefon: 69 24 70 00  · Telefaks: 69 24 71 01
Besøksadresse: Vogtsgate 17  ·  e-post: postmottak@fmos.no  ·  www.fylkesmannen.no/ostfold

Sørli arkitekter

Øragt. 13
7200  KYRKSÆTERØRA

Miljøvernavdelingen

Deres ref.: ikke oppgitt

Vår ref.: 2013/4777 421.4 CHJ

Vår dato: 10.07.2013

  

Spydeberg kommune - varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for 
gbnr 27/20, 27/18 og 29/4
Innspill 

Vi viser til deres oversendelse datert 01.07.13 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for gnr/bnr: 27/20, 27/18, 29/3 og 4 i Spydeberg kommune.

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til bolig og kjørevei.

Vår primære oppgave i denne sammenheng er å se til at den nasjonale miljø- og 
arealpolitikken gjøres kjent og blir ivaretatt i den lokale planleggingen. Vi minner om at 
kommunen skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør
derfor fremgå i planbeskrivelsen.

Vurdering
Vi mener navnet på reguleringsplanen bør vært klart ved varsel om oppstart. Dersom 
reguleringsplanen endrer navn i løpet av prosessen ber vi om at det opplyses om de angitte 
gnr og bnr slik at det blir lettere å finne saken i vårt arkiv senere.

Vi vil videre bemerke at vi mener høringsfristen er for kort. Vi viser til at i 
Miljøverndepartementets veileder Reguleringsplan (T-1490) fremgår det at en rimelig frist 
bør være minst 4 uker. Fristene må i tillegg ta hensyn til ferier. Når det varsles oppstart før 
eller i sommerferien bør fristen utvides med 3 uker. Det bør derfor tas høyde for at det kan 
komme innspill etter angitt høringsfrist.

Deler av området er dyrket mark og er i kommunens nylig vedtatte sentrumsplan avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). For å sikre en helhetlig sentrumsutbygging bør 
kommunens overordnede plan følges opp. Der det planlegges i strid med overordnet plan må 
dette beskrives særskilt og det må redegjøres for hvilke virkninger til dette vil gi. Vi minner 
om at jordvernmålet tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum.

Ved utbygging av området forventer vi at det legges stor vekt på å få til en høy utnyttelse av 
arealene, i samsvar med nasjonale føringer for en god areal- og transportplanlegging. Det bør 

masod
Tekstboks
VEDLEGG 59 siderside 1 av 9



2

for eksempel ikke tilrettelegges for eneboliger. Foreløpig oversendt plankart ser ut til å ha en 
forholdsvis høy arealandel til vei. Det bør planlegges for en bedre utnyttelse av området.

Det må redegjøres for støyforholdene langs fv. 128. Dersom området har støynivå over Lden

55 dB forventer vi at det utarbeides en støyutredning som viser beregnet støy ved boenhetens 
fasade og utearealer. Det bør videre planlegges slik at det sikres tilstrekkelig med areal og 
kvalitet på lekeplasser og oppholdsarealer.

Generelt innspill
Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssignaler. Alle 
planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jfr. § 4-2. 

Lovens formålsparagraf, § 1-1, trekker frem bærekraftig utvikling, langsiktighet og åpenhet 
som et overordnet planhensyn. I tillegg fremheves universell utforming, barn og unges
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene, som viktige fokusområder.

I tillegg til våre innspill i vurderingen vil vi generelt vise til lovens § 3-1 om oppgaver og 
hensyn som skal ivaretas i planleggingen. Følgende temaer vurderes også som viktige i 
planområdet:

 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se rundskriv T-2/08 og RPR-Barn og unge. Det 
skal etter ny planlov være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og 
unges interesser ivaretas. Det bør belyses i saken hvordan barn og unges interesser er 
ivaretatt. Opparbeidelse av lekearealer samtidig med boligene bør sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer. Ny 
lov legger opp til at planer skal fremme helse og trivsel og forebygge sosiale forskjeller og 
kriminalitet. Viser også til § 5-1 om medvirkning og tilrettelegging for grupper og 
interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i planprosessen.

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til 
"Estetikk i plan- og byggesaker" (Veileder KAD/MD1997). Det må være fokus på 
reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for tiltak i planen.

 Universell utforming. Vi viser til " Regjeringens handlingsplan for universell
utforming" (2005-2009). Østfold er utpekt som pilotfylke, noe som forplikter til spesiell 
ivaretakelse av hensynet til at alle områder (ute og inne) skal kunne brukes av alle 
grupper. Reguleringsplanen bør stilles tydelige krav til universell utforming.

 Grønnstruktur. Viser til DNs håndbok 23 (2003) ”Grønn by …arealplanlegging og 
grønnstruktur” og MDs veileder T-1267 ”Fortetting med kvalitet” (1998). 
Grønnstrukturen har betydning for det lokale miljøet som trivselskapende element. Det er 
viktig i forbindelse med lek, turliv og opphold. Kvaliteter i landskapet og vern av 
naturmiljø og biologisk mangfold skal hensyntas. Grønne områder har betydning for 
landskapet, stedets identitet og kan være viktig for å ivareta biologisk mangfold og 
klimahensyn.

 Samfunnssikkerhet. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, for eksempel 
grunnforhold, kvikkleire, radon, fare for ulykker eller annen fare. Det er viktig å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse miljø og viktig infrastruktur samt sikre 
materielle verdier. Egne risiko- og sårbarhetsanalyser kan være et egnet redskap i 
risikoområder, bl.a. for å vurdere risikonivået og om evt. tiltak bør innarbeides i planen.

 Støy. Vi viser til retningslinje T-1442(2012) ”støy i arealplanlegging”. Retningslinjen 
setter maksimale grenser, men vi vil også peke på at støyeksponering under disse verdier 
kan være viktige for helse og trivsel.

 Klima og energi. Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for energiforsyning 
og transport. Kommunene skal ha klimaplaner og arealplanleggingen skal legge til rette 
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for kollektive løsninger og lokalisering som bidrar til redusert behov for bruk av privatbil. 
Vi viser også til rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging.

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart 
utarbeides i tråd med regelverket. Vi viser til MDs veiledning til forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister.

Vi vil komme nærmere tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Ole Martinsen e.f. Carl Henrik Jensen
rådgiver rådgiver

Saksbehandler: Carl Henrik Jensen

Kopi til:
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer
Spydeberg kommune Stasjonsgt. 35 1820 Spydeberg
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg
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Samfunnsplanavdelingen, Plan- og miljøseksjonen  
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: sentralpost@ostfoldfk.no 
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: http://www.ostfoldfk.no/ 
Telefon: 69 11 70 00 Telefaks: 69 11 70 70 Org.nr.: 974 544 407 

 
 

 

 
 

 
 
Vår ref.: 2013/5861 - 47291/2013  Deres ref.:  Dato: 31.07.2013 

 

Spydeberg kommune. Reguleringsplan for gnr/bnr 27/20, 27/18, 
29/3 og 4 - varsel om oppstart. 
Vi viser til brev datert 01.07.2013. Det opplyses i brevet at hensikten med planarbeidet er å 
regulere området til bolig og kjøreveg. Deler av arealet er i kommunedelplanen for 
Spydeberg sentrum vist som eksisterende boligområde, mens den vestre delen av 
planområdet er satt av til LNF-formål i sentrumsplanen. I sentrumsplanen uttrykkes det et 
ønske om fortetting i de områdene som er vist som byggeområde bolig. Den påtenkte 
reguleringen kan altså sies å være delvis i samsvar med sentrumsplanen.   
 
Forut for varsling av oppstart har kommunen behandlet en sak om dispensasjon fra 
kommuneplanen på bakgrunn av ønske om fradeling med sikte på å bygge boliger også på 
området vist som LNF i sentrumsplanen. Dispensasjon ble vedtatt av kommunen på tross av 
at dette var i strid med fylkesmannens anbefaling.   
 
Generelt 
Det er prinsipielt uheldig å fravike overordnet plan, og det er særlig uheldig når dette 
innebærer at dyrket mark blir beslaglagt.  
 
Forholdet til fylkesplanen 
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Denne finnes på fylkeskommunens 
hjemmeside www.ostfold-f.kommune.no under overskriften ”fylkesplanlegging”.  Et sentralt 
tema i fylkesplanen er en arealstrategi for fylket. Arealstrategien fastsetter en langsiktig 
grense for by- og tettstedsområder. Det varslede planområdet går ut over denne grensen.  
 
Forholdet til fylkesplanens langsiktige grense bør tas opp med kommunen og avklares før 
arbeidet med reguleringsplanen videreføres. Vurderinger som er gjort i forbindelse med 
oppfølging av fylkesplanen i arealregnskapet for Indre Østfold indikerer at kommunen har 
tilstrekkelig arealer innenfor allerede avklarte områder til å dekke det langsiktige behovet for 
utbyggingsområder. Dersom kommunen etter en samlet vurdering likevel konkluderer med 
at samfunnsmessige hensyn tilsier at man i det aktuelle tilfellet bør gå ut over den 
langsiktige grensen satt i fylkesplanen må dette kompenseres gjennom en tilsvarende 

Sørli Arkiteker AS  
Øraveien 13  
7200 KYRKSÆTERØRA 
  

http://www.østfold-f.kommune.no/
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reduksjon av tettstedsarealene ved rullering av kommuneplanen. Dette må være avklart før 
vi kan ta stilling til et reguleringsforslag som går ut over langsiktig grense. 
 
Innspill til planarbeidet 
Dersom nødvendige avklaringer som omtalt foran innebærer at arbeidet med 
reguleringsplanen bør videreføres er det ellers særlig viktig å vektlegge disse 
problemstillingene:  
 
Grad av utnytting 
Området ligger relativt sentralt med under 1 km. gangavstand til Spydeberg sentrum. 
Dersom området skal bygges ut bør det derfor legges opp til en rimelig høy utnyttelse. Vi 
understreker imidlertid at det er viktig at fortetting skjer med kvalitet og at det legges til 
rette for gode og tilstrekkelige uteoppholdsarealer og god tilpasning til eksisterende 
bygningsmiljø. 
 
Leke- og uteoppholdsarealer, 
Planen må sikre tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer for 
barn og unge jfr. RPR for å sikre barn og unges interesser i planleggingen. Leke- og 
oppholdsarealene bør i hovedsak ligge på bakkeplan. Vi minner om at kommunen etter plan- 
og bygningslovens § 3-3 skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i 
planleggingen. Spydeberg kommune har oppnevnt barnerepresentant, som skal gis 
anledning til å medvirke i planprosessen og barnerepresentantens bidrag må dokumenteres i 
plandokumentene.  
 
Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer 
samtidig med tiltaket.  
 
Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som 
barn bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, 
jfr. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. I den forbindelse må det avklares og 
dokumenteres hvorvidt det aktuelle området benyttes til lek i dag. Vi viser for øvrig til 
kommunens minimumskrav til leke- og oppholdsarealer, og Miljøverndepartementets 
temaveileder ”Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven” som finnes på 
departementets nettside www.planlegging.no. 
 
Støy 
De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer vedrørende støy og 
forurensning skal følges, og dette må sikres gjennom bestemmelser til planen. jfr. MDs 
veileder T-1442-2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 
Det må om nødvendig foretas støyberegninger som vedlegges plandokumentene.  
 
Trafikkforhold.  
Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, 
hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. Det bør vurderes å utvide planområdet 
dersom dette er hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre trafikkløsninger. 

http://www.planlegging.no/
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Det må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk, og det bør avklares om 
det er aktuelt å anlegge busslomme på arealet. Østfold kollektivtrafikk og/ eller aktuelt 
busselskap bør kontaktes for å avklare eventuelle spørsmål i denne sammenheng.  
 
 
Hensyn til natur- og landskapsverdier.  
Ny bebyggelse må tilpasses landskapet. Alleen opp til Løken gård er et viktig element i 
kulturlandskapet, og denne bør opprettholdes som et verdifullt landskapselement. 
Reguleringsplanen bør utformes i samsvar med dette. Bebyggelsens fjernvirkning må 
vurderes, og uheldig eksponering må unngås. Det må legges til rette for en hensiktsmessig 
grønnstruktur i planområdet som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet. 
Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes 
 
Estetikk og byggeskikk.   
Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende bebyggelse som skal inngå i 
planen og omkringliggende bebyggelse.  Det må tas inn egne reguleringsbestemmelser om 
dette i planen. Det vises bl.a. til ”Estetikkveileder for Østfold” som er utarbeidet i forbindelse 
med fylkesplanen. Denne finnes bl.a. på fylkeskommunens nettsider www.ostfold-
f.kommune.no under ”Fylkesplanlegging” / Fylkesplan for Østfold. 
 
Kulturminner 
Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent automatisk 
fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet.  Vi ber om at følgende 
tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.  
 
 
Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være: 
 

 Risiko- og sårbarhet. Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det 
ved utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

 Universell utforming. Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i 
utforming av bygninger og uteområder. Vi viser til Miljøverndepartementets 
temaveileder ”Universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven 
(plandelen)” som finnes på departementets nettside www.planlegging.no.  Vi viser 
også til fylkesplanens Retningslinjer for energi- og arealbruk, der det heter (pkt. 3.4.3) 
at bestemmelser med krav om universell utforming skal innarbeides i alle 
reguleringsplaner. Østfold har dessuten status som pilotfylke for universell utforming, 

http://www.ostfold-f.kommune.no/
http://www.ostfold-f.kommune.no/
http://www.planlegging.no/
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noe som innebærer at disse forholdene bør ha særlig oppmerksomhet. 
Grunnforhold. De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i 
planleggingen. Bebyggelse på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan 
skaffes tilfredsstillende sikring. 

 Klima og energibruk. Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover 
minimumskrav for bygg. Det kan være krav eller insentiver til fornybare 
oppvarmingskilder, offentlige merkeordninger eller standarder utover TEK 10. Det 
bør innarbeides minstekrav til utbyggere om andel p-plasser med ladetilbud.  

 
Planframstilling 
Eventuelt reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs 
veiledningsmateriell. Vi viser i denne forbindelse bl.a til Miljøverndepartementets veileder 
”Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister” og 
”Plankartsiden” som finnes under departementets nettside www.planlegging.no. – 
”Veiledning om plan- og bygningsloven med forskrifter”. Reguleringskart og formålskoding 
skal utformes i henhold til siste SOSI-standard. Data for karttemaene skal leveres i riktig 
koordinatsystem (EUREF89) og karttemaene bør være vektorisert.  
 
Reguleringskartet må påføres en målsatt målestokkslinjal slik at avstander kan leses 
uavhengig av forstørrelse. Skriftstørrelsen skal være godt lesbar.  
 
Vi forutsetter også at planen følges av en planbeskrivelse, jfr. plan- og bygningslovens § 4-2. 
Beskrivelsen må omtale de tema som er omtalt foran. Det må være samsvar mellom 
plankart og bestemmelser. 
----------------------------------- 
 
Vi har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt. Vi forutsetter at forholdet til 
fylkesplanens langsiktige grense avklares av kommunen før arbeidet med reguleringsplanen 
videreføres.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent av 
Elisabeth Dahle Magnar Tveit 
fylkesdirektør  
  
 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS 
Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER 
Spydeberg kommune Stasjonsg. 35 1820 SPYDEBERG 
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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Grååsen øst - gnr. 29 bnr. 3 - fastsetting av planprogram 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Marius Sandli Ødegaard FA - L13, GBNR - 29/3, HIST - 
13/696 
 

14/629 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

24/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 19.05.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
KMPT vedtok i sak nr. 016/14 at de var positive til planoppstart for utvidlese av Grååsen boligfelt.  

 

Planprogrammet har vært på offentlig høring og ettersyn i tiden fra 26.11.2014 til 16.01.2015. 

 

I løpet av varslingsperioden har det kommet 21 innspill – innspillene fra naboer/beboere i området 
er skeptiske og negative til at Grååsen boligfelt skal utvides. 

 
Vurdering 
Arealene som omfattes av planforslaget ligger i direkte tilknytning til det eksisterende Grååsen 
boligfeltet i enden av Løkkerudveien, Kolleveien og Viddaveien.  

 

Arealene som ønskes utviklet til boligformål er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til LNF-
områder. I forslag til revidert kommuneplan er området foreslått som fremtidig boligbebyggelse. 

 

Administrasjonen mener at den beste prosessen for nye boligområder er å avklare arealbruken 
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gjennom kommuneplanarbeidet.  

 

Når det likevel nå foreslåes en utvidelse av boligområdene på Grååsen må forslagsstiller selv 
gjennomføre konsekvensutredningen som er nødvendig for å kunne få oversikt over alle forhold som 
må utredes gjennom planarbeidet. 

 

Administrasjonen mener at forslaget til planprogram svarer ut de temaene som det er naturlig å 
utrede i plansaken. 

 

Administrasjonen har forståelse for at grunneierne på Grååsen ikke ønsker en utbygging av 
ytterligere 9 boligtomter i området, da all slags type utbygging vil kunne medføre trafikkbelastning og 
støy.  

 

I det videre arbeidet må forslagsstiller sørge for å planlegge utviklingen av området slik at 
eksisterende boliger og nabolag ikke blir mer belastet enn nødvendig.  

 

Tilbakemeldingene fra høringsperioden går på at området ligger utenfor avsatte områder for 
boligutvikling og at utbygging som foreslått vil forringe eksisterende boligområde med anleggstrafikk 
og belastninger for naboer.  

 

Beboerne påpeker at arealene som foreslås som byggeområde for boliger fungerer i dag som 
lekearealer for barna i området. Det foreslåtte planområdet  fungerer også som atkomst til de 
opparbeidede stiene som er etablert i skogen ned mot Glomma, ref. kart «Turstier i Grååsen». 

 

For flere av de nærliggende eiendommene vil en utbygging som foreslått oppleves som en 
belastning, spesielt i byggeperioden.  

 

For de direkte tilgrensende eiendommene vil en utbygging som foreslått oppleves som en 
verdiforringelse av egen eiendom. I tillegg vil det kunne oppleves som en belastning å få nye 
bygninger plassert i et område som frem til nå har vært en skog. De endrede forutsetningene vil 
påvirke naboenes egen bruk på egen eiendom. Brukbarheten av de østvendte uteoppholdsarealene 
for nabobebyggelsen vil reduseres.  
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Flere av merknadene poengterer at den offentlige infrastrukturen som er etablert har blitt finansiert 
av de som i sin tid kjøpte byggetomter av Spydeberg kommune. Med dette mener grunneierne i 
Grååsen at  det er de som har betalt for den infrastrukturen som de nye tomtene skal knytte seg til. 
Kostnadsspørsmålet ved tilknytning av offentlig infrastruktur for de planlagte tomtene står sentralt 
for mange av merknader fra beboerne i Grååsen.  

SVAR: Det vil i denne og liknende saker ikke bli  snakk om innbetaling eller refusjon for allerede 
etablert offentlig infrastruktur.  

 

Flere av grunneierne i Grååsen undrer seg over hvem som skal være erstatningspliktig for det 
verditapet hver enkelt grunn-/huseier ev. vil bli påført som følge av utbbingen. 

SVAR: Det kan ikke forventes erstatning for eventuelt verditap for nabobebyggelsen, da må det 
eventuelt kjøres sak i rettsystemet. 

 

Konklusjon 
Planfremmer må svare ut innspill fra naboer og myndigheter i det videre arbeidet med 
detaljreguleringsplanforslaget. Administrasjonen mener at planprogrammet kan fastsettes slik det 
foreligger, og at de temaene som er listet opp i forslaget til planprogram dekker utredningsbehovet. 

 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune har vurdert forslaget til planprogram for utvidelse av Grååsen boligfelt med 9 
boligtomter og vedtar at planprogrammet fastsettes slik det foreligger. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
VEDLEGG 2 Høringsinnspill1 
VEDLEGG 1 Forslag til planprogram for Grååsen 
VEDLEGG 3 Høringsinnspill2 
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FORORD  

Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen «Løken store søndre» gnr/bnr 29/3, 

Tore Martin Løken, ansvarlig for forslaget til planprogram.  

Vi ønsker med dette å sette i gang planarbeid som kan tilrettelegge for utvidelse av 

eksisterende boligfelt på Grååsen med til sammen 9 nye boligtomter. 

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og 

hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal også ta for seg hvilke 

problemstillinger som skal granskes nærmere og hvilke utredninger som anses nødvendig for 

å gi et godt beslutningsunderlag. I tillegg vil planprogrammet vise avgrensingen av 

planområdet.  

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og etter plan- og bygningslovens § 4-2, 

legges forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte 

myndigheter, grunneiere og interesseorganisasjoner.  

Tidspunkt for utlegging er 27.11.14 og frist for å sende inn merknader er 16.01.2015  

Etter at forslag til planprogram har vært på høring vil Spydeberg kommune sammenfatte og 

vurdere innkomne merknader før forslaget med eventuelle endringer blir politisk behandlet i 

Spydeberg kommune for fastsetting av planprogrammet.  

Uttalelser til planprogrammet kan sendes til:     

post@bygghuset.no eller  

Bygghuset AS 

Trollåsveien 4 

1414 TROLLÅSEN  

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til:  

Steinar Kvistad, tlf.: 970 43 775 eller e-post: steinar@bygghuset.no 

  

mailto:post@bygghuset.no
mailto:steinar@bygghuset.no
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1 BAKGRUNN OG MÅL FOR PLANPROGRAM OG PLANARBEID  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 9 stk boligtomter på 

eiendommen. Området ligger inntil eksisterende boligfelt Grååsen 2. 

Grunneier fremmet i juni, med revisjon i oktober 2013, et planinitiativ for å legge til rette for 

etablering av 9 stk boligtomter på eiendommen. Området ligger inntil eksisterende boligfelt 

Grååsen 2. 

Hovedgrunnen til at planinitiativet ble fremmet er at det i dag er få disponible tomter for 

utbygging i kommunen, samtidig som etterspørselen etter gode eneboligtomter er stort. 

Det ble i KMPT 27.02.14 fattet følgende vedtak: «KMPT er positive til oppstart da de tre 

aktuelle arealene er plassert i direkte tilknytning til eksisterende Grååsen boligfelt.»    

På bakgrunn av ovennevnte igangsettes derfor detaljregulering med planprogram for området.  

I kommuneplan for Spydeberg kommune 2007 - 2020 er det aktuelle området avsatt til LNF 

område. Dette betyr at den planlagte utvidelsen er i strid med overordnet plan, og det må 

derfor utarbeides planprogram for dette alternativet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen og avdekke behov for utredning av 

mulige virkninger endringene i området vil kunne få for miljø og samfunn.  

Planprogrammet skal være grunnlag for mulig etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket, 

samt beskrive fremdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Forslag til planprogram 

skal varsles og sendes på høring før Spydeberg kommune godkjenner planprogrammet.  

 

2  BEHOVSANALYSE  

 

Det er i dag relativ stor etterspørsel etter nye tomter og tomteområder i kommunen.  

Videre er det er i dag er få disponible tomter for utbygging i kommunen, samtidig som 

etterspørselen etter gode eneboligtomter er stort. 

Det planlagte området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde og vil dermed være en 

naturlig utvidelse av dette. 
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3  DAGENS SITUASJON  

3.1 Eksisterende boligområde 

 

Figur 1 – Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Grååsen og tilliggende områder 
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3.2  Planområdet  

 

 

Figur 2 – Varslingskartet viser foreslått planavgrensning med grått skravert område 
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3.3 Foreslåtte arealformål

 

Figur 3 – Kartet viser foreslåtte arealformål 
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3.4  Forhold til eksisterende arealplaner  

3.4.1  Kommuneplan  

Kommuneplanens arealdel 2007-2020 har i vedtatt plankart angitt området som LNF-område.  

 

3.4.2  Reguleringsplaner  

Hele planområdet er i dag uregulert.  
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4 UTREDNINGSTEMAER OG ANTATTE PROBLEMSTILLINGER  

Utredningstemaer og antatte problemstillinger som er viktige i denne plansaken skal vies 

ekstra oppmerksomhet i planarbeidet. Planen skal behandles i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger.  

Følgende tema antas som vesentlige å utrede/utdype/beskrive i det videre arbeidet med 

utarbeiding av konsekvensutredning (KU):  

4.1 Naturmiljø og friluftsliv 

Hvilke hensyn som må tas i forhold til naturmiljø og friluftsliv skal utredes gjennom 

planarbeidet.  

Følgende temaer må vies ekstra oppmerksomhet i planbeskrivelsen (men ikke som KU-tema): 

4.2 Nabohensyn 

Da planen åpner for bygging inntil eksisterende boligområde blir det viktig at det planlegges 

gode løsninger for naboskapet. Det må belyses hvilken innvirkning forslaget medfører for 

innsyn, utsyn, sol og skygge mv. 

4.3 Trafikkforhold 

Det skal gjennom planprosessen utarbeides et forslag til løsning som sørger for gode løsninger 

mhp. trafikksikkerhet. Videre skal det i prosessen belyses mulighet for parkering på egen tomt 

og snuforhold i forhold til dette. 

4.4 Trafikkstøy og anleggsstøy 

Anleggsstøy vil påvirke eksisterende boligområde, det skal derfor redegjøres for hvordan 

anleggelse av de nye tomtene skal foregå på en best mulig måte for nabolaget.  

4.5 Barn og unge i planleggingen 

Det skal i planleggingen legges opp til medvirkningen fra barn og unge, og planers virkninger 

og konsekvenser for barn og unge skal beskrives.  

4.6 Omdisponering av LNF 

Eventuelle konsekvenser for omdisponering av LNF til boligformål skal redegjøres for i 

planbeskrivelsen 

4.7 Landskap  

Konsekvensene for landskap og fjernvirkning av utbygging av de foreslåtte eiendommene 

skal beskrives i det videre arbeidet.  

4.8 Estetikk/byggeskikk  

Det skal i planleggingen vektlegges forholdet til eksisterende boligområde og de nye 

eiendommene i seg selv for å få til en god estetikk som er tilpasset eksisterende bebyggelse.  
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4.9 Kulturminner  

Området skal avklares med kulturminnemyndighetene 

4.10 Økonomiske forhold 

Økonomiske konsekvenser for kommunen skal utredes gjennom planarbeidet. Planfremmer er 

kjent med at kommunen kan komme til å kreve utbyggingsavtale. 

4.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskap og ulykkesrisiko  

Før endelig reguleringsplan kan godkjennes skal det gjennomføres en risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Denne analysen skal følge saken og være en del av beslutningsunderlaget. 

Det må undersøkes om det er tilstrekkelig med brannvann i området.  

4.12 Vann- og avløp, overvann  

Det skal redegjøres for om dagens vann- og avløpsledninger har tilstrekkelig kapasitet for 

ytterligere belastning.  

Løsning av overvannshåndtering foreslåes i det videre arbeidet med detaljreguleringsplanen.  

4.13 Øvrige temaer iht. Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg III  

Det er gjort en vurdering av at følgende temaer nevnt i KU-forskriftens vedlegg III ikke er 

relevante å utrede i forbindelse med utvidelsen og endringene i området:  

•  Samisk natur- og kulturgrunnlag  

•  Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  

•  Risiko ved havstigning  
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6 MEDVIRKNING OG INFORMASJON  

Allmennheten, naboer og berørte parter og myndigheter varsles om oppstart av planarbeidet 

med planprogram.  

Det blir kunngjort gjennom annonse i avisen og på kommunens hjemmeside og direkte 

varsling per brev.  

Allmennheten og berørte parter gis anledning til å komme med innspill til både planområdet, 

planprosessen og planprogrammet før Spydeberg kommune fastsetter planprogrammet.  

 

7 PLANPROSESS  

7.1 Planprosess  

Plan- og bygningsloven angir bestemmelser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og 

viktige hensyn er åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. I medhold av pbl. § 12-3 

igangsettes detaljplanregulering for ni tomter i tilknytning til Grååsen. 

7.2 Tidsplan  

Kunngjøring og varsel av planoppstart med høring er planlagt november 2014. 

Planprogrammet skal være til offentlig ettersyn i 6 uker. Etter at høringstider er over, 

gjennomføres en merknadsbehandling av mottatte merknader. All aktuell tematikk som 

fremkommer etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skal vurderes før 

planprogrammet fastsettes. Etter at planprogrammet er fastsatt kan det ikke komme til nye 

tema for utredninger, utdypinger eller beskrivelser.  

Samtidig som planprogrammet er til godkjenning/fastsettelse starter arbeidet med 

detaljplanregulering og konsekvensutredning. Når detaljplanreguleringen anses ferdig vil 

Spydeberg kommunes administrasjon klargjøre planen for politisk førstegangsbehandling. 

Administrasjonen innstiller for forslag til vedtak om utlegg av detaljplanregulering med 

konsekvensutredning til høring/offentlig ettersyn. Denne høringsperioden er 6 uker. Etter 

høringen blir det foretatt en gjennomgang av alle uttalelsene i saken og eventuelle endringer 

av planen gjennomføres før planforslaget sendes til politisk annengangsbehandling for endelig 

vedtak.  

 

Fremdriftsplan: 

 Medvirkning – innspill/informasjon     november-desember  2014  

 Utarbeidelse av planforslag        januar- februar  2015  

 Offentlig ettersyn          februar-mars   2015 

 Utarbeidelse av endelig planforslag  april    2015 

 Planvedtak            mai    2015 
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Saksframlegg 

 

 

Gnr. 70 bnr. 8 - Haugenveien 81 - Søknad om dispensasjon for riving og 
gjenoppføring av lagerbygning i LNF-område 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Susanne Haugli Stone GBNR - 70/8 
 

14/3211 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

25/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 19.05.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 

 
Cirrus RC Flyklubb søkes om dispensasjon for å rive og gjenoppføre et lagerbygg i LNF-område. 
Bygningen benyttes til lagring av utstyr og er nå så slitt at den bør rives og gjenoppføres. Det søkes 
dermed om dispensasjon fra Kommuneplanens krav om at alle tiltak i LNF-område er tilknyttet 
stedbunden næring eller utnyttelse av gårdens eget ressursgrunnlag. Flyklubbens aktiviteter faller 
utenfor dette formålet og det kreves derfor dispensasjon. Rådmannen foreslår å tillate riving og 
gjenoppføring av lagerbygningen. Saken legges frem for Komité for miljø, plan og teknikk som fatter 
endelig vedtak i saken 
 

 

Utsnitt 1: Viser omsøkte lagerbygning markert med rød sirkel. 
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Saken gjelder: 

Leietaker, Cirrus RC Flyklubb, og grunneier, Nina Hoff, på eiendommen gnr. 70, bnr. 8 søker om 
dispensasjon for oppføring av lagerbygning i LNF-område.  Klubben bedriver aktiviteter med seilfly og 
elektrofly. Søknadsprosessen gjennomføres av leietaker med grunneiers skriftlige samtykke. Cirrus 
RC Flyklubb har leid flyplass av Nina Hoff (fremleie fra Østfold Mikroflyklubb) i mer enn 20 år. 
Klubben har tre brakker som er koblet sammen som en sammenhengende bygning på flyplassen. Den 
ene brakken er så slitt at den må erstattes, og klubben ønsker da å føre opp to brakker fra 
redskapsboden.no i stedet. De skal monteres med en avstand på 1,5 m mellom og mellomrommet 
ønskes brukt som garasje for gressklipper samt opbevaring av grovere verktøy. Selve bodene skal 
benyttes til oppbevaring av utstyr i tilknytning til flyklubbens aktiviteter. Arealet for den nye 
bygningen er tilsvarende den som rives, ca. 38 m2. 
 
Den 26.08.1994 ble det i sak 8/94 truffet politisk vedtak med tillatelse til oppføring av lager for 
mikrofly, klubblokale for Microflyklubben og klubblokale for modellseilflyklubben. Det fremgår av 
tillatelsen at den ble gitt midlertidig og det er nedfelt et vilkår om at den må fjernes når kommunen 
krever det. Det ble videre stilt vilkår om at alle bygg må plasseres løst på bakken uten 
fundamentering. Det er modellseilflyklubbens lager som nå søkes revet og gjenoppført. 
 

 

Utsnitt 2: Viser den del av bygnignen som ønskes revet og gjenoppført markert med rød sirkel.Det er 
per i dag to ulike bygg inntill hverandre. 

 

Området er ikke regulert slik at Kommuneplan 2007-2020 vedtatt av kommunestyret 28.08.2007 er 
bestemmende for eiendommen. Eiendommen ligger i et område avsatt til landbruks- natur- og 
friluftsområde i kommuneplanen. I kommuneplanens § 3 fremgår: «I LNF-områder er det kun tillatt 
med bygge- og anleggstiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
eget ressursgrunnlag». Det er denne bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Adgangen til å innvilge dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 
Delegasjonsreglementet for Spydeberg kommune, vedtatt 30.04.2013, gir rådmannen kommunens 
myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i alle saker etter plan- og bygningsloven som 
ikke er av prinsipiell karakter. Denne saken krever dispensasjon fra Kommunedelplan for sentrum, og 
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regnes derfor for å være av prinsipiell karakter. Saken skal derfor sluttbehandles av Komité for miljø, 
plan og teknikk. 

Kommunens vurdering: 

Av pbl § 19-2 fremgår at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Hensynet bak 
§ 3 og kravet om at alle tiltak må være tilknyttet stedbunden næring eller utnyttelse av gårdens eget 
ressursgrunnlag, går på bevaring av landbrukseiendommer og landbruk, sikring av naturområder og 
allemannsretten. 

Her snakker vi imidlertid om en lagerbygning som allerede er oppført og har vært der i mange år. Den 
søkes nå revet og gjenoppøfrt grunnet slitasje. Søker har benyttet lagerbygningen de siste 20 årene, 
og ønsker å fortsette sin aktivitet tilknyttet denne. Det fremgår at aktivitetet på flyplassen  i 
hovedsak pågår i sommerhalvåret fra april til oktober. Klubben har i dag ca. 100 medlemmer fordelt 
på junior og senior, og har aktiviteter knyttet til seilfly og elektrofly hvor støynivået er lavt. Utslipp til 
det ytre miljø forårsakes kun av biltrafikk til og fra flyplassen. Medlemmene er i hovedsak fra 
områdene rundt Oslo og Spydeberg, og de stiller seg åpne for eventuelle nye medlemmer.  
 
Det er vanskelig å se at aktiviteten kan gå neagtivt utover omkringliggende landbruksarealer eller 
naturområder, spesielt med tanke på at den typen fly (modellseilfly og elektrofly) klubben benytter 
har et lavt støynivå. Kommunen er ikke kjent med at det har kommet inn negative tilbakemeldinger 
fra omkringliggende bebyggelse eller innbyggere for øvrig tilknyttet aktiviteten på flyplassen. Det har 
heller ikke kommet innsigelser fra naboer i denne søknadsrunden. Søker beskriver støynivået som 
lavt ved denne typen fly, og dersom naboer og omkringliggende bebyggelse ble sjenert av dette, ville 
det være naturlig å gi kommunen beskjed. Allemannsretten kan trolig heller ikke sies å bli berørt i 
nevneverdig grad, da det dreier seg om en bygning som har stått der i over 20 år. Flyklubben bør 
også kunne ses som et felles sosialt gode der nye medlemmer er velkomne, og bør kunne ses på som 
et positivt aktivitetstilbud i kommunen. 
 
I vurderingen  bør det være av sentral betydning at aktiviteten har foregått over flere år. Naboer, 
innbyggere og øvrige berørte har dermed hatt flere år på å komme med tilbakemeldinger og 
uttalelser på flyklubbens aktiviteter. Kommunen er som nevnt ikke kjent med slike tilbakemeldinger, 
og anser det som høyst sannsynlig at kommunen ville fått beskjed hvis flyklubbens aktiviteter var til 
plage og sjenanse for noen. Kommunen kan basert på det ovenfor nevnte  ikke se at hensynene bak 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Dermed er det første vilkåret for dispensasjon oppfylt etter 
kommunens vurdering. 

Videre følger det av pbl § 19-2 at: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering».  
 
Haddet det her vært snakk om et ønske om å oppføre et lagerbygg i tilknytning til en nyopprettet 
flyplass, ville det være helt naturlig å kreve en reguleringsplan først. Her dreier det seg imidertid om 
en aktivitet som har funnet sted i mer enn 20 år, og en bygning som har stått oppført like lenge. 
Fremleierne (Cirrus RC Flyklubb for modellseilfly og elektrofly)  som søker om riving og gjenoppføring 
av lagerbygg, utgjør dessuten bare en mindre del av flyplassaktiviteten. Det ville virke urimelig å nå 
fremme et krav om reguleringsplan, for å kunne tillate riving og gjenoppføring av et lagerbygg. Dette 
er en hobbyklubb og den vil trolig ikke ha ressurser eller midler til å fremme reguleringsforslag heller. 
Det ville være synd å hindre flyklubbens behov og aktivitet basert på et krav om reguleringsplan. 
 
Imidlertid bør ikke tillatelsen hinde en eventuell fremtidig regulering av området. Det bør dermed 
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stilles som vilkår at tillatelsen kun gjelder frem til fremtidig regulering av området er vedtatt. 
Kommune ønsker dermed å gi midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-3. 
Midlertidig dispensasjon kan gis for ubestemt tid. Ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen 
fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk. Det kan også kreves at den 
tidligere tilstand gjenopprettes. 
 
Landbrukskontoret har uttalt seg i saken og har ingen innvendinger mot søknaden. Saken har ikke 
vært oversendt overordnede myndigheter da det dreier seg om en tidligere godkjent oppført bygning 
som skal rives og gjenoppføres grunnet slitasje. Dette anses som et mindre tiltak av en slik art at 
overordnede myndigheters saksfelt ikke berøres. 

Basert på drøftelsen over mener kommunen  at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Spørsmålet er dermed om kommunen vil gi dispensasjon, jfr. «kan» i pbl § 19-2. 
Kommunen ser ingen overveiende grunner for å nekte dispensasjon når lovens vilkår er oppfylt. 

 

Kommunens konklusjon: 

Kommunen er etter en samlet vurdering positiv til å gi midlertidig dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan i Kommuneplanen § 3. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og 19-3 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk 
midlertidig dispensasjon fra Kommuneplan 2007-2020, vedtatt 15.10.2007, § 3, for eiendommen gnr. 
70, bnr.8 på følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen gis midlertidig på ubestemt tid og skal ikke være til hinder for en eventuell 
fremtidig regulering av området. Bygningen må fjernes uten utgift for kommunen når kommunen 
krever det, jfr. plan- og bygningsloven § 19-3. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved riving og gjenoppføring av lagerbygning på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som 
blant annet å opprettholde aktivitetstilbudet i kommunen, at aktiviteten har foregått i over 20 år, og 
at søknaden ikke innebærer noen utvidelse av bebyggelse eller utvidet bruk av LNF-områder, for å 
være klart større enn eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til allmennhetens 
påvirkningsmulighet, dispensasjonen vil ha. 
 

 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Gnr. 70 bnr. 8 - Dispensasjonssøknad med tegninger 
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Saksframlegg 

 

 

Gnr. 29 bnr. 104 - Tunveien 2 - Søknad om dispensasjon for to nye boenheter 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Susanne Haugli Stone GBNR - 29/104, HIST - 13/13 
 

14/603 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

26/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 19.05.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Det søkes om dispensasjon for opprettelse av to nye boenheter på Tunveien 2. Tunveien 2 har per i 
dag to boenheter, og det ønskes opprettet ytterligere to boenheter, slik at eiendommen får fire 
boenheter totalt.  Det søkes dermed om dispensasjon fra Kommunedelplanen for sentrums 
maksgrense på to boenheter per eiendom. Rådmannen foreslår å opprettelsen av to nye boenheter. 
Saken legges frem for Komité for miljø, plan og teknikk som fatter endelig vedtak i saken. 
 

 

Utsnitt 1: Viser omsøkte eiendom hvor det ønskes opprettet to nye boenheter/hybler i underetasjen 
av eksisterende bygg. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om dispensasjon til å opprette to nye boenheter i underetasjen av eksisterende bygning på 
gnr. 29, bnr. 104 (Tunveien 2).  Igangsettingstillatelse for tomannsbolig ble gitt 15.03.2013. Det 
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ønskes nå opprettet ytterligere to boenheter, slik at eiendommen blir bestående av en 
firemannsbolig. 
 
Eiendommen faller under reguleringsplan Spydeberg sentrum syd, vedtatt 13.10.1978. Ved konflikt 
mellom reguleringsplan og sentrumsplan går sentrumsplan foran. Eiendommen er i Kommunedelplan 
for sentrum  2012-2024, vedtatt av kommunestyret 18.09.2012 avsatt til eksisterende boligområde. I 
kommunedelplanens § 2, punkt 2.1.3, bokstav a fremgår: «Det tillates inntil to boenheter per 
eiendom». Det er denne bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Adgangen til å innvilge dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 
Delegasjonsreglementet for Spydeberg kommune, vedtatt 30.04.2013, gir rådmannen kommunens 
myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i alle saker etter plan- og bygningsloven som 
ikke er av prinsipiell karakter. Denne saken krever dispensasjon fra Kommunedelplan for sentrum, og 
regnes derfor for å være av prinsipiell karakter. Saken skal derfor sluttbehandles av Komité for miljø, 
plan og teknikk. 
 
Kommunens vurdering: 
Av pbl § 19-2 fremgår at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». . En 
maksbegrensning på to boenheter per eiendom kan ha flere begrunnelser. Den kan skyldes et ønske 
om hensiktsmessig utnyttelse av tomter og boliger, og også kontroll over fortettingen i kommunen. 
Når det gjelder utnyttelse av tomt og bolig, så har søker lagt frem tegninger som viser hensiktsmessig 
biloppstilling og uteareal, og også hensiktsmessig romfordeling for de to nye boenhetene. Dermed vil 
de to nye boenhetene kunne gi en hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen.  I forhold til hensynet 
til fortetting, så ligger eiendommen i et meget sentrumsnært område der fortettingshensynet gjør 
seg sterkt gjeldende. Det er et overordnet mål med sterkere fortetting i eksisterende sentrumsnære 
boområder, slik at dette hensynet ivaretas. Hensynene bak bestemmelsen om maksbegrensning  blir 
etter kommunens vurdering ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Videre følger det av pbl § 19-2 at: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering». Ansvarlig søker har blant annet begrunnet søknaden med at 
Spydeberg kommune har behov for hybelleiligheter i denne størrelsen, og at han derfor ønsker å 
etablere to slike. Denne begrunnelsen virker ikke utslagsgivende i noen retning i vurderingen.  Videre 
er søknaden begrunnet med at den ene eieren er rullestolbruker og vil ha behov for hjelp til daglige 
gjøremål i fremtiden. Det trekkes frem muligheten for en eventuell hjelper/pleier til å bo i hybelen. 
Kommunen ønsker ikke å båndlegge bruken av den ene leiligheten på en slik måte, slik at heller ikke 
denne begrunnelsen har vært utslagsgivende. 
 
Det som derimot veier til fordel for søknaden er fortettingshensynet og eiendommens sentrale 
beliggenhet i tilknytning til dette. Dette hensynet er tungtveiende, da det samsvarer med regionale 
og statlige mål, jfr. pbl § 19-2,4. Ulempen kan være at en dispensasjon kan tenkes å uthule 
maksbegrensningen i Kommuneplanen, og at flere forventer å få innvilget tilsvarende 
dispensasjonssøknader. Kommunens vurdering er imidlertid ikke at dette vil båndlegge fremtidige 
planprosesser for området.  Kommunens oppfatning er at det må gjøres en konkret vurdering og at 
det må kunne vises til bl.a. nettopp hensiktsmessig inndeling av tomt og bolig, for å få innvilget 
dispensasjon til flere boenheter. I dette tilfellet virker eiendommen og fremlagte planer 
hensiktsmessig i forbindelse med omgjøring til ytterligere to boenheter. 
 
Videre er det selvsagt viktig at de nye bruksenhetene får en hensiktsmessig planløsning, akseptabelt 
lysforhold inne, uteoppholdsareal og parkeringsmulighet. Alle disse forhold er skissert på en 
akseptabel måte i henhold til de planbestemmelser og lovkrav som gjelder.  
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Når det gjelder teknisk infrastruktur, så ligger vei, vann og avløp til rette for eiendommen. Søker må 
selv sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet til vann/avløp for ytterligere to boenheter. 
 
Saken har ikke blitt oversendt overordnede myndigheter da deres ansvarsområder anses å ikke bli 
berørt. 
 
Kommunen mener ut fra fremlegget ovenfor at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Spørsmålet er dermed om kommunen vil gi dispensasjon, jfr. «kan» i pbl § 19-2. 
Kommunen ser ingen grunn til å ikke innvilge dispensasjon når fordelene klart overstiger ulempene, 
jfr. vurderingen over.  
 
Kommunens konklusjon: 
Kommunen er etter en samlet vurdering positiv til å gi dispensasjon fra maksbegrensningen på to 
boenheter per eiendom. Kommunen er positiv til at det opprettes to nye boenheter på eiendommen. 

 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 
dispensasjon fra Kommunedelplan for sentrum 2012-2024, vedtatt 18.09.2012, § 2, punkt 2.1.3, 
bokstav b, for eiendommen gnr. 29, bnr.104. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved opprettelsen av to nye boenheter på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som blant 
annet eiendommens sentrale beliggenhet og fortettingshensynet, for å være klart større enn 
eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til forutberegnelighet ved fravikelse av en 
maksbegrensning i Kommuneplanen, dispensasjonen vil ha. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Gnr 29 bnr 104 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
Bekreftelse på dagslysflater i boenhetene 
12011-Planer hybler skygge (1) 
Gnr 29 bnr 104 - oppføring av tomannsbolig med 2 hybler 
Gnr.29 bnr.104 - overendelse av dokumentasjon 
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AmsagID ]Dok.nr.Arkiv

Éf/(co5
Sakszeh.575 926,!!0

Askim 13.02.15

SAK: Søknad om dispensasjon fra kommuneplans arealdel 2007-2020, § 2.1.3, ”Krav ti
utforming” gnr. 29 bnr.104, Tunveien 4

Saksnr. 13/13

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplans arealdel § 2.1.3 ” Krav til utforming”ptk. a
I kommuneplans arealdel er det tillatt åoppføre inntil 2 boenheter pr. eiendom.

Det søkes om åetablere 2 stk hybelleiligheteri underetasjen i eksisterende bygg. Hyblene vil
få en BRA på 67,9m2 og 47,lm2

Spydeberg har i dag et behov for hybelleiligheter i denne størrelse. Derfor er det ønske fra
eierne åetablere 2 stk. Eiendommen vil få 4 stk boenheter totalt.
Den ene eieren er rullestolbruker og vil i fremtiden trenge hjelp til sine dagelige gjøremål.
Han syntes det å lage en hybelleilighet som en evnt. hjelper/ pleier kan bmke vil være en sto]
fordel. j
Hyblene tilfredsstiller kravet etter § 1l2-10. Krav til bod og oppvaring og § 13-12. Lys , etter l
TEK 10.

Tomten har en størrelse som tilfredsstiller MUA på 50m2 til hver boenhet.
Det vil bli etablert 3 stk nye P-plasser som vist på vedlagt Situasjonskart.

lvled vennlig hilsen

l
l

Terje Mathiassen i j
Byggservice Askim AS l
Ansv. Søk .x i

i/ewe/ø .WÆIZÁÅÆÅAW l
Vedl gg: Disp.søknaden, Opplysninger om saken, nabovarsel, situasjonsplan og tegning l

l
l



Vedleggnr.

A- 1

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
I I I I l FLJRBVCGKVALKTET

og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

 
Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

 
     

 
 

  
   lBnr. V lèFestenr. Seksjortsnr. Bygningsnr. Bolignr. kommune

Eiendom/ 29 104 Spydeberg
byggested Adresse Postnr. lfiststed

Tunveien 2 1820 SPYDEBERG

  
 

   . " fl . . 4~ .
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for ispensasjon gis pá eget ark) Vemegg m

pbj K _19 _ _ Kommunalevedtekter/ '
ap j Plan- og bygningsloven med forskrifter 'forskrifter til pbl 'Arealplaner lVegloven B

Pb' § 31 2 R d _ I _ t d' Vetllegg nr.

l Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2) e egløre Se I age ve egg B -

 
Sett kryss for  

X Arealdel av kommuneplan I—_[ Reguleringsplan m Bebyggelsesplan
Navnpå plan

Kommuneplan av 2007-2020
Fleguleringsformàl i arealdel av kommuneplan/reguIeringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

          
  

 

 

:snstatus Bong

Velg aktuellkolonne iht. beregningsregelangitt i gjeldendeplai'

%-BYA BYA "/o-BRA /%-TU BRA U-grad

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan 35,00 % m2 °/o mg

b. Byggeområde/grunneiendom" 1304 m2 mg 2

Tomtearealet c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregmregler

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

e.Beregnettomteareal(b—c)ener(b+d) 1304 mg V å

Arealbenevnelser BYA BYA BFlA BRA BTA

f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan 2 2 2 2 2
(J‘f.a.oge) 456,4 m 0 m 0 m 0 m 0 m

. 2 2 2 2 2
g.Arealeksisterendebebyggelse 394 m m m m m

Grad av ` 2 2 2 2 2
. h. ' — — — — —umyflmg Areal som skal rives 0 m m m m m

i. Areal ny bebyggelse + O mg + mg + mg + m2

j.Parkeringsarealpàterreng + 54 m2 + m2 + mg + mg

k.Arealbyggesak = 448 m2 = 0mz = 0m2 = 0m2 = 0m2

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)"’ 34 36 % O m2 % 0 mg

I.Åpnearealersominngárik _ m2 _ m2

Bygnings_ j. Parkeringsarealpáterreng _ 54 m2 _ m2

opplysninger _ _ ,
som føres i m. Areal matrikkelen _ k- I -j k = 394 m2 = O m2 ___ 0 m2

Matrikkelen _ Antallbruksenheterbolig Boliger 2 Boliger 2 Boli r 2
Antall etasjer 4 300 m m m

2+{ak1-_er Antall bruksenheter annet Annet 65 2 Annet 2 Ann t 2
. 0 m m m

, _ 'r _ , V dl .
* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere Defgg m

- ‘ _ _ .»l , v dl _
Redeglørelser *" Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere De- ggm

"“‘ Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg gå gg m‘

Blanket! 5175 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.10.2012 Side 1 av 2



35% P‘? Ccrcrey ;
‘‘’‘Vl‘F<’fiI4;oxL f/
lloz H:

3%

l§

Situasjonskart
Kartet kan inneholde feil!
28.09.2012

Målestokk 1:50O
Spydeberg kommune, iekn k forvaltning ]



  

 

     
'Er detäi bygning

 
X somopptarstørstdelavarealet.Unntak:Næringsgruppekode«X»skalkunbrukesnårbyggetbarehararealtil boligfor '

Næringsgrupper - gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske H Transport og lagring P Undervisning
B Bergverksdríft og utvinning I Overnattings- og serveringsvirksomhet Q Helse- og sosialtjenester
C Industri J lnformasjon og kommunikasjon R Kulturell virksomhet, underho dning og
D Elektrisitets-,gass-, damp-og K Finansierings-ogforsikringsvirksomhet fritidsaktiviteter

varmtvannsforsyning L Omsetning og drift av fast eiendom S Annen tjenesteyting
E Vannforsyning, avløps- og M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting T Lønnet arbeid i private husho :lninger

renovasjonsvirksomhet N Forretningsmessig tjenesteyting U internasjonale organisasjone og organer
F Bygge- og anleggsvirksomhet ' O Offentlig administrasjon og forsvar, X Bolig
G Varehandel, reparasjon av motorvogner trygdeordninger underlagt offentlig Y Annet som ikke er næring.

forvaltning

   
Kan høyspentkraftlinjevære i konfliktmedtiltaket? l:l Ja

Nei Vedleiiig nr.

  
 

Hvis ja, må avklaringmed berørt rettighetshavervære dokumentert

Kanvann og avløpssledningervære i konfliktmedtiltaket? [:l Ja Nei
I Vedlegjgnr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q _

-    .§§é‘§. .lys,,A
Skal byggverketplasseresi områdemed fare for:

Skal byggverket plasseres iflomutsatt omrâde?
F1 (litenkonsekvensog sannsynlighetlavereenn 1/20år)

Flom Hvis 'a an i ~ - - Vedleg m'(TEK1o§ 7_2) X' Nei üJa sikkeJrh-etsåasse: F2(middelskonsekvensog sannsynlighetlavereenn 1/200ar) _
F3(storkonsekvensog sannsynlighetlavereenn 1/1000àr)

Skal byggverket plasseres i skredutsaft område? . .
Skred _ _ _ _ S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1OOår) Vedleggm

(TEK10 § 7_3) XI Nei E) Ja H_V1513xang' _ S2 (middelskonsekvensog sannsynlighetlavereenn 1/1000àr)
sikkerhetsklasse. -

S3 (storkonsekvensog sannsynlighetlavereenn 1/5000år)

Andre natur- vedle n,_

°9 "'"i“7°"‘°'d Nei Ja Dersomja beskriv kompenserendetiltak i vedle g
(pbl§23-1) X E] g F_

   
Adkomst Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

9
Vegkwen adkomst' :j Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? l:l Ja :I Nei

§§I4§o;:'/34 :I Ja Nei :I Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? El Ja :I Nei

p XI Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? E’ Ja :l Nei

Tilknytning i forholdtil tomta

Vann_ XI Offentligvannverk I: Privatvannverk I

f°l'SVnin9 Annen privat vannforsyning, innlagt vann Besknv Vedleg!nr-

pbl§274 Annen privatvannforsyning,ikke innlagtvann Q T
Dersomvanntilførselforutsettertilknytningtil annen privat ledningeller krysserannens grunn, J N _
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? E] a :1 e'

Tilknytning i forhold til tomta '

Z' Offentligavløpsanlegg E] Privatavløpsanlegg Skal det installeresvannklosett? Ja [ Nei

Foreliggerutslippstillatelse? l:l Ja NeiAvløp
bl 27-2

p § Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, E‘ Ja Nei
foreligger rettighetved tinglyst erklæring?

Vedleg nr.

Q _

Vedlegg nr.
Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem ü Terreng Q _

    

  
(Søkes det om slik innretning installert..

Ja C' Nei

Hvis ja,fskett)y(i

E‘ Heis E] Trappeheis

Løfteplattform El Rulletrapp eller rullende fortau

en løfteinnretninger
som omfattesavTEK10?:

Ja [:l Nei
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Vedlegg Side l - av

“ “ \F'l‘1n
Kvittering fOl" nabovarsel sendeskommunensammenmed søknaden mzmooznm

OR BVCGKVALITEY

  
U y H V g Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

«Eiémmm/fr 29 104 . Spydeberg
" Adresse Postnr. lPoststed

 
i Tunveien 2 1820 SPYDEBERG

Følgende naboer har. mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg;

   "N359?l9iéHbO¢l?éi:enéi€$iViiE'i i H ' . x ^ fåfé .Vtlflfibrfi/Qièilbäêiféiätlflbñi.i l
H I Bnr. 7Festenr. l?eksjonsnr. Eiers/tastersnavn
29 19 Marlov Hjørnerud
Adresse Adresse

Tunveien 2 Viddaveien 6
Postnr. lPoststed i Postnr. lPoststed Poststedetsrg.nr.

SPYDEBERG SPYDEBERG
”i Dato Sign. * ' 

 
Dato \5/ Sign.:

- =l5 M \wbRvem2c\
'Nabó-.Igienboereiendomll._ i l fgEier/.festerlavgnaboflgienboereiendom.' i ` i
Gnr. I Bnr. FTFestenr. lSeksjonsnr. Eiers/festere navn

    

29 20 Tore Holtet
Adresse Adresse

Tuneveien 6
Postnr. lPoststed Postnr. lPoststed Poststedetsrg.nr.

1820 SPYDEBERG
iPersonli.Rvitterin.for Dato Si n. Personlikv Dato Si n.

i oitattvelger” g gllsarfrtykkerttllltlltà75‘O47? -k '
l l I '

Nabo.-/gjenboehreiendom i l oÉEijerlfesterÉav`rlflbfiålgienboereiendom'
Gnr. l Bnr. ‘I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festersnavn
29 46-47 Spydeberg kommune
Adresse Adresse

Staflonsveien 35
Postnr. [Poststed Postnr. l Poststed Poststedetsregnr.

1820 SPYDEBERG
PersonligKVitterinQJQrDato Sign. Personligkvitteringlori Dato Sign.

‘W samtykke'.tiljvtiltakjetllmottattvarsel,

gNatbM/gleflboéreiendorn.g . _ _ V {Eiê'lf/teslter»avl.naboçlèliellboereiértdom
lar. l Bnr. 7 Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/tastersnavn

   

å

29 102 Jørgenrud Brensel AS
Adresse Adresse

Sørmyrveíen 3
Postnr. lPostsled Postnr. lPoststed Poststedets re .nr.

1820 SPYDEBERG
Personlig’kvitleqfihgifdfDato Sign. i ‘ f Dato sign.   
Emottattvarsel;

~u

Festenr. l I Seksjonsnr. Jan Vidar Brandbu
Adresse Adresse
Kirkeveien 11 Kirkeveien 11
Postnr. lPoststed _Postnr. lPoststed Poststedetsrg.nr.

1820 SPYDEBERG
Personligkvitteringfor Dato Sign. Personliglçvitterlngtor_ ' Dato'5/ Sign

«monanvazsel ílsamtlykkelliltiltaket 1/5 . 4M f,
v will "Q’

Deter per dagsdato innlevertrekommandert
sendingtil ovennevnteadressater.

J r {/

Samletantallsendinger: 5 Sign. ` _,
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Vedlegg nr.

C- 1

     
  

DIFEKTORATET
FOE‘BYCCh\/ALHET

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21~3 
 
   

  
Poststed Eiendommens adresse

  

        

  

29 104 Tunveien 2 SPYDEBERG
Eier/fester Kommune

Marlov Hjørnerud Spydeberg

~ ‘W
Nybygg CllAnlegg E Endring av fasade El Riving

E Pébygg/tilbygg. El Skilt/reklame 'j innhegningmot veg Bruksendring ~
. . . . . Oppretting/endringav matrikkelenhet ] Annet

Midlertidigbygning,konstruksjoneller anlegg l:] Antennesystem li] (eiendomsdeling)euerbomeste

   
     ' ‘fi§sI%;€§&f.‘Ffi%pIfiekfe

Pla- b ' i VålfieggW-
X megf§gkr¥ggngSoven [jKommunaIeved1ekter l::lAreaIpIaner Dvegloven B _ 01

    t;nde plan

evil 5 ~_ e.

Sett kryss for gjelde

Arealdel av kommuneplan [j Reguleringsplan

Navn på plan

 
E] Bebyggelsesplan

     1
Etablering av 1 hybel i hver boenhet, totalt 4 boeheter på eiendommen.
Det søkes dispensasjon fra Kommuneplan § 2.1.3, Krav til utforming, ptk. a.

 
Ved egg nr.
Q _

otak/tiltakshaver

ByggserviceAskimAS
Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Terje Mathiassen 69881879 91535 l92

Søknadenkan ses pà hjemmesid :
(ikke obligatorisk) ~

 

  . V' 'àxäg I 'r ”s” "" K' . "å I f t..

Event elle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarligsøker/tiltakshaverskal sammenmed søknadsende innkomnemerknaderog redegjørefor ev.endringer.

  

Navn Postadresse

Byggservice Askim AS Nordregt. 20
Postnr. l Poststed E~post

1807 ASKIM

. . lkke
Beskrivelseav vedlegg Gruppe Nr.fra - til relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B 1 _-

Situasjonsplan _ D 1 _

Tegningersnitt, fasade. E 1 — l

Andrevedlegg i l i _ Q, _
‘2 1 g :e u, a, V . ‘ ;_ . efå; v f, e, "g H

E: <. e” ,. r ' ‘ ie. ‘Essa. . .. ‘ 'te

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagereav nabovarselfremgårav kvitteringfor nabovarsel.

Sted Éato

Askim 13.02.2015

tljderskzitt arjsvarligsøk r ellertiltaksnaver

lågt' ~ Cl /¢u.czAAe.«-1
GjentasMedblokkbokstaver

TERJE MATHIASSEN
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Spydeberg kommune 

Teknisk virksomhet 

Stasjonsveien 35 

1820 SPYDEBERG 

 

 

 

 

 

           Askim 03.03.15 

 

 

 

 

 

SAK: Dagslysforhold hybler, gnr. 29 bnr.104, Tunveien 4 

 

 

Saksnr. 13/13 

 

Dokumenterte dagslysflater i hybler i u-etg. 

 

Hybel 1. 67,9m2 

Stue/ kjøkken areal 40m2 

Dagslysflate er 4,0m2 = 10% 

 

Hybel 2. 47,1m2 

Stue/ kjøkken 19m2 

Dagslysflate 2,6m2 = 13 % 

 

Ut fra teknisk forskrift § 13.12, annet ledd skal det være dagslysflate på 10 % 

Vedlagt tegning som viser som viser skyggevinkel fra balkong 

 

 

. 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Terje Mathiassen 

Byggservice Askim AS 

Ansv. Søk 

 

Vedlegg: Tegning 
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Saksframlegg 

 

 

Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjoner etter plan- og 
bygningslov 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FE - 044, HIST - 10/615 
 

14/679 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

27/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 19.05.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjon etter plan- og bygningslov til rådmannen i 
sommermånedene. 
 

Denne saken skal sluttbehandles av Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT. 
 
Saksopplysninger 

Det er ca. 3 måneder mellom møte i Komité for miljø, plan og teknikk 2.6.2015 og første 
møte etter sommeren, høyst sannsynlig i slutten av august. Det innebærer at behandlingstid 
for søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 vil bli vesentlig 
forlenget. Administrasjonen foreslår derfor at myndighet til å fatte slike vedtak i en 
tidsavgrenset periode delegeres til rådmannen.  
 

Saksopplysninger: 

I henhold til Delegasjonsreglement for Spydeberg kommunen, vedtatt 30.4.2013 har 
kommunestyret delegert til Komité for miljø, plan og teknikk myndigheten til å fatte vedtak i 
søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19, jf. plan- og 
bygningsloven § 3-3 annet ledd. Rådmannen har avgjørelsesmyndighet i saker av ikke 
prinsipiell karakter, jf. Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune § 11.8.  
 

Vurderinger: 
Et opphold mellom komiteens møter på nærmere tre måneder innebærer at 
dispensasjonssøknaders saksbehandlingstid øker vesentlig. Tidligere har kommunen valgt å 
innkalle til ekstraordinære utvalgsmøter. Dette kan være praktisk vanskelig i en ferieperiode, 
og det innebærer også økte kostnader. 
 

Adgang til delegasjon 

Kommuneloven gir adgang til delegasjon av myndighet. Det er i samtaler med Fylkesmannen 
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i Østfold våren 2010 klarlagt at slik delegasjon kan gis på ulikt vis. Komité for miljø, plan og 
teknikk har adgang til å delegere myndighet til komiteens leder eller deler av komiteen, slik 
kommuneloven § 10 nr. 4 åpner for: 
 

”Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller 
fylkestinget har bestemt noe annet.” 
 

Kommunestyret har tilsvarende adgang til å delegere myndighet til ordfører, jf. 
kommuneloven § 9 nr. 5, eller til rådmannen, jf. kommuneloven § 23 nr. 4. For alle 
delegasjoner gjelder det at disse kun kan omfatte saker av ikke prinsipiell betydning. Gitt at 
foreslått tidsavgrenset delegasjon av myndighet vil løpe i en periode med generell 
ferieavvikling, synes det mest hensiktsmessig å delegere myndighet til rådmannen. 
 

Kommunestyret delegerte myndighet til Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT, i 2011, slik 
at komiteen fikk adgang til å fatte vedtak om tilsvarende tidsavgrenset delegering av 
myndighet. 
 

Omfang og innhold, foreliggende søknader 

Delegert myndighet er ikke tenkt å omfatte saker hvor det foreligger nabomerknader eller 
negative uttalelser fra regionale eller statlige myndigheter, disse vil bli forelagt komité for 
miljø, plan og teknikk, KMPT, for behandling.  
 

Delegert myndighet omfatter heller ikke behandling av klagesaker etter forvaltningsloven. 
 

Fullmakten foreslås avgrenset til å løpe fra 1. dag etter siste møte i kommunestyret 1. halvår 
fram til tidspunkt for utsendelse av saker til første møte i KMPT i 2. halvår, dvs. fra 18. juni til 
ultimo august, ca. 25. august. 
 

Konklusjon: 
Rådmannen mener at erfaringene fra tidligere år er gode, og vil derfor på bakgrunn av dette, 
foreslå en tilsvarende fullmakt for sommeren 2015.  

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. I medhold av Kommuneloven gir Komité for miljø, plan og teknikk rådmannen tidsavgrenset 
myndighet til å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven kapittel 19.  
 

2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 18. juni 2015 til 25. august 2015. 

 

3. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller negative 
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uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 

 

4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 2. halvår forelagt de saker hvor det er fattet 
delegert vedtak, som referatsak.  
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Saksframlegg 

 

 

Områderegulering - Myra/TEBO - 1. gangsbehandling 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Marius Sandli Ødegaard FE - L12, HIST - 13/143 
 

14/625 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

28/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 19.05.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Saken gjelder: 

Forslag til områdeplan for Myra/TEBO fremmes for 1. gangs behandling. 

 

Spydeberg kommune har gjennom kommunedelplanen for sentrum (2012-2024) fastsatt at det skal 
utarbeides en samlet områdereguleringsplan for Myra/TEBO-området. Områdeplanen skal avklare de 
overordnede rammene for hele planområdet og med dette fungere som grunnlag for fremtidige 
detaljreguleringsplaner her.  

Planarbeidet fremmes av Utviklingsselskapet Myra/TEBO AS på vegne av Spydeberg kommune.  

 

Planforslaget er i tråd med arealdelen til kommunedelplan for sentrum 2012-2024. Planforslaget 
gjenspeiler dette ved å legge til rette for et attraktivt, levende og helhetlig sentrum i Spydeberg, 
gjennom nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgate og fortetting av 
sentrumsfunksjoner langs Stasjonsgata.  

 

Som en del av visjonene Grønn kommune og Levende sentrum er en viktig målsetning å legge til rette 
for at Spydeberg og planområdet skal oppleves som «det gode sted». Tilrettelegging for offentlige 
møteplasser, sikring av grønnstruktur og tilrettelegging for trafikksikker ferdsel for gående og 
syklende er således viktige tema. 
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Politisk saksordfører: 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private instanser 
6.10.2014, og kunngjort i Smaalenene 6.10.2014. 

Det er ikke mottatt innsigelser fra overordnede myndigheter. 

 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid: 

Det er innkommet 13 innspill. Se tekst i forslag til planbeskrivelse. 

 

Redegjørelse og vurdering:  

Overordnet plangrep 

Planforslaget legger opp til et langsgående byromsgrep der planområdets viktigste byrom etableres 
på TEBO-området. Det overordnede byrommet ligger vestvendt, langs østsiden av Stasjonsgata og 
går fra krysset Stasjonsgata/Wilses vei sørover over Myrakrysset, og avsluttes på Sørmyra der det 
etableres bypark. Byrommet ligger med tydelig henvendelse mot Stasjonsgata og kobler seg til 
Kirkeveien i sør.  

Plangrepet vurderes å ivareta Stasjonsgata som Spydebergs sentrale byrom og vurderes som et 
plangrep som samvirker med nedgradering av Osloveien/Askimveien.  

Det legges til rette for etablering av næring og bolig i umiddelbar nærhet til kollektivtilbud 
nødvendige sentrumsfunksjoner. 

 

Nedgradering av Osloveien/Askimveien (FV 128) 

Nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgate omfatter forslag til nytt gatesnitt og 
omforming av dagens kryss for Osloveien/Stasjonsgata og Osloveien/Heliveien til rundkjøring. Nye 
rundkjøringer er vurdert som eneste mulige kryssløsning hvis målsetninger er å sikre tilfredsstillende 
trafikksikkerhet og en trafikkavvikling som sikrer god tilgjengelighet for hele tettstedet Spydeberg.  

Veistrekningen mellom krysset Rolls vei/Askimveien og Hyllibekken foreslås med nytt symmetrisk 
gatesnitt med sykkelfelt, trerekker og bredt fortau. Dette vurderes som en god løsning for markering 
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av Spydeberg sentrum. 

 

Byggeformål og utnyttelse 

Planforslaget legger til rette for etablering av forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, 
bevertning, bolig og parkeringshus. 

I tråd med føringer gitt i overordnede planer stiller planforslaget krav om høy utnyttelse både for 
bolig og næring.  Det tillates byggehøyder på 4 etasjer med inntrukket 5. etasje. For alle felt gjelder 
krav om varierte byggehøyder. Grad av utnyttelse varierer fra 130 % BRA til 300 % BRA. Utnyttelsene 
innenfor det enkelte felt avhenger av om feltet kun skal benyttes til byggeformål eller om det også 
må settes av andre formål i detaljreguleringsfasen. 

I tråd med føringer i overordnet plan legges det til rette for at bebyggelsen trekkes nærmere gater og 
at konsentrasjon av sentrumsfunksjoner prioriteres langs Stasjonsgata. Dette vil bidra til å skape 
opplevelsen av et tydelig sentrum med urban karakter. Byggegrense mot FV 128 er satt til 14 m fra 
veimidte.  

Det åpnes for boliger innenfor tilnærmet alle felt, og innenfor felt avsatt hovedsakelig til bolig er det 
planlagt for blokkbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at TEBO-området skal 
prioriteres som handelstyngdepunkt og innenfor spesifiserte felt her tillates etablering av større 
næringsbygg med bolig på tak.  

 

Bilparkering 

Det stilles krav om at parkering for bolig innenfor felt avsatt til sentrumsformål etableres i 
parkeringskjeller, med unntak av østre del av felt S3 der parkeringsanlegg i 1. etasje tillates. Det 
legges til rette for etablering av felles parkeringsanlegg på bakken innenfor felt S4 som betjener 
lokale forretninger. 

For felt B1 og feltene B/A 1- 5 tillates etablering av parkeringsanlegg i 1. etasje.  
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Reguleringsbestemmelsenes krav til antall parkeringsplasser for bil: 

 
Formål 

 
Grunnlag pr. parkeringsplass 

 
Parkeringsdekning 

Bolig Større enn 60 m2 BRA eller 
boenhet 

Min 1,3 

 Mindre eller lik 60 m2  Min 1,0 

Forretning  100 m2 BRA  min - maks 
1,5 - 5,0 

Kontor og offentlig og privat 
tjenesteyting 

100 m2 BRA min - maks 
1,0 - 2,0 

Tabell 2. Parkeringskrav for bil     

                                   

Reguleringsbestemmelsene åpner for reduksjon av parkeringskrav der boenheter er tiltenkt 
brukergrupper med lavt parkeringsbehov. 

 

Foreslåtte bestemmelser vedrørende parkeringsløsninger for bolig og næringsvirksomhet gjenspeiler 
planområdets utfordrende grunnforhold, men også de parkeringsvaner som må hensyntas for å sikre 
at planområdet fremstår som attraktivt for eiendomsutviklere. Planforslaget vurderes å stille 
tilstrekkelige kvalitetskrav slik at bilparkering ikke hindrer ønsket sentrumsutvikling. 

 

Sykkelparkering 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal legges til rette for lett tilgjengelig 
sykkelparkering nært inngangspartier. Innenfor felt o_T1 (nytt torg) stilles det krav om etablering av 
20 plasser til sykkelparkering.  

 

Reguleringsbestemmelsenes krav til antall parkeringsplasser for sykkel: 

 
Formål 

 
Grunnlag pr. 
parkeringsplass 

 
Parkeringsdekning 

Bolig 60 m2 BRA eller boenhet Min 1,5 

Forretning  100 m2 BRA Min 1,5 

Kontor og offentlig og privat tjenesteyting 100 m2 BRA Min 1,5 

Tabell 3. Parkeringskrav for sykkel                                      

 

Aktivt og levende sentrum. Møteplasser, gang- og sykkelforbindelser, friluftsaktivitet. 
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Det er i plankart avsatt areal til offentlig torg, park, friområde og et sammenhengende system av 
trafikksikre gang- og sykkelforbindelser. På torg, i parken og på fortau er det tenkt etablert uformelle 
møteplasser i form av benker. På torget og i parken foreslås vannspeil og lekeplasser. Torget er 
planlagt som den offentlige «kjernen» i planområdet. «Juletreplass» er sikret med bestemmelse. 
Lokalisering av Spydebergs tusenårssted er ikke regulert med egen bestemmelse, men tillates 
etablert på nytt torg. 

Reguleringsbestemmelser stiller krav om at næringsbygg skal gis en plassering og orientering som 
sikrer at alle inngangspartier kan etableres med henvendelse mot og med god tilgjengelighet for 
gående og syklende til/fra Stasjonsgata og/eller felt o_T1 (nytt torg). Det stilles krav om at 
bebyggelse som grenser til felt o_T1 (nytt torg) skal ha inngang herfra og at forretninger, kontor og 
offentlig eller privat tjenesteyting hovedsakelig skal etableres på gateplan og bør etableres med egne 
inngangspartier. Det stilles også krav til at inngangspartier til bolig skal etableres med tydelig 
henvendelse mot tilgrensende gate og gang- og sykkelforbindelser. 

 

Med bakgrunn i dette vurderes planforslaget å sikre utvikling av et attraktivt og levende sentrum 
gjennom å legge til rette for små og store møteplasser på torg, i parken, langs gang- og 
sykkelforbindelser og i tilknytning til bolig- og næringsbebyggelse. Planforslaget vurderes også å 
forbedre tilgjengeligheten til ny og eksisterende grønnstruktur i og utenfor planområdet. 

 

Naturområder. 

Det vises til vedlagt Møteprotokoll for Formannskapet, datert 04.06.2013, som omfatter vedtak om 
at Spydeberg kommune er innstilt på å selge del av Nesparken, GNR/BNR 26/9 som tilleggsareal til 
Indre Eiendom AS dersom denne områdeplanen legger til rette for dette. Planforslaget legger til rette 
for et slikt salg. Planforslaget beslaglegger utover dette ingen eksisterende naturområder eller 
friluftsområder. Rekkefølgekrav sikrer etablering av gangvei langs østsiden av Hyllibekken, mellom 
Nordmyrveien og Osloveien. 

 

 

Barn og unge 

Planforslaget vurderes å ivareta barn og unges interesser. Planforslaget vil bidra til å øke tryggheten 
omkring Osloveien/Askimveien da mer sammenhengende og oversiktlige gangforbindelser gjør det 
tryggere og mer attraktivt å være myk trafikant. Undergangen mellom sentrum og Kirkeveien styrkes 
og nye fortau og fotgjengerfelt er sikret i plankart. Planforslaget foreslår flere ulike typer 
oppholdsarealer for barn og unge og planforslaget vurderes i sin helhet å styrke trygghet og 
tilhørighet i Spydeberg sentrum. 

 

Universell utforming 
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Planforslaget vurderes å sikre universell utforming. Offentlige utearealer skal utformes med 
universell utforming og stigning 1:20 så langt dette er mulig. Undergangen fra sentrum til Kirkeveien 
skal tilrettelegges med universell utforming og et mer ryddig gatebilde bidrar også til økt grad av 
universell tilgjengelighet.  

 

Støy 

Det vises til Støyutredning utarbeidet av Asplan Viak. Utførte beregninger viser at boligbygging 
innenfor planområdet er gjennomførbart forutsatt at tilfredsstillende støyforhold for 
uteoppholdsarealer sikres og at det i videre planlegging tas hensyn til støyforholdene slik at man 
ender opp med planløsninger som er realiserbare mht. stille side og tilgang på vindu mot stille side 
for tilstrekkelig andel støyfølsomme oppholdsrom. 

Det vises til reguleringsbestemmelsene der det, i tråd med rapportens anbefalinger, er satt egne 
støybestemmelser for uteoppholdsareal, etablering og utforming av støyskjerming og minimumskrav 
til nye boenheter med hensyn til antall rom til støyfølsom bruk med vindu mot stille side.  

Avvik fra T-1442/2012 legges til grunn med bakgrunn i at planområdet er satt av til sentrumsformål i 
overordnet plan. 

Det stilles også krav om at det ved innsending av detaljregulering til 1. gangs behandling skal 
foreligge støyutredning med detaljerte beregninger som dokumenterer tilfredsstillende støyforhold 
for alle boenheter og for tilhørende uteoppholdsareal.  

Rekkefølgekrav sikrer at støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest.  

 

Områdestabilitet og skredfare 

Det siteres fra rapport Vurdering av områdestabilitet, datert 02.02.2015, utarbeidet av Norconsult: 

«Basert på utførte grunnundersøkelser, vurderinger og beregninger, er det konkludert med at 
området har tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVEs retningslinjer. Det er ingen tidligere kartlagte 
faresoner for kvikkleire i området, og det er ikke identifisert nye faresoner som skal meldes inn til 
NVE. Rapporten er begrenset til vurdering av områdestabilitet/skredfare. Stabilitet ved eventuelle 
utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i detaljprosjekteringen. Påvirkning av stabiliteten som følge 
av peleramming og lignende må også ivaretas i detaljprosjekteringen.» 

Planforslaget legger til rette for tiltak som vil kunne medføre utgravinger, oppfyllinger og 
peleramming. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at geoteknisk prosjektering skal være ferdig 
før igangsettingstillatelse gis. Og det stilles krav om at det av prosjekteringsrapporten skal framgå om 
det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. 

 

Flomfare 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Hyllibekken har i den senere tid vært utsatt for oversvømmelser og høy vannføring. Dette har gitt 
mindre materielle skader. Utskiftninger av kulverter er planlagt gjennomført våren 2015.  

Inntil det foreligger dokumentasjon på gjennomført utskiftning av kulverter er faresone-flom (H320) 
vist i plankart med avgrensing i henhold dagens situasjon, i forhold til 200-årsflom (pluss 0,5m).  

Det vises til rapporten Hydraulisk modellering og tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum. 

Bestemmelser forbyr, med unntak av etablering av gangvei, bygging i markert faresone og det stilles 
generelt krav om geoteknisk prosjektering for alle tiltak innenfor planområdet. 

Økt flomfare er aktuelt dersom utbygging innenfor planområdet medfører at større mengde 
overvann føres til Hyllibekken. Reguleringsbestemmelsenes stiller krav om at overvann fra 
bebyggelse og anlegg skal håndteres innenfor planområdet slik at det ikke medfører økt belastning 
på eksisterende avløpsanlegg og/eller resipient. 

 

Infrastruktur. Vei, vann og avløp, kraftledninger etc. 

Nedgradering av Osloveien/Askimveien, nye kryssløsninger og generell oppstramming av veigeometri 
innenfor planområdet vil utløse behov for tiltak. Disse tiltak må håndteres i samarbeid mellom 
grunneiere, Spydeberg kommune og Statens vegvesen.  

Planforslaget utløser behov for omlegging/nyanlegg i tilknytning til offentlig vann og avløpsnett.  

Dette må håndteres i samarbeid med grunneiere, Spydeberg kommune og/eller aktuell 
samarbeidspart. 

Utbygging innenfor planområdet vil medføre tiltak i forhold til kraftledninger innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelser sikrer at nødvendige hensyn tas og at planlegging skjer i samråd med 
Hafslund Nett Øst/netteier. 

 

Konklusjon: 

Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplanens visjon Miljøkommunen Spydeberg og 
føringer gitt i arealdelen til kommunedelplan for sentrum 2012-2024. 

 

Med utgangspunkt i de forhold som kan styres gjennom en områdeplan vurderes planforslaget å 
legge til rette for at Spydeberg skal fremstå som «det gode sted». Planforslaget overordnede 
plangrep vurderes å legge godt til rette for et levende, attraktivt og trygt sentrum vil oppstå i møtet 
mellom næringsvirksomhet, attraktive boligområder, offentlige funksjoner og store og små offentlige 
møteplasser (torg, park og gang- og sykkelforbindelser).  

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Planforslaget vurderes å ivareta ulike gruppers interesser knyttet til folkehelse og klimavennlig 
utvikling på en slik måte at prinsippet om bærekraftig utvikling ivaretas, både innenfor planområdet, 
for Spydeberg som tettsted og i den store sammenhengen.    

 

Med utgangspunkt i at kvalitetskrav følges opp, spesielt med hensyn til skyggevirkning, estetisk 
utforming og bygningers plassering og henvendelse til det offentlige rom så vurderes planforslaget å 
ha positive konsekvenser for Spydeberg som helhet.  

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Områdereguleringsplan for Myra/TEBO vurderes å være i tråd med overordnede planer og 
vil kunne være med på å utvikle Spydeberg kommune og Spydeberg sentrum i ønsket 
retning. Det vedtas at forslag til områdereguleringsplan for Myra/TEBO sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Forslag til illustrasjonsplan_07.05.2015_A3 
Forslag til planbeskrivelse_07.05.2015 
Forslag til plankart_123_2013_0001_A3 
Forslag til reguleringsbestemmelser_07.05.2015 
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1. SAMMENDRAG 
 
Planforslaget er utarbeidet i samsvar med føringer gitt i Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) både med 
hensyn til planavgrensning og regulerte forhold.  
Planområdet utgjør sørlig del av sentrumskjernen i Spydeberg sentrum. Osloveien/Askimveien går gjennom 
planområdet og dagens veigeometri og kryssløsninger ivaretar i liten grad trafikksikkerhet og har ikke kapasitet 
til økt trafikkmengde. Veigeometrien har sin opprinnelse fra da E18 gikk gjennom Spydeberg. I dagens situasjon 
representerer denne veistrekningen en barriere mellom den sørlige delen av planområdet og den øvrige delen av 
sentrum. Planområdet omfatter også sørlig del av Stasjonsgata samt Myrakrysset. Overordnet veisystem deler 
planområdet i tre mindre delområder; TEBO, Nordmyra og Sørmyra, 
Bebyggelse omfatter både bolig og næring og utnyttelsen er relativ lav. Næringsfunksjoner henvender seg i liten 
grad til hovedveiene og dagens bebyggelse og veiutforming annonserer i liten grad ankomsten til tettstedet 
Spydeberg. 
 
Asplan Viak har bistått med fagkompetanse på fagfeltene støy og trafikk. Beskrivelser av dagens situasjon, 
argumentasjon og vurdering av planforslaget vedrørende disse tema er basert på vedlagt Støyutredning og 
Trafikkvurdering. Regulert veigeometri er prosjektert av Asplan Viak. 
 
Innenfor planområdet er det utfordrende grunnforhold og dybde til berg er inntil ca. 50 m. Norconsult har 
gjennomført grunnundersøkelser. Vedlagt rapport konkluderer med tilstrekkelig områdestabilitet og utelukker 
skredfare.  
Hyllibekken har til tider stor vannføring. Basert på rapport utarbeidet av Multiconsult og i henhold til innspill fra 
NVE er det i plankart markert faresone i forhold til 200- års flom. Faresonen berører felt som i plankart er avsatt 
til boligbebyggelse. Utstrekning av markert faresone kan reduseres når det foreligger dokumentasjon på at 
utskiftninger av kulverter i Hyllibekken er gjennomført. 
 
Planforslaget legger til rette for nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgata, nye kryssløsninger og 
høy utnyttelse og funksjonsmiks innenfor alle felt. Nytt torg og ny park er sikret i plankart sammen med et 
omfattende kommunikasjonsnett for gående og syklende.  
Planforslagets intensjon er å legge til rette for at Spydeberg utvikles til et sentrumsområde. Det er lagt stor vekt 
på at bevegelsen i og gjennom sentrum, for gående, syklende og kjørende, skal gi en opplevelse av å være 
i/komme til ett tettsted. Med bakgrunn i dette vurderes det som avgjørende at bebyggelsen trekkes nærmere 
kjøreveier enn i dagens situasjon, for med dette å skape et mer kompakt gate- og sentrumsbilde.  
Reduksjon av fartsgrense i forbindelse med nedgradering av Osloveien/Askimveien har vært drøftet med Statens 
vegvesen. Planforslagets fremstilling av ny sentrumssituasjon med høyere andel bolig i området, mer næring, 
nytt gatesnitt og nye kryssutforminger vurderes å representere viktige tema i diskusjonen om mulighet for 
reduksjon av fartsgrense på Osloveien/Askimveien.  
 
2. NØKKELOPPLYSNINGER  
  
Stedsnavn og adresse Myra/TEBO 
Eiendommer (GNR/BNR) Se egen oversikt 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) 

  
Forslagsstiller Utviklingsselskapet Myra/TEBO AS 
Grunneiere  Se egen oversikt  
Plankonsulent Pir II Oslo AS v/ Christine Gjermo  

og Heidi Johansen 
  
Ny plans hovedformål Sentrumsutvikling 
Planområdets areal i daa 87 870 m2 
Grad av utnytting Fra 130 % til 300 % 
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Ca. 400 boenh. / 3.450 m2 BRA varehandel (styres av overordnede planer) 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Støy, grunnforhold, høy utnyttelse, nedgradering av 

Osloveien/Askimveien, kryssløsninger 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
  
Kunngjøring og varsling om oppstart, dato 10.10.2015 (kunngjøring) 06.10.2014 (varslingsbrev) 
Informasjonsmøte/folkemøte, avholdt (j/n). Nei (avholdes i høringsperioden) 
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Oversikt over grunneiere og eiendommer (med forbehold om feil/ikke-oppdatert matrikkel):  
Grunneier  Eiendom (GNR/BNR) 
Spydeberg kommune 9/67 

25/1 
26/9 
26/101 
26/224 
26/229 
26/230 
26/234 
26/235 
26/236 
26/246 
26/309 
26/345 
26/346 
26/247 
26/348 
29/83 
29/85 
29/88 

Svendtun AS 25/28 
26/193 
26/325 

Aksel Petter Hestengen 26/44 
26/59 
26/326 

Finn Olav Lageraaen 26/46 
Synnøve Jørgenrud 26/51 

29/12 
Jørgenrud Brensel AS 26/52 
Dag Knapås 26/58 
Interessent-skapet Spydeberg Torv 26/235 

26/236 
26/238 
26/239 
26/257 
26/258 
26/347 
26/348 
29/88 

Spydeberg Vekst AS 26/237 
John Edvard Egeland 26/238 
Anne Karin Krokeide 26/238 

26/239 
26/257 
26/258 

NAF Gårdene AS 26/238 
26/258 

Wilses vei 3 Eiendom AS 26/238 
26/239 
26/257 
29/88 

Sigmund Grini 26/258 
Kjell Allan Jørgenrud 26/258 
Terje Nilsen 26/258 
Ragnhild Konstanse Tunby 26/258 
Indre Eiendom AS 26/327 
Spydeberg boligstiftelse 26/328 
Sameiet Nordmyrveien 3 26/329 

26/334 
Kjell Martin Sørby 
 

26/309 
29/9 
29/28 
29/93 
29/85 

Esso Norge AS 29/40 
Lysetun eiendom AS 29/91 
Statens vegvesen 29/93 

523/36 
523/20 
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
3.1 Bakgrunn 
Spydeberg kommune har gjennom kommunedelplanen for sentrum (2012-2024) fastsatt at det skal utarbeides en 
samlet områdereguleringsplan for Myra/TEBO-området. Områdereguleringsplanen skal avklare de overordnede 
rammene for hele området. Hensikten er å sette rammer som kan danne grunnlaget for videre planarbeid innenfor 
planområdet.  
Planforslaget fremmes av Utviklingsselskapet Myra/TEBO AS på vegne av Spydeberg kommune.  
 
3.2 Intensjonen med planforslaget   
 
Målsetningen med planforslaget å følge opp føringer gitt i overordnet kommunedelplan, og planforslaget 
gjenspeiler dette ved å legge til rette for et attraktivt, levende og helhetlig sentrum i Miljøkommunen Spydeberg, 
gjennom nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgata og fortetting av sentrumsfunksjoner langs 
Stasjonsgata.  
Som en del av visjonene Grønn kommune og Levende sentrum er en viktig målsetning å legge til rette for at 
Spydeberg og planområdet skal oppleves som «det gode sted». Tilrettelegging for offentlige møteplasser, sikring 
av grønnstruktur og tilrettelegging for trafikksikker ferdsel for gående og syklende er således viktige tema. 
 
Planforslaget legger opp til et langsgående byrom med henvendelse mot Stasjonsgata som strekker seg over 
Osloveien/Askimveien (Myrakrysset) og som avsluttes med ny park på Sørmyra. Intensjonen med dette grepet er 
å legge til rette for offentlige møteplasser i nær tilknytning til Stasjonsgata slik at Stasjonsgata fremstår som 
Spydebergs sentrale byrom. Plangrepet har også til hensikt å «gjenforene» Kirkeveien og Sørmyra med øvrig del 
av sentrum.  
 
Dagens veigeometri og kryssløsninger i Osloveien/Askimveien har sin opprinnelse fra gamle E18 som nå er lagt 
utenom Spydeberg sentrum. Det foreslås et nytt gatesnitt i Osloveien/Askimveien og nye kryssløsninger. 
Nedgradering av Osloveien/Askimveien til sentrumsgate har til hensikt å bryte Osloveien/Askimveien som 
markant fysisk og mental barriere i området og å legge til rette for et veisystem som signaliserer ankomsten til 
Spydeberg sentrum. Intensjonen er videre å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende og sikre en 
trafikkavvikling som tar hensyn til sideveistrafikk, i motsetning til dagens veigeometri, som betjener hele 
tettstedet Spydeberg. 
 
Målsetningen med planforslaget er også å sikre gjennomførbarhet og kvalitet på en slik måte at Myra/TEBO-
området fremstår som et attraktivt sted for etablering av næring og bolig.  
På bakgrunn av utfordrende grunnforhold og usikkerhet knyttet til fremtidig arealbehov for bolig, varehandel, 
kontor og service så legger planforslaget opp til stor fleksibilitet med hensyn til utbyggingsvolum. Samlet tillatt 
utbyggingsvolum innenfor planområdet er høyere enn hva antas å representere reelt fremtidig behov i 
Spydeberg. Intensjonen er å sikre økonomisk gjennomførbarhet for fremtidig prosjekter innenfor alle felt. Det 
stilles en rekke dokumentasjonskrav knyttet til utarbeidelse av detaljreguleringsplaner. Disse krav vurderes å 
sikre mulighet for vurdering av fremtidige prosjekters kvalitet og virkning på tilgrensende omgivelser i og 
utenfor planområdet.  
 
 3.3 Krav om konsekvensutredning 
Ikke aktuelt. 
 
Tydeliggjøring av forholdet til krav om konsekvensutredning: 
Vurdering etter forskriften § 2: 
Områderegulering for Myra/TEBO innebærer ikke utlegging av nye arealer til utbyggingsformål, jamfør 
forskriften §2  bokstav d) og §2 bokstav e) som viser til vedlegg I. En rekke av disse tiltakene er umiddelbart 
uaktuelle, men følgende har relevans for vurdering: 
«1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m².» 
I veileder til forskrift om konsekvensutredninger, versjon mai 2006, side 9, heter det: 
Dersom et reguleringsarbeid omfatter en kombinasjon av arealbrukskategorier som legger til rette for utbygging 
av industri-, nærings-, lager- og kontorbygg, jf. vedlegg I pkt. 1, skal summen av bygningsarealet innenfor 
planområdet for denne tiltakstypen samlet ligge til grunn for beregningen. 
Avgjørende for planprogramkravet blir da om samlet utbygging minus areal knyttet til boliger vil gi 
investeringskostnad på mer enn 500 mill kr og/eller bruksareal på mer enn 15 000 m².  Bruksareal knyttet til 
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utbygging (minus boliger) vil ikke overskride 15 000 m². Kommunen anser også at investeringskostnader knyttet 
til utbygging av næringsbygg og bygg for tjenesteyting ikke vil overskride 500 millioner. 
Dermed utløses ikke krav om planprogram etter § 2. 
Vurdering etter § 3: 
Områderegulering av Myra/TEBO utløser krav om vurdering etter forskriftens § 4.  
Vurdering etter § 4, jf. § 5: 
Forholdet til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre er ivaretatt i kommunedelplanens arealdel med 
bestemmelser. Så lenge områderegulering skjer i samsvar med kommunedelplanen, vil ikke § 4 bokstav b) 
medføre krav om behandling etter forskrift.  
Områdereguleringen vil kunne medføre risiko for øking i antall personer som får endret belastning av støy, men 
det er ikke snakk om vesentlig antall eller høy belastning.  Bokstav g) anses ikke å være relevant. 
Områdereguleringen vil kunne endre tilgang til uteområder, bygninger og tjenester, men konsekvensene anses 
ikke som vesentlige, og endring vil høyst sannsynlig innebære bedret tilgjengelighet. Bokstav j) anses ikke å 
utløse krav om behandling etter forskrift.  
Konklusjon 
Områderegulering av Myra/TEBO utløser ikke krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger, 
kapittel III, og dermed foreligger ikke krav om planprogram.  
 
4. PLANPROSESSEN 
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private instanser 6.10.2014, og 
kunngjort i Smaalenene 10.10.2014. 
Siden vinteren 2014 og frem til varsling om planoppstart høsten 2014 har det vært gjennomført en 
plangrunnlagsfase. I denne fasen har det vært arbeidet med utvikling og alternativsvurderinger av overordnet 
plangrep, tomtedisponering, utbyggingsvolum samt identifisering av utfordringer knyttet til blant annet 
grunnforhold. I løpet av plangrunnlagsfasen har det vært avholdt 3 større arbeidsmøter (verksted) med 
grunneiere, Spydeberg kommune og plankonsulenter. Dette for å sikre forankring av beslutninger knyttet til 
overordnede grep og for overføring av informasjon mellom ulike parter. Det første dialogmøte med Statens 
vegvesen ble også avholdt i plangrunnlagsfasen.  
Etter varsling om planomstart har det vært avholdt samrådsmøte med Spydeberg kommune og dialogmøte med 
Østfold Kollektivtrafikk/Nettbuss. Planforslaget har vært presentert og drøftet i orienteringsmøte med de to 
hovedutvalgene i Spydeberg kommune og i Regionalt planmøte. Planforslaget har også tatt del i 
kommuneplanprosessen gjennom folkemøtet «Livskvalitet og Nærmiljø».  
 
Medvirkningsprosessen videreføres i forbindelse med offentlig ettersyn. 
  
Det vises til kapittel 9 Medvirkning og innspill der alle eksterne møter er listet opp. Under samme kapittel er alle 
innspill oppsummert og kommentert, og det gis også en oppsummering av referat fra samrådsmøte og regionalt 
planmøte.  
 
 
5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 
Planområdet omfattes av Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) og der det er konflikt mellom gjeldende 
planer per 18.09.2012 og kommunedelplanens arealdel, går kommunedelplanens arealdel foran. 
 
Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) 
Hovedformålet med kommunedelplanen er å sikre at sentrum utvikler seg i henhold til miljøvisjonen i 
kommuneplanen. Bærekraftig utvikling og målet om å fremstå som ”det gode sted” står sentralt. I samfunnsdelen 
til kommunedelplanen kommer disse målsettingene til uttrykk gjennom to fokusområder, Levende sentrum og 
Grønn kommune. 
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I Kommunedelplan for sentrum omfattes planområdet 
av hensynssone H810_2 Krav om felles planlegging. 
Det stilles krav om områderegulering av området og at 
parkering i området fortrinnsvis skal skje som 
kjellerparkering. 
 
 
 
Figur 1. Utsnitt fra Temakart 2, Kommunedelplan for 
sentrum (2012-2024).

 
I kommuneplanen foreslås Osloveien/Askimveien, (nåværende fylkesvei og tidligere E-18) nedgradert og 
ombygd fra motorvei til gate fra Esso-stasjonen i øst til Hyllibekken i vest. Kommunedelplanen anser 
nedgradering av motorveien som en del av den overordnede stedsutviklingsstrategien. 
 
Ved nedgradering til gate åpner kommunedelplan for flere avkjørsler fra Osloveien/Askimveien (FV 128). I 
løpet av kommunedelplanprosessen er det også blitt drøftet etablering av rundkjøringer like vest for Hyllibekken 
og ved bensinstasjonen i øst for markering av endepunktene på den nye gata.  
Ved ombygging til gate åpner kommunedelplanen for at bebyggelsen trekkes nærmere gata. Mot Stasjonsgata 
skal det, i nye bygninger, legges til rette for forretninger/tjenesteyting i første etasje og leiligheter i etasjene over.  
Kirkeveien vurderes igjen koblet til Myra-krysset, men da som gang- og sykkelvei.  
Fokusområde Grønn kommune innebærer at også fortetting, grønnstruktur og tilrettelegging for ferdsel til fots og 
med sykkel er sentrale tema i kommunedelplanen. 
 
Temaer fra kommunedelplanen: 

- Styrke Stasjonsgata som Spydebergs sentrale og viktigste byrom. 
- Sentrumsfunksjoner skal henvende seg mot og fungere sammen med Stasjonsgata. 
- Sentrumsfunksjoner skal lokaliseres slik at de aktiviserer og skaper et levende byrom og sentrum 
- Videreutvikle møteplassene knyttet til offentlige bygg og anlegg i og like ved sentrum. Dette gjelder 

ikke minst de offentlige uterommene. Allmennhetens tilgjengelighet til grønnstruktur i sentrumskjernen 
bør styrkes. 

- Spydeberg sentrum skal annonseres og det skal ønskes velkommen til stedet. 
- Fylkesveien (Oslo-/Askimveien) må reduseres som fysisk og mental barriere. 

 
Kommuneplan 2007-2020  
Kommuneplanens visjon Miljøkommunen Spydeberg omfatter retningslinjer som sikrer klimavennlig utvikling, 
men omfatter også målsetninger om livsmiljø og livskvalitet.  
 
Kommuneplanen vektlegger 5 fokusområder. Det er her gjengitt de målsetninger fra kommuneplanen som 
vurderes å være styrende for dette planforslaget: 
 
1. Grønn kommune 

Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene 
Ta i bruk miljøvennlig energi  

2. Kommunale tjenester 
Godt fysisk miljø. (tilgjengelighet for alle) 

3. Kultur 
Klar kulturell profil 
Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
Være en åpen og inkluderende kommune 

4. Samfunn 
Utvikle et levende sentrum 
Tilrettelegge for attraktive boligområder 
Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
Spydeberg sentrum skal fremstå som ”det gode sted”  

5.  Folkehelse 
Utvikle et bærekraftig, trygt og levende lokalsamfunn 
Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og fellesskap gjennom attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 
Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er helsefremmende 
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Østfold mot 2050 
Fylkesplanens hovedmål (samfunnsdelen) er: 

- Levekår og folkehelse: God livskvalitet for alle som bor i Østfold.  
(relevante delmål: universell utforming, barn og unge) 

- Verdiskaping: Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende 
arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling. 

- (relevante delmål: næringsutvikling, levende bygder,  infrastruktur) 
- Miljø: Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn 

i offentlig og privat sektor.  
(relevante delmål: klima og energi, jordvern og grønnstruktur)  

 
 
Fylkesplanens arealstrategi ligger nært opp mot «samordnet areal- og transportplanlegging».  
Hovedhensikten er å utnytte arealene slik at målene for Østfolds utvikling, innenfor levekår og folkehelse, 
verdiskaping og miljø, kan nås. 
 
Prinsipper for et bærekraftig utbyggingsmønster 
Utbyggingsmønsteret i regionen skal basere seg på eksisterende sentra og infrastruktur i kommunene 
• Byene skal styrkes ytterligere som naturlige sentra og knutepunkt. 
• Fortetting, transformasjon og arealøkonomisering, framfor å ta i bruk urørte naturområder eller dyrka mark. 
• Tilrettelegge for miljøvennlige transportløsninger og redusert bilbruk. 
• Samle og minimalisere naturinngrep, samlokalisering. 
 
Regionale strategier for Indre Østfold 
Strategier for LEVEKÅR OG FOLKEHELSE (utvalgte punkter): 
• Styrke eksisterende sentra framfor å tillate spredt utbygging, for å opprettholde et nødvendig 

servicenivå, og dermed bosetningen, i spredtbygde strøk. 
• Stimulere til aktive og levende sentra og lokalsamfunn der service, helse, miljø og kultur ses i sammenheng. 

Fokus bør være på universell utforming og bærekraftig utvikling. Boligområder må utformes og 
videreutvikles slik at de bidrar til å utvikle identitet, tilhørighet og trygge møteplasser. 

• Synliggjøre Østfolds kulturarv og muligheter for friluftsliv gjennom regionalt samarbeid 
om kulturmiljøer, kulturminner og tur- og friluftsområder. 

• Fortette byområder slik at det legges til rette for mer funksjonell byutvikling med inspirerende 
kulturmiljøer og gode møteplasser i gang- og sykkelavstand fra der folk bor. 

• Videreutvikle samarbeidet om regionale idretts- og kulturanlegg. 
 
Strategier for VERDISKAPING (utvalgte punkter): 
• Utnytte Indre Østfolds posisjon i forhold til den nest største vegforbindelsen med utlandet, uten å flytte 

bebyggelsen etter vegen. 
• Legge til rette for gode og trygge bo- og fritidstilbud, innovative arbeidsplasser og gode etableringsvilkår, for å 

trekke til seg personer med høyere utdannelse. 
• Storsatsing på grønne energiformer (til oppvarming og som drivstoff til biler). 
• Videreføre turismesatsingen i Indre Østfold og i grenseregionen. 
• Oppgradere togtilbudet og infrastrukturen på Østre linje. Utbygging av flere krysningsspor. 
og fylkesvegen fra Ringvoll til Såner. 
 
Strategier for MILJØ (utvalgte punkter): 
• Konsentrere spredt utbygging til boligfelt og hyttefelt som er avklart gjennom kommuneplanene. 
• Planlegge og utvikle et gang- og sykkelveinett i Indre Østfold, der skoler og boområder prioriteres særskilt. 
• Arbeide for økt frekvens og standard på de viktigste bussrutene. 
• Arbeide for en bedring i jernbanetilbudet for pendlerne, og opplegg for innfartsparkering langs E18. 
• Begrense avfallsproduksjonen 
• Tilpasning til klimaendringer. 
• Økt satsning på Samordnet areal- og transportplanlegging med jordvern, fortetting, transformasjon og 

byutvikling. 
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Reguleringsplaner  
 

 
Figur 2. Planer som berøres av planforslaget 
 
I reguleringsplanene som berøres av planforslaget er arealer hovedsakelig avsatt til næringsvirksomhet, bolig og 
samferdselsanlegg. 
 
200702 Løvestad MVE, eldre reguleringsplan, 10.05.2007 
200501 Del av Grini Søndre, mindre reg. endring, 21.02.2005 
200305 Fagernes, eldre reguleringsplan, 19.06.2003 
200202 Osloveien 10, 26.11.2002 
199902 Stasjonsgata, eldre reguleringsplan, 22.06.1999 
199201Vest for Rolls vei, mindre reg. endring, 05.05.1992 
199202 Hylli 3, eldre reguleringsplan, 12.12.1992 
199101 Grimsrudjordet, bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan, 13.02.1991 
198604 Spydeberg Sentrum Syd, mindre reg. endring, 11.06.1986 
198501Stasjonsgaten-Rollsvei, eldre reguleringsplan, 08.01.1985 
198105 Spydeberg Sentrum Syd, mindre reg. endring, 20.10.1981 
198001 Spydeberg Sentrum Syd-Endring ved Myrakrysset, 04.11.1980 
197904 Grini Søndre, eldre reguleringsplan, 04.10.1979 
197802 Spydeberg Sentrum Syd, eldre reguleringsplan, 13.10.1978 
196401Wilsesvei-Snarveien, eldre reguleringsplan, 10.07.1964 
 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014 
3. Mål (målsetning med planretningslinjen) 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det 
et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt 
på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 
6.1 Beliggenhet og avstander til privat og offentlig servicetilbud 
Planområdet utgjør søndre del av Spydebergs definerte sentrumsområde. 
Planområdets sentrale beliggenhet i Spydeberg sentrum gir korte gangavstander til de fleste 
sentrumsfunksjoner hva gjelder, handels- og servicetilbud, kommunale tjenester og kollektivholdeplasser. 
Det meste av dagens handels- og tjenestetilbud ligger innenfor planområdet, rundt Myrakrysset og langs 
Stasjonsgata. 
 

 
 
 
Figur 3. Spydeberg kommune, sentrum, Myrakrysset(rødt) 
 

  
Figur 4. Avstand til viktige funksjoner 
 

 
 
Stasjonsgata (FV122) og Osloveien/Askimveien (FV128) deler planområdet ytterligere inn i de 3 områdene 
TEBO, Nordmyra og Sørmyra. Midt i planområdet ligger Myrakrysset. 
Den sentrale delen av planområdet ligger i luftlinje 600 m fra togstasjon, 500 m fra Kommunehuset, 
Idrettsanlegg og Fjellheim samfunnshus, 300 m fra Spydeberg stadion og 200 m fra etablert turområde langs 
Hyllibekken. Videre er det i luftlinje 350 m til Grinitun sykehjem, 400 m til Spydeberg Ungdomsskole, 700 m til 
Hovin skole (barneskole) og 600 m til Grini Barnehage og Solsiden barnehage.  
  
E18 gikk tidligere på Osloveien/Askimveien gjennom Spydeberg, men i 2010 ble trasé flyttet 2 km sør for 
Spydeberg sentrum. 
 
Hyllibekken passerer gjennom planområdets grøntområde i vest. Disse grøntområdene henger sammen med et 
større turdrag som går nordover.   
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6.2 Avgrensning 
Planområdets avgrensning er fastsatt med hensynssone H810_2 i kommunedelplan for sentrum. Se figur 1.  
Planens avgrensning har blitt justert underveis i planprosessen. Tunveien 12-18 ble tatt ut av planområdet med 
den begrunnelse at det foreligger ny vedtatt detaljreguleringsplan for denne adressen som er i tråd overordnet 
plan. Eiendom med gnr/bnr 29/85 er tatt inn i planområdet på bakgrunn av at det foreligger privatrettslige avtaler 
som knytter denne adressen til områder innenfor planområdet. 
 
6.3 Tilstøtende arealers bruk/status  
Dagens arealbruk i tilgrensende områder samsvarer med reguleringsformål fastsatt i overordnet plan. Arealer 
nord for planområdet er i avsatt til sentrumsformål og områder i øst, sør, og sørvest er avsatt til bolig.  
 
6.4 Eksisterende bebyggelse 
 

Figur 5. Eksisterende bebyggelse.  
 
Utover 50-tallet flyttet tyngdepunktet i Spydeberg sentrum fra stasjonsområdet ned til Myrakrysset. Flere 
bygninger innenfor planområdet ble oppført i denne perioden. Øvrige nyere bebyggelse er oppført på 1980- og 
1990-tallet og disse er hovedsakelig utformet med tanke på næringsvirksomhet.  
 
Arealbruken innenfor planområdet er i hovedsak bolig og næringsvirksomhet, herunder 3 dagligvareforretninger, 
detaljhandel, kontor og privat tjenesteyting. Bebyggelsen ligger spredt og tilnærmet uten henvendelse mot 
Stasjonsgata. Med unntak av en torgdannelse sentralt på TEBO henvender inngangspartier seg hovedsakelig til 
tilgrensende store parkeringsflater. 
 
Bebyggelsen innenfor planområdet er i stor grad frittliggende enkeltobjekter uten forhold til omkringliggende 
gater og veier. Området fremstår som utflytende og uten et overordnet samlende grep.  
 
6.5 Topografi/landskapstrekk  
Planområdet oppleves som åpent og flatt, med lange siktlinjer og slake bakker. Himmelen er stor og 
jordbrukslandskapet bølger seg inn mot planområdet i sør. Mange trerekker og alléer gir Spydeberg og 
planområdet særpreg og er med på å dele opp landskapsrommene og lede blikket. Like vest for planområdet 
ligger Hyllibekken i en lav forsenkning omgitt av høye trær.  
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Stasjonsgata, med sin bjørkeallé, går snorrett gjennom planområdet i nord-sør retning og er identitetsbærende i 
Spydeberg sentrum.   
 
6.6 Solforhold  
Planområdet har svært gode solforhold.  
 
6.7 Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 
Det er innhentet informasjon fra Naturbase (Miljødirektoratet). Ingen av Naturbasens temakart (utvalgte 
naturtyper, prioriterte arter, verneområder, naturtyper, helhetlig kulturlandskap, friluftslivsområder, rødlistearter) 
viser registreringer som må hensyntas.  
Hyllibekken krysser planområdet i vest. Bekken, med omkringliggende vegetasjon, representerer en viktig 
kvalitet. Se vedlegg Gjennomgang Naturmangfoldloven.  
 
 

Figur 6. Illustrasjon viser eksisterende situasjon – grøntområder 

6.8 Grønne interesser 
Deler av Hyllibekken ligger innenfor 
planområdet. Bekken kommer ut av rør i 
nord og går inn i rør lenger syd. 
Hyllibekken er omringet av en slak 
gressplen med enkelte store trær, og en 
grusplass med benker og bord. Området 
er en viktig del av et større grøntdrag 
som knytter seg mot sør og danner 
begynnelsen på et turdrag som fortsetter 
nordover. Det er ingen lekeplasser 
innenfor planområdet. Det ligger en 
lekeplass og rekreasjonsområde like 
nord for planområdet i tilknytning til 
Hyllibekken. Her er også en fotballbane 
i grus og en sandvolleyballbane. Dette 
området er mye brukt av lokalbefolkning 
og barnehager. 
Det ligger en park i hver ende av 
undergangen som knytter sammen 
Spydeberg sentrum og Kirkeveien. Disse 
består av skrånende gressplener med 
enkelttrær. I parken nord for 
undergangen finnes en grusplass med 
benker og bord.  
Det ligger et stort idrettsanlegg nord for 
planområdet. 
 

 
 

6.8 Kulturminneverdier 
Det er innhentet informasjon fra Naturbase (Miljødirektoratet). Ingen av Naturbasens temakart (helhetlig 
kulturlandskap, friluftslivsområder, kulturminner,) viser registreringer som må hensyntas.  
 
6.9 Vei- og trafikkforhold  
Det vises til vedlagt Trafikkvurdering, datert 17.03.2015, utarbeidet av Asplan Viak. 
 
Osloveien/Askimveien (FV 128) 
Dagens trafikk i Osloveien/Askimveien forbi Spydeberg sentrum er 5.000 ÅDT. Da Osloveien/Askimveien 
utgjorde en del av E18 var trafikkmengden ca 14.000 ÅDT.  
De tre kryssene i Osloveien/Askimveien forbi Spydeberg sentrum er i dag kanaliserte landevegskryss med 
venstresvingefelt, trafikkøyer og med samme utforming som da E18 gikk gjennom Spydeberg sentrum. I de tre 
kryssene er det forkjørsrett for trafikken i Osloveien/Askimveien.  
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Stasjonsgata har høyest belastning, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,80, 21 sekunder forsinkelse pr bil og 
43 meter bilkø. Dette innebærer at krysset er fullt utnyttet, men at det har god trafikkavvikling.  Krysset tåler 
imidlertid ikke trafikkøkning uten at dette medfører stor forsinkelse og lange køer i Stasjonsgata.  
Heliveien har lavere belastning enn Stasjonsgata, men tåler heller ikke trafikkøkning av betydning uten at det blir 
vesentlig større forsinkelse og lengre køer. Rolles vei har liten biltrafikk og lav belastning.  
 
Dagens veistandard på Osloveien/Askimveien er god, bred og oversiktlig og har fartsgrense 50 km/t. 
Planområdet er flatt, og kryssene med Stasjonsgata, Heliveien og med Rolls vei, er derfor horisontale og 
oversiktlige. Det er i tillegg to avkjørsler fra Osloveien og Askimveien, en på sørsiden i vestre del av 
planområdet og en fra bensinstasjon i østre del av planområdet 
 
Med dagens arealkrevende utforming og hastighet på 50 km/t fremstår og oppleves Osloveien/Askimveien som 
en markant fysisk og mental barriere i planområdet. Som hovedadkomst til Spydeberg mangler veistrekningen 
noe som ønsker velkommen og som signaliserer at man passerer sentrum. 
 
Veistandard – Stasjonsgata og Heliveien(FV 122) 
Dagens trafikk i Stasjonsgata er 4500 ÅDT. Gata går gjennom Spydeberg sentrum og stiger fra Myrakrysset opp 
til Spydeberg Torg der den igjen går nedover mot togstasjonen.  
Dagens vegstandard er god og det går kontinuerlig fortau på begge sider av gata. Fartsgrensen er 40 km/t og på 
strekning mellom Myrakrysset og togstasjonen ligger det 4 opphøyde gangfelt. 
 
Dagens trafikk i Heliveien er 5000 ÅDT. Veien har god standard, men har ikke langsgående fortau eller 
kryssende gangfelt. 
 
Veistandard – Wilses vei og Rolls vei  
Dagens veistandard på Wilses vei og Rolls vei er god og begge har fartsgrense 50 km /t. 
Wilses vei har langsgående fortau på nordsiden av veien og gang- og sykkelvei på sørsiden. Rolls vei har 
langsgående fortau kun på østsiden.  
I Rolls vei er det totalt 7 avkjørsler, 4 mot øst til boligområder og 3 mot vest, der 2 av disse er avkjørsler direkte 
til Esso-stasjonen. 
I Wilses vei er det 5 avkjørsler, 2 mot nord til bolig og næringsvirksomhet og 3 mot sør til parkeringsplass og 
kollektivholdeplasser.  
 
Trafikksikkerhet, skolevei og snarveier i planområdet 
Osloveien og Askimveien gjennom Spydeberg sentrum har hatt en ulykke med personskade etter åpningen av ny 
E18. Med større trafikkmengde i kryssene vil ulykkesrisikoen øke. 
 
Under Osloveien, rett øst for Myrakrysset, er det etablert en gangkulvert. Denne har sin opprinnelse fra da 
strekningen utgjorde en del av E18. Gangkulverten fungerer fremdeles som trafikksikkert gang- og 
sykkelforbindelse ved kryssing av Osloveien.  
 
Skoleveien til Spydeberg barneskole og ungdomsskole krysser Osloveien i gangkulvert, ved rødt punkt vist i 
figur under. Etter gangkulverten følger skoleveien gangvei og fortau på østsiden av Stasjonsgata frem til 
Griniveien. Langs Stasjonsgata krysser skoleveien innkjøringen til dagens bussterminal og Wilses vei. Begge 
disse kryssingene synes å være sikre. 
Skoleveien til ungdomsskolen går på fortau langs nordsiden av Griniveien, og krysser en sidevei i Villaveien.   
Skoleveien til barneskolen krysser Stasjonsgata på opphøyd gangfelt rett nord for Griniveien. Stasjonsgata har 40 
km/t fartsgrense og fartsdempere som normalt vil begrense kjørehastigheten til 30-40 km/t. Videre nordover går 
skoleveien til barneskolen først på fortau langs vestsiden av Stasjonsgata og deretter på gangvei frem til skolen. 
På denne strekningen krysser skoleveien 6 mindre sideveger og avkjørsler, som har liten biltrafikk. 
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Figur 7. Skolevei til Spydeberg barneskole og Spydeberg ungdomsskole.  
 
6.10 Landbruk 
Det er ingen arealer avsatt til landbruk innenfor planområdet.  
 
6.11 Støy 

 
Det vises til vedlagt Støyutredning - 
tettstedsutvikling Spydeberg, datert 05.03.2015, 
utarbeidet av Asplan Viak. 
Støysonekart viser prognosesituasjon med ÅDT 
tilsvarende år 2025, og med dagens fartsgrenser. 
Osloveien/Askimveien, Stasjonsgata og 
Heliveien er kildene til trafikkstøy og store deler 
av planområdet har i illustrert fremskrevet 
situasjon en støybelastning på over 55dB. 
 
 
Figur 8. Støysonekart for fremskrevet situasjon 
fra vedlagt Støyutredning  
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I kommunedelplanen utgjør planområdet en del av sentrumskjernen og alle arealer innenfor planområdet er 
avsatt til sentrumsformål. Det er ikke definert konkrete bestemmelser til støy. Kommunedelplanen gjelder 
formelt foran kommuneplanen for dette planområdet.  

Jamfør retningslinjer i T-1442/2012 defineres planområdet som avviksområde:  

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) åpner for avvik fra anbefalte 
støygrenser i sentrumsområder og kollektivknutepunkter: «I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og 
transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, 
kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør 
kommunen minimum stille konkrete krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i 
planbestemmelsene slik at de blir juridisk bindende.»  

 
6.12 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 
Dagens kollektivholdeplass i Spydeberg ligger innenfor planområdet og har oppstillingsplass for ca 4 busser. 
I dagens situasjon kommer bussen fra Askim, Skiptvet og Svikebøl/Tomter. Det er ikke alle ankomster/avganger 
som har stort omfang av omlasting, men skoletidene skaper topper i tiden fra 07:48 til 07:55. Det er da 6 busser 
som kommer i rask rekkefølge. Alle skolebusser som ankommer er også åpne for ordinære reisende. 
Togstasjonen ligger 600 m nord for planområdet med togforbindelser til Oslo, Ski, Askim og Mysen. 
 
 

6.13 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp  
Kommunale anlegg for vann og avløp ligger i tilknytning til tilliggende gater og gangforbindelser og krysser 
også flere steder gjennom planområdet som vist i kart (under). Våren 2015 starter Spydeberg kommune arbeidet 
med Generalrapport 2015 som har til hensikt å kartlegge tilstand på eksisterende anlegg for vann og avløp. 
Rapportens innhold vil gi svar på dagens brannvannkapasitet og kapasitet på eksisterende vann- og avløpsanlegg.  
Se vedlegg Vann og Avløp, datert 25.11.14, Spydeberg kommune 

 
Figur 9. Vann og avløp, 25.11.2014, Spydeberg kommune 
 
Energiforsyning 
Hafslund Nett Øst har områdekonsesjon i planområdet. 
Nedgravd høy- og lavspentanlegg ligger i tilknytning til tilliggende gater og gangforbindelser og krysser også 
flere steder gjennom planområdet som vist i kabelkart (under) fra Hafslund Nett Øst. 
Det ligger 4 nettstasjoner innenfor planområdet. Det foreligger ikke infrastruktur for fjernvarme. 
Se vedlegg Kabelkart, 06.11.2014, Hafslund Nett Øst.  
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Figur 10. Kabelkart.  
Rød linje – høypenningskabler. Røde firkanter – nettstasjoner. Blå linje - lavspenningskabler.  
 
Offentlig vei  
Planområdet omfatter (deler av) følgende offentlige veier: Fylkesveiene FV128 (Osloveien, Askimveien) og FV 
122 (Stasjonsgata) og de kommunale veiene Nordmyrveien, Wilses vei, Rolls vei, Heliveien, Sørmyrveien og 
Kirkeveien. Tunveien er nylig regulert til offentlig kommunal vei. 
 
6.14 Risiko og sårbarhet 
Grunnforhold. Områdestabilitet og skredfare 
Vedlagt rapport Overordnet geoteknisk vurdering, datert 31.01.2014, ble utarbeidet av Norconsult tidlig i 
planprosessen. Rapporten påpeker at det kan være store forekomster av kvikkleire/sprøbruddmateriale i grunnen. 
Det er små høydeforskjeller på tomta, og områdestabilitet er derfor ikke en relevant problemstilling for selve 
utbyggingsområdet. Iht. NVEs retningslinjer 2/2011 påpeker samme rapport at det er behov for å utføre 
grunnundersøkelser for å vurdere om det kan være skredfare i områdene syd og øst for planområdet. 
 
Flom  
Hyllibekken har i den senere tid vært utsatt for oversvømmelser og høy vannføring. Dette har gitt mindre 
materielle skader. Utskiftninger av kulverter er planlagt gjennomført våren 2015. Det vises til 
oversvømmelseskart, pkt 7.12 figur 15, som er hentet fra vedlagt rapport Hydraulisk modellering og tiltak mot 
oversvømmelse i Spydeberg sentrum. 
  
Trafikk 
Risiko for utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer vurderes ikke å 
utgjøre større risiko for området enn ved tilsvarende trafikksituasjoner. 
 
Grunnforurensing 
Det vises til uttalelser fra Spydeberg kommune som signaliserer at det ikke foreligger informasjon som tilsier at 
området har forurensning i grunnen. 
 
Høyspentanlegg 
Stråling fra nedgravd lav- og høyspentnett anses ikke å medføre en helsemessig risiko i dagens situasjon.  
 
Radon 
Det foreligger ingen kjente registreringer som tilsier at området skal være spesielt utsatt for høye 
strålingsverdier. Som det fremgår av aktsomhetskart fra NGU har området rundt Spydeberg moderat 
konsentrasjon av radon. Grunnen i området består av mektige marine avsetninger som gir begrenset 
permeabilitet i forhold til å transportere radongass. 
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Figur 11. Kartutsnitt: Radon, aktsomhetskart ( NGU-database)  
 

 

 

 
Nærhet til farlig anlegg / lagring av farlig stoff/spesialavfall  
Med henvisning til uttalelse fra Hobøl og Spydeberg Brannvesen utgjør dagens situasjon i Myra/TEBO-området 
ingen risiko, hverken med hensyn til redning, slukking, eller utilsiktede hendelser. 
 
Brannvannkapasitet 
Det er, i henhold til innspill i samrådsmøte, tilstrekkelig brannvannkapasitet i dagens situasjon. 
 
6.15 Privatrettslige bindinger 
 

Adresse  GNR/BNR  Bortfester  Fester  
Wilses vei 1  26/237  Interessentskapet 

Spydeberg Torv  
HEBO Eiendom 
AS/Spydeberg Varesenter AS 

Wilses vei 3  26/238 og 26/258  Interessentskapet 
Spydeberg Torv  

NAF Eiendom  

Wilses vei 3A (?)  26/239 og 29/88  Interessentskapet 
Spydeberg Torv  

Wilses vei 3 Eiendom AS  

Tabell 1. Oversikt over festekontrakter 
 
For 3 av byggene innenfor planområdet foreligger det festekontrakt og byggene eies av andre enn grunneier. 
Festeavtalene gjelder for 90 år fra de ble inngått i 1982. 
 
Det foreligger privatrettslig avtale mellom Lysetun Eiendom AS (29/91) og Sørby (29/93, 29/85). Avtalen sikrer 
rett på 55 p-plasser for Lysetun Eiendom AS på eiendommene 29/93, 29/85.  Avtalen er inngått for å 
tilfredsstille kommunens krav til parkeringsdekning tilknyttet 29/91. 
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7.   BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

7.1 Innledning  
 

 
Figur 12. Byromsgrep  
 
 
Plangrep og nedgradering av Osloveien/Askimveien  
Planforslaget legger opp til et langsgående byromsgrep der nytt torg (o_T1) etableres på østsiden av Stasjonsgata 
på TEBO-området. Det overordnede byrommet ligger vestvendt og går fra krysset Stasjonsgata/Wilses vei 
sørover over Myrakrysset, og avsluttes på Sørmyra der det etableres bypark (o_Park). Byrommet ligger med 
tydelig henvendelse mot Stasjonsgata og kobler seg til Kirkeveien i sør. Se figur 12. Osloveien/Askimveien 
nedgraderes til sentrumsgate og foreslås med nytt gatesnitt og med rundkjøringer i Myrakrysset og krysset 
Heliveien/Osloveien. 
I Osloveien/Askimveien etableres sykkelfelt, brede fortau og flere fotgjengeroverganger på veistrekningen 
innenfor planområdet.  
 
I løpet av planprosessen har det vært vurdert alternative byromsgrep: et sentralt torg på TEBO-området omsluttet 
av næring- og boligbebyggelse og et annet alternativ der torget etableres tilnærmet slik torget på TEBO er 
organisert i dag. Gjennom denne alternativsvurderingen fremstår grepet med nytt torg langs Stasjonsgata som det 
plangrepet som best ivaretar Stasjonsgata som Spydebergs sentrale byrom og som best samvirker med 
nedgradering av Osloveien/Askimveien.  
 
Det har også vært drøftet ulike alternativer med hensyn til ny veigeometri og nedgradering av 
Osloveien/Askimveien, herunder ulike kryssløsninger, gangforbindelser og mulighet for nye adkomstveier. 
Planforslagets forslag til ny veigeometri og nye kryssløsninger er utarbeidet på bakgrunn av å skulle sikre god 
fremkommelighet både for biler, syklende og gående, trafikksikkerhet generelt og ikke minst at det visuelle 
gatebildet skal signalisere ankomsten til Spydeberg sentrum. 
Planforslaget foreslår fortau/gang- og sykkelforbindelser langs alle hovedadkomstveier innenfor planområdet og 
kulverten under Osloveien opprettholdes.  
Det legges opp til kollektivholdeplasser i Stasjonsgata og langs Osloveien med trafikksikre gangforbindelser til 
handelsområdet og til øvrig gang- og sykkelsystem.  Det vises til pkt 7.8 og 7.9 der nye trafikkløsninger 
beskrives. 
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Fortetting, utnyttelse, gjennomførbarhet, og fremtidig verdiskapning 
Det legges opp til høy utnyttelse i hele planområdet og det tillates byggehøyder på 4 etasjer med inntrukket 5. 
etasje. TEBO-området defineres som planområdets handelstyngdepunkt, mens Sørmyra og Nordmyra 
hovedsakelig tilrettelegges for bolig. 
 
Kommundelplanen tillater maksimalt 50 % økning av areal tilknyttet varehandel, beregnet ut fra dagens 
situasjon. Med estimert areal på 6900 m2 til varehandel i dagens situasjon gir dette en begrensning for samlet 
areal avsatt til varehandel i ny situasjon på ca 10 350 m2 BRA. Videre er det gitt signaler fra pågående 
kommuneplanprosess om tillatelse til utvikling av 400 boenheter innenfor planområdet.  Summen av tillatt areal 
tilknyttet varehandel og boligutbygging er vesentlig lavere en total BRA som tillates utbygd i dette planforslaget.  
Utvikling av Spydeberg sentrum beror i stor grad på private aktørers utviklingsinteresser og ved  
ved innsendelse til 1. gangsbehandling er fremtidig arealbehov tilknyttet bolig og næringsformål ikke endelig 
avklart.  Planens forslag om høy utnyttelse, byggehøyder på 4 etasjer med inntrukket 5. etasje og et 
tilsynelatende stort «BRA-overskudd» er resultat av overordnede føringer om fortetting i sentrum og 
målsetningen om å ivareta økonomisk gjennomførbarhet for prosjekter innenfor alle felt på tross av svært 
utfordrende grunnforhold.   
 
Planforslaget stiller krav om detaljregulering av alle felt avsatt til byggeformål. Som en del av dette plankravet 
stilles det krav til ulike typer dokumentasjon som skal foreligge ved innsendelse av detaljreguleringene til 1. 
gangs behandling. Dokumentasjonskravet omfatter blant annet krav om redegjørelse av byggehøyders virkning 
på omkringliggende bebyggelse/situasjon. Dette kravet sikrer mulighet for vurdering av den til enhver tid 
aktuelle utbyggingssituasjonen i planområdet.. 
 
Dokumentasjon av samlet og helhetlig planlegging for felt S3-S8 
Som en del av plankravet stilles det også spesifikt krav til feltene S3- S8 om at det ved innsendelse til 1. gangs 
behandling skal vedlegges dokumentasjon på at fremtidig utnytting, kjøreadkomst og gang- og 
sykkelforbindelser for og innenfor  felt S2-S8 og felt o_T1 er helhetlig  ivaretatt, samt at intensjonene i 
kommunedelplan for sentrum 2012-24 er ivaretatt. 
Tilhørende dette dokumentasjonskravet skal det også vises hvordan etablering av parkeringshus og/eller 
parkeringskjeller i fremtiden kan erstatte bakkeparkering. 
Det stilles videre en rekke kvalitetskrav til utforming av felles uteoppholdsareal for bolig. 
 
Fremtidig verdiskaping og næringsutvikling 
Planforslagets forslag og stillingtagen til overordnet plangrep, fortetting, utnyttelse, gjennomførbarhet og 
kvalitetskrav begrunnes med intensjonen om å sikre fremtidig verdiskapning med hensyn til både næring- og 
boligutvikling. For Spydeberg i sin helhet er det vurdert som svært viktig at planforslaget balanserer kravene 
som sikrer kvalitet med målsetningen om at planområdet skal fremstår som attraktivt for aktuelle utviklere.  
 
Sentrumsutvikling. Estetisk utforming. Plassering av bebyggelse. 
Planforslaget stiller krav om at det ved all utbygging og forvaltning av de fysiske omgivelser, herunder landskap, 
skal legges vekt på estetikk, visuelle kvaliteter, og høy kvalitet i arkitektoniske utforming, detaljering og 
materialbruk.  Og det stilles krav om at all planlegging, utbygging og opparbeidelse innenfor planområdet skal 
ivareta visuell kontakt med og gode fysiske forbindelser for gående og syklende til den delen av Stasjonsgata 
som ligger utenfor planområdet. 
 
I reguleringsbestemmelsene stilles det konkrete krav til at bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (herunder veianlegg, torg, park, veiutstyr, vegetasjonsbruk og overvannshåndtering) skal gis en 
plassering, utforming, detaljering og materialbruk som ivaretar: 

- sentrumsutvikling innen for planområdet 
- nedgradering og omforming av Osloveien/Askimveien til sentrumsgate 
- styrking av Stasjonsgata som Spydebergs sentrale byrom ved fortetting av sentrumsfunksjoner og 

omforming av Stasjonsgata til sentrumsgate 
- omforming av Nordmyrveien til urban boliggate 

 
Planforslaget stiller krav om at inngangspartier til bolig skal etableres med tydelig henvendelse mot tilgrensende 
gate og gang- og sykkelforbindelser. I tillegg skal næringsbebyggelse gis en plassering og orientering som sikrer 
at alle inngangspartier kan etableres med henvendelse mot og med god tilgjengelighet for gående og syklende 
til/fra Stasjonsgata og/eller felt o_T1. Bebyggelse som grense til felt o_T1 skal ha inngang herfra. 
Det stilles krav om at forretninger, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting hovedsakelig etableres på 
gateplan med egne inngangspartier.  



Side 20 av 46 
 

 

Ved planlegging og etablering av boliger skal bokvalitet med hensyn til støy, solforhold og tilgang til offentlige 
gangforbindelser vektlegges særskilt.  
 
Avbøtende støyskjermingstiltak skal inngå som en integrert og naturlig del av prosjektets øvrige arkitektoniske 
utforming. Innkjøring/nedkjøring til parkeringsanlegg og varelevering langs fasade skal gis en arkitektonisk 
utforming, detaljering og materialitet som harmonerer med øvrig bebyggelse innenfor samme felt.  
For garasje/parkeringshus tillates det ikke eksponert og åpen fasade mot gateplan og plassering av 
nedkjøringsramper til parkeringskjeller tillates ikke plassert utenfor bygning. 
 
Tekniske anlegg, med unntak av oppbygg for teknisk installasjon for heis og trapperom, tillates ikke på tak og 
skal legges i bygg. Oppbygg for heis og trapperom skal utformes i harmoni med bebyggelsen forøvrig.  
 
7.2 Reguleringsformål  
 

Felt Flateareal (m2) BRA (m2) 
BRA ihht T-1459 

%BRA 

B1 5216 13560 260 

B/A 1 5778 9245 160 

B/A 2 4272 5555 130 

B/A 3 5877 7640 130 

B/A 4 994 1290 130 

B/A 5 1179 1530 130 

S1 1580 4265 270 

S2 826 2480 300 

S3 10262 25655 250 

S4 3214 - - 

S5 1605 - - 

S6 4240 10600 250 

S7 2377 5945 250 

S8 3173 7935 250 

o_Torg 3305   

o_Park 1747   

o_Friområde 3954   

Tabell 2. Arealoversikt for utbyggingsområder                                         
 
7.3 Byggeformål   
I tråd med føringer gitt i overordnede planer stiller planforslaget krav om høy utnyttelse både for næring og 
bolig.  Det tillates byggehøyder på 4 etasjer med inntrukket 5. etasje. Avhengig av hvilke funksjoner som tillates 
innenfor det enkelte felt varierer tillatt maksgesims over ferdig opparbeidet terreng mellom 17,5m til 21,0m. 
Planforslaget legger, innenfor spesifiserte felt, til rette for større næringsbygg med bolig på tak. Innenfor felt 
avsatt hovedsakelig til boligformål er det planlagt for blokkbebyggelse. For alle felt gjelder krav om varierte 
byggehøyder. Grad av utnytting for det enkelte felt er oppført i tabell over, og varierer fra 130 % BRA til 300 % 
BRA. Utnyttelsene innenfor det enkelte felt avhenger av om det kun skal benyttes til byggeformål eller om det 
også må settes av andre formål i detaljreguleringsfasen. 
 
Etablering av kontor, forretning og offentlig og privat tjenesteyting tillates også innenfor felt B1 og felt B/A 1-
B/A 5. Det er viktig å sikre at næringsetablering her ikke motvirker planens intensjon om etablering av et 
tydelig, levende og attraktivt handelsområde ved bytorget (o_T1) og på TEBO-området. 
 
Planforslaget legger til rette for at bebyggelse oppføres nært opp til tilgrensende gater for med dette å skape 
opplevelsen av et tydelig sentrum med urban karakter. Fastsetting av byggegrenser følger opp dette. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at der byggegrenser ikke er markert i plankart så skal disse fastsettes i 
detaljregulering. 
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Med bakgrunn i utfordrende grunnforhold og overordnet ønske om å ivareta økonomisk gjennomførbarhet 
tillates oppføring av parkeringsanlegg i 1. etasje innenfor felt B1 og B/A 1-5, og deler av felt S3. De høye BRA-
tallene gjenspeiler dette.  
Det stilles krav om at utforming og plassering av parkeringsanlegg i 1. etasje skal vurderes med hensyn til dets 
virkning på omkringliggende offentlige plasser, gater og bebyggelse. 
 
Tidstypiske bygninger innenfor planområdet. 
Innenfor hvert av feltene B/A 1, B/A 3 og S7 står det tidstypiske mursteinsbygg oppført mellom 1947 og 1955. 
Med bakgrunn i bygningenes solide byggestil og tilforlatelige proporsjoner vurderes disse å tilføre visuell verdi 
ved fremtidig utvikling av planområdet.  
«Knapås» omfattes av felt B/A 1 og ligger i umiddelbar nærhet til Stasjonsgata. Som en del av sentrumsbildet 
vurderes næringsvirksomhet i dette bygget å være en funksjon som vil underbygge Stasjonsgata som Spydebergs 
offentlige byrom. 
«Lysetun» omfattes av felt S7 og ligger helt syd mot Askimveien, mens «Sørheim» ligger på sørsiden av 
Osloveien innenfor felt B/A 3. Begge byggene er godt synlige fra Osloveien/Askimveien og vurderes således å 
ha stor visuell verdi i sentrumsbildet.  
Med bakgrunn i utfordrende grunnforhold og overordnet målsetning om fortetting innenfor planområdet er 
fleksibiliteten ved utvikling av disse feltene vurdert å veie tyngre enn gevinsten ved bevaring av nevnte bygg. 
Det legges til rette for at alle 3 bygninger blir stående, men planforslaget stiller ikke krav om bevaring.  
 
 
Felt B1 
Felt B1 er regulert til boligbebyggelse og det tillates utbygging på 13 560 m2 BRA som tilsvarer en utnyttelse på 
260 % BRA. Med bakgrunn i feltets beliggenhet langs Osloveien/Askimveien vil parkeringsanlegg i 1. etasje 
fungere som støyskjerming.  
Full utbygging av bolig innenfor felt B1 forutsetter rivning av eksisterende bygningsmasse.  
Byggegrense mot Osloveien/Askimveien er 14 m fra midtlinje vei, mens formålsgrensen mellom felt B1 og 
samferdselsanlegg ligger nærmere vei, ca 2,75 m fra ytterkant av bredt fortau. I vedlagt gatesnitt for 
Osloveien/Askimveien er denne stripen innenfor felt B1 foreslått til overvannshåndtering for felt B1. 
Mot Nordmyrveien er byggegrense satt til 9 m fra midtlinje vei, 1 m innenfor formålsgrensen. Hensikten med 
dette er å legge til rette for at bebyggelse oppføres nært til fortau i tråd med overordet målsetning om urban 
boliggate i Nordmyrveien. I illustrasjonsplanen er det foreslått små plassdannelser langs fasaden mot 
Nordmyrveien. Dette er ikke regulert med bestemmelser, men bør videreføres for å skape variasjon i gateløpet.  
Byggegrense mellom B1 og S1 sammenfaller med formålsgrensen mellom disse to felt. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at planlegging og oppføring av bebyggelse innenfor felt B1 og felt S1 
skal gjøres på en slik måte at bebyggelse innenfor det enkelte felt ikke fører til ulemper for tilgrensende felt. 
Reguleringsbestemmelsene stiller også krav om at innkjøring til parkeringsanlegg for disse to feltene skal søkes 
løst i fellesskap. 
 
Felt S1 
Felt S1 er regulert til sentrumsformål og det tillates etablering av forretning, kontor, offentlig og privat 
tjenesteyting, bevertning og bolig. Feltet tillates utbygd med 4265 m2 BRA, som tilsvarer en utnyttelse på 270 % 
BRA. 1. og 2. etasje ligger godt til rette for etablering av varehandel og offentlig og privat tjenesteyting. I 
planforslagets illustrasjonsplan er 3. -5. etasje vist som bolig. Felt S1 er sikret bruksrett til ca 10 
parkeringsplasser langs Nordmyrveien. 
Bebyggelse innenfor felt S1 kan oppføres i formålsgrense med unntak mot sør, der skrå byggegrense er fastsatt 
for å sikre sammenheng mellom gangforbindelser på hver side av Stasjonsgata.  
Det stilles krav om at boligparkering skal skje i kjeller. Vedrørende byggegrense mot felt B1 vises det til 
redegjørelse av felt B1. 
 
Felt S2 
Felt S2 er regulert til sentrumsformål og skal i hovedsak benyttes til offentlig og privat tjenesteyting. Det tillates 
utbygging på 2480 m2 BRA, som tilsvarer en utnyttelse på 300 % BRA. I tråd med planforslagets intensjon om 
bedre annonsering av Spydeberg sentrum så foreslås felt S2, som ligger i umiddelbar nærhet til Myrakrysset, til 
hovedsakelig offentlig og privat tjenesteyting. Reguleringsbestemmelsene hindrer ikke etablering av kontor, 
bevertning og mindre forretningsvirksomhet. Utbygging av bolig tillates ikke.  Reguleringsbestemmelsene stiller 
krav om at bebyggelsen skal utformes som offentlig tilgjengelig og publikumsrettet signalbygg. Videre stilles det 
krav om at bebyggelsen skal gis en plassering og utforming som sikrer fysisk og visuell sammenheng mellom 
undergangen og felt o_T1. Et tydelig eksponert inngangsparti skal ligge mot nordvest for således å legge til rette 
for at bevegelse inn og ut av bygg skjer på nytt bytorg og godt synlig fra Stasjonsgata. Med bakgrunn i feltets 
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beliggenhet og tiltenkte funksjon i sentrumsbildet så stilles det i reguleringsbestemmelsene krav om at 
bebyggelsen ikke kan oppføres med tydelig bakside. 
Byggegrenser for felt S2 sammenfaller med formålsgrensene. 
 
Felt S3 og S6-S8 
Felt S3 og S6-S8 er regulert til sentrumsformål og representerer, sammen med felt S2, sentrumskjernen i 
planområdet. For alle felt tillates utbygging tilsvarende en utnyttelse på 250 % BRA og det vises til tabell over 
for oversikt over tillatt BRA.  
Her tillates etablering av forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, bolig og parkeringshus. Innenfor 
felt S3 tillates også bevertning. 
I egen bestemmelse som behandler lokalisering av næringsformål stilles det krav om at større 
dagligvareforretninger kun kan etableres innenfor felt S3, S6 og S7. 
Planforslaget legger opp til en stor andel bolig på tak.  
 
Avkjørsler fra Wilses vei til felt S4, via S3, er sikret i plankart. 
 
For felt S3 er byggegrense mot Stasjonsgata sammenfallende med formålsgrense.  
For felt S6 er byggegrense sammenfallende med sørlig og vestlig formålsgrensene. Mot nord ligger byggegrense 
fra 6-8,5 m innenfor formålsgrense. For felt S7 og S8, mot sør, gjelder byggegrense på 14m fra midtlinje vei i 
Osloveien/Askimveien. Der denne byggegrensen ligger utenfor formålsgrensene gjelder egen byggegrense som 
er sammenfallende med sørlig formålsgrense.  
 
Felt S4 og S5 
Felt S4 skal i hovedsak benyttes til felles parkeringsanlegg og adkomst til felt S2, S3 og S6. 
Felt S5 skal i hovedsak benyttes til felles parkering og adkomst til felt S2, S3, S4, S6, S7 og S8. Adkomst fra 
Rolls vei er således en videreføring av dagens adkomstsituasjon. 
Parkeringsplasser og adkomstveier skal planlegges og opparbeides med innslag av trær og annen vegetasjon. 
Innenfor felt S4 skal det etableres flere tverrgående trafikksikre gangforbindelser jf. illustrasjonsplanen. Disse 
gangforbindelsene skal ivareta overordnet intensjon om et levende sentrum og plassering av disse skal knytte seg 
til tilgrensende fortau, gang- og sykkelforbindelser og planlagte funksjoner innenfor tilgrensende felt. 
 
Felt B/A 1 
Felt B/A 1 er regulert til bebyggelse og anlegg og skal hovedsakelig planlegges for bolig. Det tillates utbygging 
på 9245 m2 BRA som tilsvarer en utnyttelse på 160 % BRA. 
Utbygging av boliger innenfor felt B/A 1 kan skje etappevis og krever således ikke rivning av all bebyggelse på 
samme tidspunkt.  
I detaljregulering av felt B/A 1 skal det settes av areal til gangforbindelse på nordsiden av Nordmyrveien, fra 
Stasjonsgata og frem til Hyllibekken. Eiendom som ligger utenfor planområdet, nord for felt B/A1, har i dagens 
situasjon adkomst fra Nordmyrveien via felt B/A 1 og denne skal opprettholdes og sikres i detaljreguleringsplan.  
Byggegrenser for felt B/A 1 skal fastsettes i detaljreguleringsplan, med unntak av situasjon i øst der byggegrense 
sammenfaller med formålsgrense. 
 
Felt B/A 2-5 
Felt B/A 2-5 er regulert til bebyggelse og anlegg og skal hovedsakelig planlegges for bolig. For alle felt tillates 
utbygging tilsvarende en utnyttelse på 130 % BRA. Det vises til tabell over for oversikt over tillatt BRA. 
Felt B/A 2-4 grenser til ny bypark (o_Park) og ved planlegging av bebyggelsen innenfor disse feltene må hensyn 
til skyggevirkning i forhold til parken, estetisk utforming og plassering på tomta spesielt hensyntas. Innenfor 
sørlig del av felt B/A 2 og B/A 3, som grenser til parken, er det fastsatt byggegrense på 4 meter. Innenfor nordlig 
del av felt B/A 3, som grenser til parken, tillates oppføring av bebyggelse i formålsgrenser mot park, dette for å 
underbygge overordnet plangrep som har til hensikt å skape fysiske og visuelle sammenhengen mellom 
nordsiden og sørsiden av Osloveien/Askimveien. 
 
Felt B/A 5 er i mange år fremover bundet opp av privatrettslig avtale der areal innenfor dette feltet skal 
disponeres til parkering. Felt B/A 5 er derfor vist som parkering i planforslagets illustrasjonsplan og 3D-
visulisering. Se også pkt 6.15 Privatrettslige bindinger. 
 
7.4 Lek/uteoppholdsareal, torg og friområde  
Planforslagets intensjon er å bryte ned Osloveien/Askimveien som barriere og løfte fram Stasjonsgata-
Kirkeveien som et samlet offentlig uterom med ulike funksjoner og kvaliteter. Dette offentlige uterommet skal 
bestå av torg i nord med bymessige kvaliteter. På torget planlegges plass for lek og opphold. Torget vil kunne 



Side 23 av 46 
 

 

romme offentlige arrangementer som juletrefest, 17.mai, konserter, skøytebane og liknende. Stasjonsgata 
passerer torget i vest og det legges opp til kollektivholdeplasser her. Torget avsluttes med en grønn park som 
trapper seg ned til undergangen langs en bred trapp. Dette blir en bypark for opphold og et sted for å se og bli 
sett.  
 
Parken (o_Park) på sørsiden av undergangen styrkes i forhold til dagens situasjon og det etableres lekeplass og 
uformelle oppholdssteder. Egnet uteoppholdsareal i parken kan medregnes i felles uteoppholdsareal for B/A 2, 
B/A 3 og B/A 4. På denne måten sikrer man liv i parken. Parken skal være åpen for alle og reguleres som 
offentlig.  
Det legges opp til private arealer for boenheter med direkte tilgang til fellesareal for å øke bruk og 
eierskapsfølelse. Samtidig gir dette en buffer mellom fellesareal og private leiligheter.  
Boliger innenfor felt S3 er vist med sine uteoppholdsarealer på felles tak. Takhagene er tenkt med både grønne 
og harde flater, med sitteplasser og lekearealer. Egnet uteoppholdsareal på torget kan medregnes i felles 
uteoppholdsareal for S3. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal avsettes minimum 15 m2 uteoppholdsareal per boenhet til 
felles bruk. Overbygd del av terrasser kan ikke medregnes. Felles uteoppholdsareal skal etableres på bakken og 
/eller på taket av næringsbygg/parkeringsanlegg. Felles uteoppholdsareal skal hovedsakelig være 
sammenhengende og ha en plassering som sikrer god tilgjengelighet fra/til boliger. 
Felles uteoppholdsareal skal utformes og tilrettelegges med tanke på lek for store og små barn og skal beplantes, 
helst også med trær. 
 
Arealene rundt Hyllibekken er sikret som offentlig friområde i plankart. Rekkefølgekrav sikrer opparbeidelse av 
gangvei langs Hyllibekken i forbindelse med utbygging av felt B1. Gangveien går fra Osloveien til 
Nordmyrveien og knytter seg på eksisterende tursti som går nordover.  
 
7.5 Barn og unge  
Planforslaget legger til rette for fotgjengeroverganger over alle trafikkerte veier/gater innenfor planområdet. Det 
legges opp til sammenhengende og oversiktlige gang- og sykkelforbindelser og undergangen mellom sentrum og 
Kirkeveien styrkes og nye fortau opparbeides. På torget og i parken sør for undergangen planlegges plasser for 
lek og opphold. Det vises til beskrivelse over. 
 
7.6 Universell utforming 
Offentlige utearealer skal utformes med universell utforming og stigning 1:20 så langt dette er mulig. 
Undergangen fra sentrum til Kirkeveien skal etableres med universell utforming. Atkomst fra nordlig side av 
undergang til torget i sentrum bør sikres med en offentlig tilgjengelig heis. Dette er imidlertid ikke satt som krav 
i bestemmelsene. 
 
7.7 Parkering  
Bilparkering 
Det stilles krav om at parkering for bolig innenfor felt avsatt til sentrumsformål etableres i parkeringskjeller, 
med unntak av østre del av felt S3 der det tillates parkeringsanlegg i 1. etasje. Det stilles krav om at en slik 
parkeringsløsning innenfor felt S3 skal etableres delvis under, eller under, ferdig etablert terreng (gateplan) i 
Wilses vei og Rolls vei, og skal etableres og utformes på en slik måte at det ikke er til hinder for gode 
gangforbindelser mellom bolig og gateplan. 
 
Det legges til rette for etablering av felles parkeringsanlegg på bakken innenfor felt S4 som betjener lokale 
forretninger. Plankravet i reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det ved innsendelse av reguleringsplaner 
til 1. gangs behandling skal legges ved dokumentasjon på hvordan etablering av parkeringshus og/eller 
parkeringskjeller i fremtiden kan erstatte bakkeparkering. 
 
Det etableres parkering på bakkeplan innenfor areal avsatt til parkering i plankart, nord for felt S1. Disse skal 
disponeres av næringsvirksomhet innenfor felt S1. 
 
For felt B1 og feltene B/A 1- 5 stilles det ikke krav til at parkeringsanlegg skal legges under bakken og således 
tillates etablering av parkeringsanlegg i 1. etasje.  
Det stilles krav om at innkjøring til parkeringsanlegg skal gis arkitektonisk utforming, detaljering og materialitet 
som harmonerer med øvrig bebyggelse innenfor samme felt.  
Garasje/parkeringshus/parkeringsanlegg skal ikke ha eksponert og åpen fasade mot gate. 
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Nedkjøringsramper til parkeringskjeller tillates ikke plassert utenfor bygning.  
 
Krav til antall parkeringsplasser for bil: 

 
Formål 

 
Grunnlag pr. parkeringsplass 

 
Parkeringsdekning 

Bolig Større enn 60 m2 BRA eller 
boenhet 

Min 1,3 

 Mindre eller lik 60 m2  Min 1,0 
Forretning  100 m2 BRA  min - maks 

1,5 - 5,0 
Kontor og offentlig og privat tjenesteyting 100 m2 BRA min - maks 

1,0 - 2,0 
Tabell 3. Parkeringskrav for bil                                       
 
Reguleringsbestemmelsene åpner for reduksjon av parkeringskrav der boenheter er tiltenkt brukergrupper med 
lavt parkeringsbehov. 
 
Det stilles krav om at minst 5 % av plassene innenfor hvert felt skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig 
egnet for forflytningshemmede.  
 
Minst 20 % av parkeringsplassene innenfor hvert felt skal etableres med lader for ladbar motorvogn. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal etableres tilstrekkelig strømkapasitet slik at antall 
parkeringsplasser med ladepunkt på sikt kan økes.  Minimumskravet til hvor stor andel av totalt antall 
parkeringsplasser innenfor aktuelle felt som på sikt skal kunne etableres med ladepunk skal fastsettes i 
detaljreguleringsplan.  
 
Sykkelparkering 
For alle felt legges det opp til at sykkelparkering fordeles på areal i bod og utendørs under tak. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det innenfor alle felt og alle formål skal legges til rette for lett 
tilgjengelig sykkelparkering nært inngangspartier. 
Innenfor felt o_Torg stilles det krav om etablering av 20 plasser til sykkelparkering.  
 
Krav til antall parkeringsplasser for sykkel: 
 
Formål  Grunnlag pr. parkeringsplass 

 
Parkeringsdekning 

Bolig 60 m2 BRA eller boenhet Min 1,5 

Forretning  100 m2 BRA Min 1,5 

Kontor og offentlig og privat tjenesteyting 100 m2 BRA Min 1,5 

Tabell 4. Parkeringskrav for sykkel                                      
 
7.8 Trafikkareal 
Planforslaget omfatter oppstramming av alt samferdselsanlegg innenfor planområdet og de største endringene i 
forhold til dagens situasjon er gjort i forbindelse med endring av kryssløsninger og nedgradering av 
Osloveien/Askimveien.  
 
Trafikkvekst 
Det vises til vedlagt Trafikkvurdering, utarbeidet av Asplan Viak, der beregningsgrunnlag for trafikkvekst er 
presentert. 

Med utgangspunkt i foreliggende informasjon om tillatt utbygging av bolig og varehandel er biltrafikkveksten 
til-fra Spydeberg sentrum i fremtidig situasjon beregnet til 2.980 ÅDT.  
Trafikkveksten fra planlagt utbygging blir størst i Stasjonsgata syd, med 1850 ÅDT, mens Osloveien vest får en 
beregnet trafikkvekst på 1140 ÅDT. I Rolls vei er det lagt til grunn at trafikk fra øst til planlagt utbygging ved 
Wilses vei svinger inn i Rolls vei, mens all trafikk mot øst fra dette området kjører ut via Stasjonsgata. 
Forutsetningen for dette er minirundkjøring i krysset med Stasjonsgata, som gir god kapasitet for 
venstresvingende trafikk. 
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Nedgradering og nye kryssløsninger i Osloveien/Askimveien 
Osloveien/Askimveien foreslås med nedsenket midtrabatt på 2 m, kjørefelt på til sammen 6 m, sykkelfelt på 1,5 
m, annenveggrunn – grøntareal (grønnstruktur og snøopplag) og bredt fortau på 4m. Det er i plankart markert 
byggegrense på 14m fra midtlinje vei. 
Osloveien/Askimveien foreslås med minirundkjøringer med diameter 20 m i kryssene med Stasjonsgata og 
Heliveien. Minirundkjøringene har et felt i alle tilfartene og gangfelt over alle vegarmene. Sentraløya er 
overkjørbar for store kjøretøy, men forutsettes å ha en lav kant med 2-3 cm vis mot sirkulasjonsarealet. Denne 
vil være avvisende for små biler, men kan lett krysses av busser og lastebiler.  
Annen veggrunn – teknisk anlegg i plankartet, som ligger utenfor kjørearealet ved rundkjøringene, representerer 
overkjørbare trafikkarealer for store kjøretøy. Dette arealet må ha et dekke som gjør at det er avvisende for biler 
som ikke har behov for ekstra plass. Dette tilsier en kantsteinsvis på 3-4 cm og et grovt dekke som er ubehagelig 
for små biler.  

Med minirundkjøring i krysset med Heliveien kan dette krysset også ha en 4. vegarm inn til handelsområdet på 
nordsiden av Osloveien. En vegarm her vil avlaste Stasjonsgata slik at begge minirundkjøringene i Osloveien 
kan få tilnærmet samme belastning. For ikke å få for høy belastning kan det kun være avkjøring til nordsiden fra 
minirundkjøringen i Heliveien. Denne avkjørselen er kun regulert i plankart med pil. 

I krysset Askimveien/Rolls vei er dagens kryssløsning og vikepliktsregler beholdt, men veigeometrien er 
strammet opp. 

Kryssene Stasjonsgata/Nordmyrveien, Stasjonsgata/Wilses vei og Wilses vei/Rolls vei er dimensjonert for større 
kjøretøy og for kjøremåte C ihht Statens vegvesens håndbok 263.  En slik kjøremåte forutsetter at kjøretøy kan 
bruke hele kjørebanebredden både i den veg/gate kjøretøyet svinger ut fra og i den veg/gate kjøretøyet svinger 
inn i.  

 
Vurdering av fremtidig situasjon med videreføring av dagens kryssløsninger i Osloveien/Askimveien 
Fremtidig situasjon, der dagens kryssløsning og vikepliktsregler beholdes, er også vurdert. I kryss med 
Stasjonsgata er det regnet med gangfelt over Stasjonsgata i forlengelse av gang-/sykkelveien langs Osloveien. I 
kryss med Heliveien er det regnet med gangfelt over Osloveien rett vest for krysset. På disse gangfeltene har 
biltrafikken også vikeplikt for gående på gangfeltene.  

Stasjonsgata får meget høy belastning på tilfarten mot Osloveien, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,43, 
forsinkelse på 240 sekunder pr bil og 450 meter bilkø. Krysset blir dermed sterkt overbelastet og klarer ikke 
trafikkavviklingen med beregnet trafikkvekst til-fra Spydeberg sentrum. 

Heliveien får også for stor belastning på tilfarten mot Osloveien, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,04, 
forsinkelse på 54 sekunder pr bil og 120 meter bilkø. Krysset er dermed overbelastet og klarer ikke 
trafikkavviklingen med beregnet trafikkvekst til-fra Spydeberg sentrum. 

Rolls vei får vesentlig lavere belastning, med beregnet kapasitetsutnyttelser på 0,26-0,39, forsinkelse på 1-16 
sekunder pr bil og 0-11 meter bilkø. Krysset har med dette god trafikkavvikling 
 
7.9 Kollektivholdeplasser 
Dagens areal avsatt til kollektivholdeplasser reguleres til sentrumsformål.  
Planforslaget legger opp til etablering av 6 nye kollektivholdeplasser tilsvarende innspill fra ØKT.  
I plankart er det avsatt areal til 3 kollektivholdeplasser langs østsiden av Stasjonsgata mot felt o_T1, 2 
kollektivholdeplasser på nordsiden av Osloveien mot felt S6, 1 kollektivholdeplass på sørsiden av Osloveien 
nord for felt B/A 2 og B/A 4 og 1 kollektivholdeplass i kjørebane i Stasjonsgata i sørgående retning mellom 
kryssene Stasjonsgata/Wilses vei og Stasjonsgata/Nordmyrveien.  
En slik disponering sikrer trafikksikre gangforbindelser til/fra sentrumsområde og mellom holdeplassene.  
 
7.10 Støytiltak 
Det vises til Støyutredning tettstedsutvikling Spydeberg, datert 05.03.2015, utarbeidet av Asplan Viak. 
Hensikten med rapportens støyberegninger er å dokumentere utendørs støyforhold som grunnlag for å vurdere 
områdets egnethet for utbygging av ny støyfølsom bebyggelse.  
Det er beregnet støy for prognosesituasjon med fremskrevet trafikkmengde tilsvarende år 2025. Utførte 
støyberegninger er gjort på et tidlig stadium i planprosessen, i tråd med anbefalinger i kommunedelplanen, og 
dokumenterer tidligfase støyberegninger for 3 skisserte prosjekter innenfor planområdet.  Som det fremgår av 
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utførte beregninger blir deler av nye bygningers fasader liggende innenfor støysonene og støyreduserende tiltak 
for å begrense vegtrafikkstøy er aktuelt.  
 
I forbindelse med planprosessens drøfting av reduksjon av fartsgrensen i Osloveien/Askimveien gjengis følgende 
vurdering fra ovennevnte Støyutredning: «40 km/t istedenfor 50 km/t for Osloveien gir ca. 2 dB lavere støynivå 
(Lden) for bebyggelsen med fasade mot veg. Se figurer under. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Støysonekart fra vedlagt 
Støyvurdering med skisser til fremtidig 
bebyggelse innenfor utvalgte felt. 
Fartsgrense 50 km/t 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Støysonekart fra vedlagt 
Støyvurdering med skisser til fremtidig 
bebyggelse innenfor utvalgte felt. 
Fartsgrense 40 km/t 
 

Beregningene viser at boligutbygging innenfor planområdet er gjennomførbart forutsatt at tilfredsstillende 
støyforhold for uteoppholdsarealer sikres og at det i videre planlegging tas hensyn til støyforholdene slik at man 
ender opp med planløsninger som er realiserbare mht. stille side og tilgang på vindu mot stille side for 
tilstrekkelig andel støyfølsomme oppholdsrom. 
Det vises til reguleringsbestemmelsene der det, i tråd med rapportens anbefalinger, er satt egne 
støybestemmelser for uteoppholdsareal, etablering og utforming av støyskjerming og minimumskrav til nye 
boenheter med hensyn til antall rom til støyfølsom bruk med vindu mot stille side.  
Avvik fra T-1442/2012 legges til grunn med bakgrunn i at planområdet er satt av til sentrumsformål i overordnet 
plan. 
Under vilkår for gjennomføring stilles det krav om at støyskjerming skal være ferdigstilt før det kan gis 
ferdigattest. 
 
7.11 Renovasjon 
Fastsetting av areal og spesifisering av bestemmelser tilknyttet avfallshåndtering skal sikres i 
detaljreguleringsplan. I reguleringsbestemmelsene tilhørende denne områdeplanen stilles det krav om at det ved 
innsendelse av detaljregulering til 1. gangs behandling legges ved plan for renovasjonsløsning som dokumentere 
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plassering av renovasjonsutstyret, type løsninger og framkommelighet for renovasjonsbiler. Det stilles videre 
krav om at planen skal utarbeides i samråd med og godkjennes av Indre Østfold Renovasjon IKS.  
 
7.12 Risiko og sårbarhet 
 
Områdestabilitet og skredfare 
Det vises sammendrag i vedlagt rapport Vurdering av områdestabilitet, datert 02.02.2015, utarbeidet av 
Norconsult: 
 
I store deler av planområdet kan skredfare utelukkes på grunn av små høydeforskjeller og liten terrenghelning. 
Ned mot bekken i vest er det imidlertid høydeforskjeller som tilsier at det potensielt kan være skredfare. Her er 
det utført stabilitetsberegninger og konkludert med at sikkerheten er tilstrekkelig iht. 
NVEs retningslinjer. To områder utenfor selve planområdet er også vurdert, ettersom skred her vil kunne få 
konsekvenser i planområdet. Dette gjelder skråningene opp mot Løken i sør og mot Grini i øst. I førstnevnte 
skråning ble det ikke påvist sprøbruddmateriale, og derfor konkludert med at det ikke er fare for skred som kan 
få konsekvenser i planområdet. I skråningen opp mot Grini ble det påvist sprøbruddmateriale. Her er det utført 
stabilitetsberegninger og konkludert med at sikkerheten er tilstrekkelig iht. NVEs retningslinjer. 
 
Basert på utførte grunnundersøkelser, vurderinger og beregninger, er det konkludert med at området har 
tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVEs retningslinjer. Det er ingen tidligere kartlagte faresoner for kvikkleire 
i området, og det er ikke identifisert nye faresoner som skal meldes inn til NVE. Rapporten er begrenset til 
vurdering av områdestabilitet/skredfare. Stabilitet ved eventuelle utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i 
detaljprosjekteringen. Påvirkning av stabiliteten som følge av peleramming og lignende må også ivaretas i 
detaljprosjekteringen. 
 
Flom 
Inntil det foreligger dokumentasjon på gjennomført utskiftning av kulverter er faresone-flom (H320) vist med 
avgrensing i henhold til oversvømmelseskart for dagens situasjon i forhold til 200-årsflom (figur 15 A) pluss 0,5 
m ihht krav fra NVE. Når det foreligger dokumentasjon på at utskiftninger av kulvert er gjennomført kan 
faresone-flom justeres ihht figur 15 B. Faresonen vil da ikke berøre felt B1.  

Reguleringsbestemmelser forbyr, med unntak av etablering av gangvei, bygging i markert faresone og det stilles 
generelt krav om geoteknisk prosjektering for alle tiltak innenfor planområdet. 

Oversvømmelseskart vist i figur 15 A og B er utarbeidet av Multiconsult og følger vedlagt rapport Hydraulisk 
modellering og tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum, datert 25.06.13.  
 

 
A: Dagens situasjon  B: Etter utskiftning av kulverter 
Figur 15. Oversvømmelseskart A og B. Blått polygon viser utbredelsen av oversvømte arealer ved 200-årsflom. 
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Høyspentanlegg 
Høyspentanlegg, herunder høyspentkabler og nettstasjoner, er markert med faresone – høyspenningsanlegg 
(H370) i plankart. Faresonen er, i henholdt til innspill fra Hafslund Nett Øst, vist med byggegrense på 2 m fra 
senter kabelanlegg og 5 m rundt alle nettstasjoner. 
Kabler i grunn medfører at det er påkrevd med kabelpåvisning før igangsetting av fremtidige gravearbeider.  
 
Brannvannkapasitet 
Som en del av plankravet stilles det krav om at det skal foreligge plan for brannvannstilgang (brannhydranter), 
adkomstforhold og oppstillingsplasser for brann og redningstjeneste. Planlegging av brann og beredskap skal 
følge de til en hver tid gjeldende veiledere som det stilles krav om i Spydeberg kommune. 
Planen skal godkjennes av Hobøl og Spydeberg Brannvesen og Spydeberg kommune (Virksomhet eiendom og 
teknisk drift). 
 
 
7.13 Utbyggingsrekkefølge 
Planforslaget stiller ikke krav til en bestemt utbyggingsrekkefølge.  
 
 
8.    KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 
8.1 Overordnede planer og vedtak 
 
Kommunedelplan for sentrum (2012-2024) (Sentrumsplanen) 
Planforslaget vurderes å være i tråd med Kommunedelplan for sentrum (2012-2024). Nedgradering av 
Osloveien/Askimveien til sentrumsgata er sikret gjennom regulering av nytt bymessig gatesnitt.  Ny veigeometri 
omfatter også at dagens kryss for Osloveien/Stasjonsgata og Osloveien/Heliveien omformes til rundkjøring. Nye 
rundkjøringer er vurdert som eneste mulige kryssløsning hvis målsetninger er å sikre tilfredsstillende 
trafikksikkerhet og en trafikkavvikling som sikrer god tilgjengelighet for hele tettstedet Spydeberg.  
Kommunedelplanen foreslår mulighet for rundkjøring i krysset Rolls vei/Askimveien (i øst) og ved Hyllibekken 
(i vest). Bakgrunnen for dette forslaget ligger i ønsket om å etablere tydelige portaler ved innkjøring til 
Spydeberg sentrum. Med bakgrunn i kapasitetsvurderinger av dagens T-kryss for Osloveien/Stasjonsgata og 
Osloveien/Heliveien, som viser seg ikke å være tilstrekkelig i dagens situasjon, foreslås her at omforming av 
disse kryssene prioriteres og omformes til rundkjøringer. Veistrekningen mellom krysset Rolls vei/Askimveien 
og Helibekken foreslås med nytt symmetrisk gatesnitt med sykkelfelt, trerekker og bredt fortau. Dette vurderes 
som et godt alternativ for markering av Spydeberg sentrum. 
 
I tråd med føringer i overordnet plan legges det til rette for at bebyggelsen trekkes nærmere gater og at 
konsentrasjon av sentrumsfunksjoner prioriteres langs Stasjonsgata. Dette er sikret med bestemmelser. For alle 
felt avsatt til sentrumsformål stilles det krav om at næringsvirksomhet hovedsakelig skal legges i 1. etasje og at 
boliger etableres i etasjene over. Reguleringsbestemmelsene stiller videre krav om at TEBO- området skal 
prioriteres som handelstyngdepunkt. 
Det åpnes for boliger innenfor tilnærmet alle felt. Ved planlegging og etablering av boliger stilles det krav om at 
bokvalitet med hensyn til støy, solforhold og tilgang til offentlige gangforbindelser skal vektlegges særskilt.  
Det stilles også krav om at det skal foreligge støyutredning med detaljerte beregninger som dokumenterer 
tilfredsstillende støyforhold for alle boenheter og for tilhørende uteoppholdsareal.  
 
Det er i plankart avsatt areal til offentlig torg, park og friområde. Disse områdene får direkte tilknytning til 
omfattende nett av gang- og sykkelforbindelser.  
Kontakten mellom Kirkeveien, Myrakrysset og øvrig del av sentrum ivaretas ved etablering av offentlig park og 
torg, med tilhørende gang- og sykkelforbindelser.  
 
Kommentarer til temaer som er vektlagt i kommunedelplanen: 
 
- Det etableres nytt langsgående bytorg på vestsiden av Stasjonsgata. Et slikt grep vurderes å legge godt til 

rette for at Stasjonsgata skal fremstå som Spydebergs sentrale byrom. I reguleringsbestemmelsene stilles 
flere krav som vurderes å ivareta intensjonene om et aktivt og levende sentrum. 

- Planforslaget sikrer offentlig torg og park og et utstrakt kommunikasjonsnett for gående og syklende. 
Videre stiller reguleringsbestemmelser krav om at næringsbygg skal gis en plassering og orientering som 
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sikrer at alle inngangspartier kan etableres med henvendelse mot og med god tilgjengelighet for gående og 
syklende til/fra Stasjonsgata og/eller felt o_T1. Det stilles krav om at bebyggelse som grenser til felt o_T1 
skal ha inngang herfra og at forretninger, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting hovedsakelig skal 
etableres på gateplan og bør etableres med egne inngangspartier. Det stilles også krav til at inngangspartier 
til bolig skal etableres med tydelig henvendelse mot tilgrensende gate og gang- og sykkelforbindelser. 
Planforslaget vurderes således å legge godt til rette for utvikling av små og store møteplasser på torg, i 
park, langs gang- og sykkelforbindelser og i tilknytning til næring og boligbebyggelse. Planforslaget 
vurderes også å forbedre tilgjengeligheten til ny og eksisterende grønnstruktur i og utenfor planområdet. 

- Etablering av et offentlig byrom på tvers av Osloveien vurderes som en hensiktsmessig markering og 
annonsering av ankomsten til Spydeberg sentrum. Dette grepet, sammen med nytt gatesnitt, bryter ned det 
som i dag oppleves som en markant barriere. Felt S2, som ligger i umiddelbar nærhet til Osloveien, 
Myrakrysset og nytt bytorg, skal utformes som signalbygg og vil ytterligere understreke ankomsten til 
Spydeberg og medvirke til opplevelsen av et aktivt, inkluderende og levende sentrum.  

 
Med utgangspunkt i at kvalitetskrav følges opp, spesielt med hensyn til skyggevirkning, estetisk utforming og 
bygningers plassering og henvendelse til det offentlige rom så vurderes planforslaget å ha positive konsekvenser 
for Spydeberg som helhet.  
 
Planforslaget stiller krav om at parkering for bolig innenfor felt S1 og S3-S8, med unntak av østre del av felt S3,  
skal løses i parkeringskjeller. Øvrig parkering tillattes etablert på bakken og planforslaget er sålede kun delvis i 
tråd med kommunedelplanen som gir føringer om at parkering i området fortrinnsvis skal skje som 
kjellerparkering. 
 
Kommuneplan for Spydeberg (2007-2020) 
Planforslaget vurderes å følge opp kommuneplanens visjon Miljøkommunen Spydeberg.  
  
Planforslaget legger opp til høy arealutnyttelse innenfor arealer som ikke berører dyrket mark, det legges til rette 
for etablering av næring og bolig i umiddelbar nærhet til kollektivtilbud og det tillates en funksjonsmiks som 
sikrer at boliger etableres i umiddelbar nærhet til nødvendige sentrumsfunksjoner.  
Videre sikrer plankart og bestemmelser etablering av private og offentlige uteoppholdsområder og et 
sammenhengende system av trafikksikre gang- og sykkelforbindelser med tilkobling til eksisterende gang- og 
sykkelforbindelser og friområder. Kvalitet ved felles uteoppholdsareal for boliger er sikret i egne bestemmelser  
 
Plankart og reguleringsbestemmelser er utformet spesielt med tanke på å sikre at planområdet fremstår attraktivt 
for både nærings- og boligutviklere. Det vises her til redegjørelse tidligere i denne planbeskrivelsen.  
 
Med utgangspunkt i de forhold som kan styres gjennom en områdeplan vurderes planforslaget å legge godt til 
rette for at Spydeberg skal fremstå som «det gode sted». På torg, i parken og på fortau er det tenkt etablert små 
uformelle møteplasser i form av benker og på torget og i parken foreslås vannspeil og lekeplasser. Torget er 
planlagt som den offentlige «kjernen» i planområdet. «Juletreplass» er sikret med bestemmelse. Lokalisering av 
Spydebergs tusenårs-sted er ikke regulert med egen bestemmelse, men tillates etablert her. 
Planforslaget overordnede plangrep (beskrevet tidligere) vurderes å legge godt til rette for et levende, attraktivt 
og trygt sentrum som vil oppstå i møtet mellom næringsvirksomhet, attraktive boligområder, offentlige 
funksjoner og store og små offentlige møteplasser (torg, park og gang- og sykkelforbindelser).  
 
Det vises for øvrig til redegjørelse av planforslagets forhold til kommunedelplanen.  
 
Østfold mot 2050 
Planforslaget vurderes å følge opp og videreføre målsetninger og strategier i fylkesplanen Østfold mot 2050. 
Det vises til redegjørelse av planforslaget samt beskrivelse av planforslagets forhold til overordnet 
kommunedelplan og kommuneplan (over). 
  
En av områdeplanens oppgaver er å ivareta ulike gruppers interesser på en slik måte at prinsippet om bærekraftig 
utvikling ivaretas, både innenfor planområdet, for Spydeberg som tettsted og i den store sammenhengen. 
Overordnet plangrep vurderes å ivareta dette hensyn da planforslaget inneholder løsninger som sikrer folkehelse, 
verdiskapning og klimavennlig utvikling.    
 
Etablering av infrastruktur for fjernvarme i Spydeberg i nærmeste fremtid er vurdert som lite sannsynlig. 
Vedrørende energiforsyning og energibruk så er alle fremtidige utbyggingsprosjekter innenfor planområdet 
underlagt de til en hver tid gjeldende krav i teknisk forskrift (TEK10). 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planforslaget vurderes å være i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
Det vises til redegjørelser over av planforslagets forhold til overordnede planer. 
 
8.2 Eksisterende reguleringsplaner 
Planforslaget legger opp til generelt høyere utnyttelse og andre typer formålsmiks enn hva som er oppført i 
eksisterende reguleringsplaner innenfor planområdet.  
Gjennom plankart og reguleringsbestemmelser sikrer planforslaget mulighet for utvikling av arealer innenfor 
planområdet som er i tråd med grunneieres interesser. 
Planforslaget vurderes å ikke legge negative føringer for tilgrensende reguleringsplaner. 
 
8.3 Estetikk  
Bebyggelse på 4 etasjer med inntrukket 5. etasje vil representere et nytt innslag i Spydeberg sentrum og vil i stor 
grad forandre «bybildet». Med utgangspunkt i målsetningen om et levende og tydelig sentrum vurderes en slik 
fortetting å ha positive virkning fordi opplevelsen av bevege seg i et sentrum blir sterkere og når sentrum 
fremstår mer markant. Planforslaget innebærer også en «opprydning» i arealbrukssammenheng gjennom 
oppstramming av trafikkareal og etablering av torg, park og gang- og sykkelforbindelser. Planforslaget vurderes, 
med bakgrunn i disse tiltakene, å skape hyggeligere og tryggere steder og med dette legge til rette for at 
Spydeberg og planområdet fremstår som «det gode sted». 
Planforslaget forsterker Stasjonsgata og gjenskaper den fysiske og opplevelsesmessige kontakten mellom 
Sørmyra og øvrig del av sentrum.  Planforslaget vurderes med dette å fremheve Stasjonsgata/Kirkeveien som 
hovedakse slik det var før Fv128 delte nord-sør-forbindelsen i to. 
 
Høye bygg og fortettingen vil kunne oppfattes som fremmed i Spydeberg da nye prosjekter vil stå i kontrast til 
dagens relativt lave og spredte bebyggelse.  
 
Planforslaget reguleringsbestemmelser vurderes å sikre høy kvalitet ved planlegging og etablering fremtidige 
prosjekter innenfor planområdet. 
  
8.4 Konsekvenser for naboer 
Tilgrensende boligområder vil få endret utsikt. Foreslåtte utnyttelser og byggehøyder vil naturligvis medføre 
mindre grad av utsikt, mulighet for innsyn og skyggevirkning. Utbygging av næringsvirksomhet og 
boligbebyggelse vil medføre økt trafikkstøy. I forbindelse med detaljreguleringsplaner stilles det derfor en rekke 
dokumentasjonskrav for med dette å sikre at virkningene av de aktuelle byggeprosjekter kan vurderes. 
 
Med bakgrunn i beskrivelser av hvordan planforslaget legger til rette for bedre trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling, opprydding i arealbrukssammenheng og en omfattende tilrettelegging av møteplasser og gang- 
og sykkelforbindelser så vurderes planforslaget totalt sett å ha positive konsekvenser for naboer. 
 
8.5 Trafikk- og parkeringsforhold  
Trafikkvurderingen viser at videreføring av dagens T-kryss i Osloveien/Askimveien ikke er gjennomførbart med 
hensyn til den utvikling av bolig og varehandel som forventes i området. Samme trafikkvurdering konkluderer 
med at omforming av kryssene Osloveien/Stasjonsgata og Osloveien/Heliveien til minirundkjøringene vil gi 
gode avviklingsforhold i begge kryssene, med små forsinkelser for trafikken på alle vegarmene. Omforming av 
kryss til minirundkjøringer representerer et veisystem som vil betjene hele tettstedet Spydeberg og ikke kun 
trafikk i Osloveien/Askimveien. Med to minirundkjøringer vil en også få redusert hastigheten på biltrafikken 
gjennom tettstedet noe som vil gi sikre gangkryssinger på gangfeltene. 
Gangfelt over alle vegarmene vil gi en betraktelig forbedring i forhold til dagens situasjon med hensyn til 
trafikksikkerhet og generell tilgjengelighet i området for myke trafikanter. Med mulighet for kryssing over alle 
vegarmer gir dette en situasjon som ikke legger opp til omveier for kryssing av trafikkareal. Dette sammen med 
opprettholdelse av dagens undergang vurderes å ivareta tilgjengelighet for bevegelseshemmede betraktelige 
bedre enn i dagens situasjon. 
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Rundkjøringer har vesentlig lavere ulykkesrisiko enn vikepliktkryss (og signalkryss). I et vikepliktsregulerte T-
kryss med mye ulykker kan en rundkjøring redusere personskadeulykker med 32 %. Rundkjøringer i kryssene 
med Stasjonsgata og Heliveien vil da ha flere roller. 

 Rundkjøringer vil gi god trafikkavvikling i de to kryssene  
 Rundkjøringer vil dempe trafikkhastigheten i Osloveien og Askimveien gjennom sentrum 
 Rundkjøringer vil gi færrest ulykker med personskade i de to kryssene  

I motsetning til dagens situasjon er det i planforslaget avsatt areal i plankart til sykkelfelt i begge kjøreretninger i 
Osloveien/Askimveien. Dette medfører trafikksikker innkjøring til eller gjennomkjøring i planområdet.  

Rundkjøringer, sykkelfelt, bredt fortau på begge sider av vegen og generell oppstramming av veigeometrien 
vurderes som opplevelsesmessig/mentalt viktige fartsreduserende tiltak. 

Planforslagets minimum og maksimumskrav til bilparkering tilknyttet næring vurderes å være godt tilpasset 
dagens vaner og forventet behov. Det legges opp til relativt høy parkeringsdekning tilknyttet varehandel, men 
foreslåtte krav vurderes å være avgjørende for at planområdet skal fremstå som attraktivt for næringsutviklere. 
Det åpnes for at slik parkering kan løses i fellesanlegg. Dette vurderes som positivt slik løsning åpner for 
sambruk. Planforslaget stiller videre krav til relativt høy parkeringsdekning for boliger, men åpner samtidig for 
at parkeringskravet kan nedjusteres ved detaljregulering dersom behovet for parkering viser seg å være lavt.   

8.6 Kulturminner  
Planforslaget påvirker ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer. 
 
8.7 Friluftsaktivitet, naturområder. 
Det vises til vedlagt Møteprotokoll for Formannskapet, 04.06.2013 som omfatter vedtak om at Spydeberg 
kommune er innstilt på å selge del av Nesparken, GNR/BNR 26/9 som tilleggsareal til Indre Eiendom AS 
dersom denne områdeplanen legger til rette for dette. Planforslaget legger til rette for et slikt salg. Planforslaget 
beslaglegger utover dette ingen eksisterende naturområder eller friluftsområder. Planforslaget legger opp til å 
styrke eksisterende grøntdrag langs Hyllibekken og det etableres gode gangforbindelser til grøntområdet. 
Planforslaget vurderes å ha positiv virkning for økt friluftsaktivitet. 
 
8.8 Barn og unge 
Planforslaget vurderes å ivareta barn og unges interesser. 
Planforslaget vil bidra til å øke tryggheten omkring Osloveien/Askimveien. Gang- og sykkelforbindelsen mellom 
Kirkeveien, via undergangen, og sentrum styrkes og nye fortau og fotgjengerfelt opparbeides. Mer 
sammenhengende og oversiktlige gang- og sykkelforbindelser gjør det tryggere og mer attraktivt å være myk 
trafikant. Planforslaget vil videre bidra til flere ulike typer oppholdsarealer for barn og unge og planforslaget 
vurderes i sin helhet å styrke trygghet og tilhørighet i Spydeberg sentrum. 
 
8.9 Universell utforming 
Planforslaget vurderes å sikre universell utforming.  
Offentlige utearealer skal utformes med universell utforming og stigning 1:20 så langt dette er mulig. 
Undergangen fra sentrum til Kirkeveien skal tilrettelegges med universell utforming og et mer ryddig gatebilde 
bidrar også til økt grad av universell tilgjengelighet.  
 
8.10 Privat og offentlige servicetilbud 
I pågående arbeid med ny kommuneplan og tilhørende Boligbyggeprogram vurderes barnehage- og 
skolekapasiteten å være tilstrekkelig ved utbygging av 400 boenheter.  
Planforslaget medfører ikke reduksjon av eksisterende offentlige servicetilbud. Behov for økt kapasitet ved de 
ulike offentlige servicetilbudene som følge av utbygging av bolig innenfor planområdet påvirkes av hvilke 
aldersgrupper det bygges for. Utbygging av bolig innenfor planområdet vurderes å skape et større kundegrunnlag 
for handelsvirksomhet og kollektivtransport. Planforslaget legger til rette for utvidelse av både handelstilbudet 
og kollektivtransport. 
Områdeplanen er til en hver tid underlagt gjeldende Boligbyggeprogram der det tas stilling til barnehage- og 
skolekapasitet og kapasitet ved kommunens offentlige servicetilbud.  
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8.11 Risiko og sårbarhet 
Det vises til vedlagt ROS-analyse. 
Planforslaget medfører ikke økt risiko eller sårbarhet innenfor planområdet eller for omkringliggende områder. 
 
Skredfare 
Det vises til konklusjon i vedlagt rapport Vurdering av områdestabilitet: 
«Denne rapporten er begrenset til vurdering av områdestabilitet/skredfare. Stabilitet ved eventuelle 
utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i detaljprosjekteringen. Påvirkning av stabiliteten som følge 
av peleramming og lignende må også ivaretas i detaljprosjekteringen.» 
Planforslaget legger til rette for tiltak som vil kunne medføre utgravinger, oppfyllinger og peleramming.  
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse 
gis. Og det stilles krav om at det av prosjekteringsrapporten skal framgå om det er behov for geoteknisk 
oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. 
 
Flomfare 
Økt flomfare er aktuelt dersom utbygging innenfor planområdet medfører at større mengde overvann føres til 
Hyllibekken. Reguleringsbestemmelsenes stiller krav om at «overvann fra bebyggelse og anlegg skal håndteres 
innenfor planområdet slik at det ikke medfører økt belastning på eksisterende avløpsanlegg. Åpen lokal 
overvannsdisponering innenfor feltene skal integreres i grønnstruktur/offentlige park /offentlig torg der det er 
mulig. Det skal fortrinnsvis benyttes åpne løsninger. Planen skal utarbeides i samråd med og godkjennes av 
Spydeberg kommune.» 
 
Lokalklimatiske forhold. 
Fortetting og høy bebyggelse påvirker lokalklimatiske forhold fordi det da kan oppstå lokale vindstrømmer som 
følge av «vindtunneler» og utilsiktede vindskjermer. Vindskjerming bør oppføres som gjennomtrengelige 
strukturer, som delvis åpne skjermer eller vegetasjon. Lokalklimatiske forhold må hensyntas ved 
detaljregulering. 
 
Forurensningssituasjon - støy  
Planforslaget legger til rette for oppføring av bebyggelse nært til kjøreveier som representerer planområdets 
største kilde til støy. Planområdet omfattes av egne støybestemmelser og rekkefølgekrav sikrer etablering av 
støyskjerming. Det stilles også krav om at det ved innsending av detaljregulering til 1. gangs behandling skal 
foreligge støyutredning med detaljerte beregninger som dokumenterer tilfredsstillende støyforhold for alle 
boenheter og for tilhørende uteoppholdsareal.  
 
Behov for tiltak i forhold til kraftledninger gjennom eller nær området 
Utbygging innenfor planområdet vil medføre tiltak i forhold til kraftledninger innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelser sikrer at nødvendige hensyn tas og at planlegging skjer i samråd med Hafslund Nett 
Øst/Netteier. 
 
8.12 Infrastruktur (vei/vann/avløp/strøm/telefon/internett) 
Planforslaget utløser behov for omlegging/nyanlegg i tilknytning til offentlig vann og avløpsnett, 
energiforsyning samt øvrig teknisk infrastruktur (internett, telefon).  
Der utbygging av bolig og/eller næringsvirksomhet utløser omlegging/nyanlegg må dette håndteres i samarbeid 
med grunneiere, Spydeberg kommune og/eller aktuell samarbeidspart. 
Videre vil gjennomføring av forslag til nedgradering av Osloveien/Askimveien, nye kryssløsninger og generell 
oppstramming av veigeometri innenfor planområdet utløse behov for tiltak. Disse tiltak må håndteres i 
samarbeid mellom grunneiere, Spydeberg kommune og Statensvegvesen. 
  
 8.13 Konsekvenser for næringsinteresser 
Arealer som omfattes av felt B1 utgjør i dagens situasjon dagligvareforretning med tilhørende parkering. Full 
boligutbygging innenfor felt B1 forutsetter således at forretning flytter til nytt bygg i eller utenfor planområdet 
Alternativt må forretningsvirksomhet avvikles. Innenfor vestre del av felt B1 kan det etableres bolig uten at dette 
utløser behov for rivning av eksisterende bygningsmasse. 
Arealer som omfattes av felt B/A 2 og B/A 3 utgjør i dagen situasjon boligbebyggelse og næringsvirksomhet.  
Felt B/A 2 og B/A 3 er hovedsakelig avsatt til boligformål og utbygging av ren boligbebyggelse her forutsetter at 
næringsvirksomhet flyttes eller avvikles. 
Arealer som omfattes av felt S4 og o_T1 utgjør i dagens situasjon næringsvirksomhet. I planforslaget er disse 
feltene avsatt til felles parkeringsanlegg og nytt bytorg. Full utbygging av næringsvirksomhet innenfor S3, som 
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vil utløse omfattende behov for bakkeparkering, og etablering av nytt bytorg innenfor felt o_T1, forutsetter 
således at dagens næringsvirksomhet flyttes eller avvikles.    
 
8.14 Juridiske og økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune 
Planforslaget medfører økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune, omfanget er ikke avklart ved 
innsendelse til 1. gangs behandling, men vil fastsettes i utbyggingsavtale. 
Grunneiere står ansvarlig for utarbeidelse av utbyggingsavtaler. 
 
 
9.  MEDVIRKNING OG INNKOMNE INNSPILL 
 

Det vises til kapittel 4 som redegjør for planprosessen.  

9.1 Medvirkning – avholdte møter 
 
Følgende eksterne møter har vært avholdt: 
12.02.2014 Verksted #1, møte med Spydebert k., plankonsulent og grunneiere (innenfor planområdet) 
05.03.2014 Verksted #2, møte med Spydebert k., plankonsulent og grunneiere (innenfor planområdet) 
29.04.2014 Dialogmøte med Statens vegvesen 
25.09.2014 Verksted #3, møte med Spydebert k., plankonsulent og grunneiere (innenfor planområdet) 
06.10.2014 Varslingsbrev om oppstart av planarbeid  
10.10.2015 Kunngjøring i Smaalenenes Avis 
20.10.2014 Dialogmøte med Statens vegvesen 
04.11.2014 Samrådsmøte 
04.11.2014 Orienteringsmøte for de 2 hovedutvalgene i Spydeberg kommune 
22.01.2015 Møte med Østfold kollektivtrafikk og Nettbuss 
28.01.2015 Folkemøte «Livskvalitet og Nærmiljø»  
10.02.2015 Regionalt planmøte 
 
Medvirkningsprosessen videreføres i forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
9.2 Medvirkningsmøter 
 

Samrådsmøte 
Se vedlagt Referat Samrådsmøte_04.11.2014. 
I samrådsmøte ble følgende tema tatt opp: 

Kultur 
- Rom for daglige og planlagte aktiviteter  
- Bibliotek – tilgjengelig lavterskeltilbud ønskelig 
- Tusenårsstedet må få sin plass 
- Offentlig byrom under tak  
- Samle kulturlivet i et mindre lokale, gjerne i kombinasjon med varehandel/kjøpesenter 
- Signalbygg/kulturhus – må planlegges nå, før eventuell kommunesammenslåing 
- Arrangementer ute må til en viss grad kunne skjermes for støy – særlig trafikkstøy. 

 

Kommentar: I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om at nytt offentlig torg skal tilrettelegges for store og 
små møteplasser, sitteopphold, lek, gode forbindelser for gående og syklende, torghandel, uteservering og store 
og små arrangement.  
Felt S2 har svært god eksponering i sentrumsbildet og det ligger til rette for etablering av bibliotek og/eller 
annen offentlig kulturvirksomhet her. Det stilles krav til at bebyggelse innenfor dette feltet utformes som 
offentlig tilgjengelig og publikumsrettet signalbygg. Det er ikke stilt spesifikke krav til utforming da 
bebyggelsens funksjon ikke er avklart. Offentlig byrom under tak må vurderes i detaljreguleringsfasen. 
Innenfor arealene som er avsatt til offentlig torg tillates etablering av tusenårsstedet.   
Hensikten med etablering av offentlig torg lang Stasjonsgata er at torget skal virke sammen med Stasjonsgata og 
det er derfor ikke stilt krav om støyskjermingstiltak her. Begrunnelsen er at støyskjerming vil motvirke 
intensjonen om visuell kontakt i det offentlige rom. Aktuelle arrangementer har også ulike behov for 



Side 34 av 46 
 

 

støyskjerming og det er således ikke hensiktsmessig å etablere permanente tiltak da disse vil kunne danne 
uønskede fysiske barrierer. Temaet må hensyntas ved utarbeidelse av teknisk plan for torget. 
 
Vei 
- Senkning av fylkesvei gjennom Myrakrysset 

Kommentar i møte: Senkning vil bryte det langsgående byrommet og hindre muligheten til å stoppe/svinge 
inn. Vil forsterke motorveipreg, ikke minske) 

- Opplagsplass for snø 
- Trafikksikkerhet knyttet til skolevei, særlig krysning av FV 128 
- Gjennomtenkt bruk av materialer på dekke, både visuelle kvaliteter og kvaliteter knyttet til 

drift/vedlikehold 
Kommentar: Senkning av Osloveien/Askimveien er vurdert som uaktuelt. Det er stilt krav i 
reguleringsbestemmelsene om at det skal avsettes areal til vedlikehold av samferdselsanlegg, snøopplag og 
nødvendig rekkverk innenfor felt tilgrensende til det aktuelle samferdselsanlegg. Trafikksikkerhet er vektlagt 
særskilt ved utarbeidelse av planforslaget. Undergangen beholdes og forslag til fotgjengeroverganger er markert 
i plankart. Omforming av Myrakrysset til rundkjøring gir bedre trafikksikkerhet her. Reguleringsbestemmelsene 
stiller krav om at det ved all utbygging og forvaltning av de fysiske omgivelser, herunder landskap, skal legges 
vekt på estetikk, visuelle kvaliteter, og høy kvalitet i arkitektoniske utforming, detaljering og materialbruk.  
 
Parkering 
- Folk vil ha parkeringshus/parkeringskjeller dersom det er kjøpesenter 
- Gi plass til el-biler 

Kommentar: Regulering av parkeringshus har vært vurdert underveis i planprosessen, men det har ikke vært 
aktuelt å avsette areal kun til dette formål. Reguleringsbestemmelser tilhørende felt avsatt til sentrumsformål 
tillater etablering av parkeringshus. Og det stilles krav om dokumentasjon på hvordan etablering av 
parkeringshus/parkeringskjeller i fremtiden kan erstatte bakkeparkering innenfor S4. Reguleringsbestemmelse 
vedrørende parkering stiller krav om at det skal legges til rette for at 20 % av antall parkeringsplasser innenfor 
hvert felt kan etableres med ladepunkt for el- bil.  

Vann og avløp 
- Innspill til planavgrensning: Området vest for Hyllibekken tas ut 
- Viktig med nok slukkevann  
- Bebyggelse kan ikke legges over ledningsnett. Dette innebærer 

a) omlegging av eksisterende ledningsnett og 
b) nytt VA-anlegg internt på TEBO-området 

- Må avklare om eksisterende ledninger kan ligge etter at de er tatt ut av bruk 
- 0-utslipp av overvann 

Kommentar: Det har ikke vært aktuelt å ta ut området vest for Hyllibekken fra planområdet.  I 
reguleringsbestemmelsenes § 3 (plankrav) stilles det krav om at det ved innsendelse av detaljregulering til 1. 
gangs behandling skal foreligge plan for brann og beredskap (herunder brannvanntilgang, adkomstforhold og 
oppstillingsplasser). Det stilles krav om at planlegging av brann og beredskap skal følge de til en hver tid 
gjeldende veiledere som det stilles krav om i Spydeberg kommune og at plan for brann og beredskap skal 
godkjennes av Hobøl og Spydeberg Brannvesen og Spydeberg kommune (Virksomhet eiendom og teknisk drift). 
I forbindelse med innsendelse av detaljregulering skal det også foreligge plan for vann og avløp og plan for 
overvannshåndtering. Begge planer skal utarbeides i samråde med og godkjennes av Spydeberg kommune. Med 
hensyn til innspillet om 0-utslipp av overvann er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at overvann fra 
bebyggelse og anlegg skal håndteres innenfor planområdet slik at det ikke medfører økt belastning på 
eksisterende avløpsanlegg og/eller resipient. Det vises til formulerte krav i bestemmelsene og redegjørelse av 
nevnte tema i denne planbeskrivelsen.  

Renovasjon 
- Informasjon om at Indre Østfold Renovasjon IKS er samrådspart  

Kommentar: I reguleringsbestemmelsenes § 3 (plankrav) stilles det krav om at det ved innsendelse av 
detaljregulering til 1. gangs behandling skal foreligge plan for renovasjonsløsning som dokumenterer plassering 
av renovasjonsutstyret, type løsninger og framkommelighet for renovasjonsbiler. Det stilles krav om at planen 
skal utarbeides i samråd med og godkjennes av Indre Østfold Renovasjon IKS. 

 
Brann og sikkerhet 
- Spydeberg legger veileder, Oslo brann- og redningsetat, til grunn (versjon 2). Utdelt i møtet. 
Kommentar: Se kommentar til temaet over. 
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Regionalt planmøte 

Se vedlagt Referat Regionalt planmøte_10.02.2015. 
I møte ble følgende temaer tatt opp: 

Kollektivtilbud – Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) 
Nettbuss har behov for 6 holdeplasser og snuplass i samme område. Omlastning av elever mellom 6 busser 
bør være innenfor samme område. Det er barn ned til 1. klasse. ØKT ønsker en varig løsning for bussene. 
ØKT ønsker omstigning for skole-elever ved torget. Det er andre busser enn skolebussene som bringer 
reisende til og fra toget. 

Kommentar: Det vises til kommentar til innspill fra Østfold fylkeskommune der det redegjøres for 
planforslagets forslag til kollektivholdeplasser og til beskrivelsens punkt 7.9.  
 
Bebyggelse langs fylkesveg 128 

I møte åpnes det for at det kan bygges boliger langs Osloveien og bebyggelsen må tilpasses med 
støyskjermingstiltak. 

Kommentar: Det vises til rekkefølgekrav som stiller krav om at nødvendig støyskjerming skal være ferdigstilt 
før det gis ferdigattest.  
 
Fartsreduksjon 

Reduksjon av fartsgrense 40 km/t for Fylkesvegen må drøftes med SVV, som vil kreve særskilte tiltak 
dersom dette skal være aktuelt. 

Kommentar: Særmøter med Statens vegvesen vil bli avholdt ved behov. 
 
Veigeometri og kryssløsninger 
‐ Etter omlegging av E18 er dette ikke en viktig gjennomkjøringsvei. Trafikktellinger viser at 

gjennomkjøringsveien har sterkt redusert trafikk, og at flest skal opp Stasjonsgata. Valg av kryssløsning og 
type rundkjøring må tilpasses trafikkmengden og trafikkmønsteret for å fungere etter intensjonen.  

‐ Det bør vurderes om minirundkjøring er godt nok, eller om det gir fortrinn for den veien med mest trafikk.  
‐ Det bør vurderes å bearbeide gateløpet i forkant av rundkjøringen. En bilfører bør få flere signaler om at 

man kommer inn i en småby.   
Kommentar: Det vises til redegjørelser av veigeometri og kryssløsning under kapittel 6, 7 og 8 i denne 
planbeskrivelsen.  

 
Parkeringsareal 
‐ Store og sentrale arealer er foreslått til parkering. Det kan i så måte være en utfordring at matvarebutikker 

er prioritert til å ligge med tilgang til Stasjonsgata. Det er i første rekke disse forretningene som krever 
mange parkeringsplasser i umiddelbar nærhet. Andre typer forretninger antas i større grad å dra nytte av at 
folk oppholder seg i sentrum og bruker torg, uteområder til møteplass, kulturelle opplevelser, uteservering 
mm. fremfor parkering i «indrefileten» av sentrum. 

‐ Det er føring i kommunedelplan om parkering under bakken. Det er utfordring at det er dårlig grunn, - i 
første rekke en økonomisk utfordring. Det er utfordrende for kommunen å få til en fremtidsrettet plan, som 
tar inn over seg nye krav til parkering. 

Kommentar: Spørsmål vedrørende bakkeparkering, parkeringsanlegg under bakken og parkeringshus har vært 
drøftet kontinuerlig gjennom hele planprosessen. For dagens situasjon i Spydeberg er det vurdert som ikke 
gjennomførbart å stille krav om at parkering tilknyttet dagligvarehandel skal legges under bakken og/eller i 
parkeringshus. Alternativsvurderingen vedrørende lokalisering av næringsbygg har også vært drøftet. Dialog 
med aktuelle næringsutviklere har tydeliggjort behovet for en fleksibel plan som sikrer at planområdet fremstår 
som attraktivt for aktuelle næringsutviklere. Se oppsummering av samrådsmøte, tema parkering.  
 
Parkeringsareal 

 Det gjøres noen viktige grep ved å fortette med flere boliger i sentrum. På denne måten kan flere av 
funksjonene i sentrum nyttes også uten bruk av bil. 

 
Kvalitet på uterom 

 Viktig å gi føringer til detaljreguleringen i fht å sikre kvaliteter på uteområder, mm. 
Områdereguleringen bør fastsette den overordnede arealbruken, bla med buffer mellom trafikkareal og 
lekeareal og tilstrekkelig med areal til menneskelig aktivitet foran/mellom bygningene.  



Side 36 av 46 
 

 

Kommentar: Planforslaget vurderes å ivareta nevnte tema. Det vises til reguleringsbestemmelser og redegjørelse 
i denne planbeskrivelsen. 
 
9.3 Innkomne innspill til varsel om oppstart av planarbeid 
 
Innkomne innspill etter kunngjøring og varsel om oppstart: 
1. Fylkesmannen i Østfold, 10.11.2014 
2. Statens vegvesen, 12.11.2014 
3. Østfold fylkeskommune, 28.10.204 
4. NVE, 14.11.2014 
5. Jernbaneverket, 20.10.2014 
6. Hafslund Nett Øst, 24.10.2014 
7. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 10.11.2014 
8. Indre Østfold Renovasjon IKS, 9.10.2014 
9. GK Holding AS og Tunveien AS, 23.10.2014 
10. Kjell Martin Sørby, 15.10.2014 
11. Henrik Prestby Andersen, Roger Skjørten og Stian Sørlie, 7.11.2014 
12. Sigrid K. Bråthen, 7.11.2014 
13. Marit Heistad, 10.11.2014 
 
 
Sammendrag: 
 
1. Fylkesmannen i Østfold: 
Planforslaget vurderes å være utarbeidet i tråd med de temaer som Fylkesmannen krever hensyntatt. 
 
 
Innspill Kommentar 
Med bakgrunn i at det ikke er lagt opp til 
konsekvensutredning anbefaler Fylkesmannen at det 
legges vekt på utredninger av viktige deler av 
planinnholdet i planbeskrivelsen og at man fokuserer 
på de samlede virkningene på hele Spydeberg 
sentrum. Fylkesmannen forventer at det legges stor 
vekt på å få til en høy utnyttelse, i samsvar med 
nasjonale føringer for en god areal- og 
transportplanlegging og at forholdet til krav om 
konsekvensutredning må tydeliggjøres. 
 
Fylkesmannen har videre innspill vedrørende:  
Barn og unge, medvirkning og levevilkår: 
Fylkesmannen påpeker at det i hver kommune skal 
være en særskilt ordning som sikrer at barn og unges 
interesser ivaretas og at planforslaget bør belyse 
hvordan barn og unges interesser er ivaretatt. 
Opparbeidelse av lekearealer samtidig med boligene 
bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Det vises 
til at BPL legger opp til at planer skal fremme helse 
og trivsel og forebygge sosiale forskjeller og 
kriminalitet.  
 
Estetisk utforming: Landskapshensyn og god 
byggeskikk bør vektlegges og at det må være fokus på 
reguleringsbestemmelser og de fysiske rammer som 
settes for tiltak i planen. 
 
 
Universell utforming: Alle områder (ute og inne) bør 
kunne brukers på lik linje av alle grupper. 
Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til 

Det vises til planbeskrivelsen som redegjør for 
planforslagets innhold og virkninger. 
 
Planforslaget legger opp til høy utnyttelse. Det vises 
til beskrivelse av og opplysninger om utnyttelse og 
formål under kapittel 7.  
Kapittel 3.3 tydeliggjør forholdet til krav om 
konsekvensutredning 
 
 
 
 
Det er ikke mottatt innspill fra Barn og unges 
representant i plansaker. Det vil bli avhold 
informasjonsmøte i høringsperioden. 
Det vises til kapittel 7 og 8 som beskriver hvordan 
planforslaget ivaretar barn og unges interesser og 
konsekvensene planforslaget vil ha for denne gruppen. 
Rekkefølgebestemmelse stiller krav om opparbeidelse 
av lekearealer samtidig med boliger.  
 
 
 
Plankart og reguleringsbestemmelser sikrer at videre 
detaljplanlegging innenfor planområdet ivaretar 
områdeplanens overordnede intensjon om 
sentrumsutvikling. Egen bestemmelse sikrer krav til 
estetisk utforming.  
 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at 
prinsippet om universell utforming skal legges til 
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universell utforming. 
 
Grønnstruktur: Grønnstruktur har betydning for det 
lokale miljøet som trivselsskapende element og er 
viktig for lek, turliv og opphold. Kvaliteter i 
landskapet, vern av naturmiljø og biologisk mangfold 
skal forvaltes forsvarlig.  
 
 
 
Naturmangfold: Planlegging må skje i samsvar med 
Naturmangfoldlovens bestemmelser om bærekraftig 
bruk.  
 
 
 
 
Samfunnssikkerhet: Områder må vurderes med 
hensyn på sikkerhet, f eks flom, grunnforhold, radom, 
fare for ulykker eller annen fare. Egen ROS-analyse 
kan være et egnet redskap.  
Støy: Det vises til retningslinje T-1442/2012 «støy i 
planlegging» og tilhørende veileder TA-2115. 
Retningslinjen angir maksimale grenser, men det 
pekes på at også støyeksponering under disse verdier 
kan være viktige for helse og trivsel. I støyutsatte 
områder må det stilles konkrete krav til avbøtende 
tiltak, bebyggelse og uteområder. 
 
 
 
 
 
Luftkvalitet: Det vises til retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Støy og 
luftforurensning må sees i sammenheng, da dette kan 
øke plagen/helserisikoen. 
 
Forurensning: Det må vurderes behov for å 
undersøke om det foreligger forurensning i grunnen. 
Forurenset grunn skal registreres i databasen 
«Grunnforurensing» i samsvar med Miljødirektoratets 
veileder (TA-2671). 
 
 
 
 
Klima og energi: Det skal tas klimahensyn gjennom 
gode løsninger for energiforsyning, arealbruk og 
transport. Kommunen skal ha egen klimaplan og 
arealplanlegging skal legge til rette for kollektiv 
løsninger og lokalisering som bidrar til redusert behov 
for bruk av privatbil. Det vises også til statlige 
retningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
 
 
Kartframstilling: Reguleringsplaner må utarbeides i 
tråd med gjeldende regelverk. 

grunn ved all planlegging, bygging og opparbeiding. 
 
 
Planforslagets overordnede plangrep legger opp til at 
grønnstruktur får en viktig rolle i det nye 
sentrumsbildet, både i form av bypark og som innslag 
på nytt offentlig torg. Planforslaget legger videre opp 
til gode forbindelser til tilgrensende grønnstrukturer 
og sikrer dermed tilgjengelighet fra planområdet til 
verdifulle friområder i Spydeberg. 
   
Det vises til planbeskrivelsen der det gjøres rede for 
temaet. Det vises til vedlegg Gjennomgang 
Naturmangfoldloven som konkluderer med at 
planforslaget ikke bryter med bestemmelsene i 
Naturmangfoldloven eller lovens formål. 
 
 
Det vises til kapittel 6, 7 og 8 som beskriver Risiko og 
sårbarhet i dagens situasjon og for planforslaget. Det 
vises også til vedlagt ROS-analyse. Flomsone er 
markert som faresone i plankart. 
Det vises til vedlagt Støyutredning og redegjørelse av 
støyforhold i kapittel 6, 7 og 8 og områdeplanens 
reguleringsbestemmelser. Beregningene viser at 
boligutbygging innenfor planområdet er 
gjennomførbart forutsatt at tilfredsstillende 
støyforhold for uteoppholdsarealer sikres og at det i 
videre planlegging tas hensyn til støyforholdene slik at 
man ender opp med planløsninger som er realiserbare 
mht. stille side og tilgang på vindu mot stille side for 
tilstrekkelig andel støyfølsomme oppholdsrom.  
 
 
Luftforurensning vurderes å være ubetydelig innenfor 
planområdet. 
 
 
 
Lokal kunnskap tilsier at det er svært liten 
sannsynlighet for forurensning i grunn. Miljøtekniske 
undersøkelse er satt som vilkår for gjennomføring. 
Samme bestemmelse stiller krav om at det alternativt 
må forevises dokumentasjon på at grunnen ikke er 
forurenset. Krav om registering av forurenset grunn i 
databasen «Grunnforurensing» er sikret i 
bestemmelsene. 
 
Klima og energi: Arbeidet med områdeplanen for 
Myra/TEBO er en direkte følge av føringer gitt i 
Kommunedelplan for sentrum (2012-2024), der 
overordnet visjon i tilhørende samfunnsdel er Levende 
sentrum og Grønn kommune. Planforslaget legger opp 
til et kompakt sentrum med høy utnyttelse, det legges 
til rette for kollektivstopp i umiddelbar nærhet til 
områder avsatt til bolig, varehandel, kontor og 
offentlig tjenesteyting og det åpnes for mulighet for å 
stille lavere krav til parkeringsdekning. 
 
OK. 
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2. Statens vegvesen (SVV): 
 
Innspill Kommentar 
Statens vegvesen presiserer at deres overordnete mål 
er en vegtrafikk uten drepte og hardt skadde.  
I regional transportplan for Østfold mot 2050 er 
Fylkesveg 128 klassifisert som en regional hovedveg. 
FV 128 er vedtatt omkjøringsveg for E18. FV128 er 
nasjonalt viktig og vil i perioder ha svært stor 
døgntrafikk og en stor andel tunge kjøretøy. SVV 
påpeker at selv om en veg er en regionalt og nasjonalt 
viktig veg, må lokalsamfunnet inntil vegen likevel 
kunne utvikle seg til attraktive steder. 
 
Kommunedelplan for Spydeberg sentrum(2012-2024) 
åpner for sentrumsutvikling på begge sider av 
fylkesveg 128. SVV mener det hadde vært en fordel 
om Stasjonsgata hadde vært utgangspunkt for 
sentrumsutvikling ettersom Stasjonsgata har sin 
etablerte trehusbebyggelse med bjørkeallé og med 
fartsgrense på 40 km/t, fartsdumper og gateprofil. 
SVV viser til MD retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging (T-1442/2012) og om tilsvarende 
retningslinje for luftforurensning (T-1520). 
 
SVV skal godkjenne byggeplaner for alle tiltak som 
berører fylkesveg 128 og fylkesveg 122 før 
gjennomføring. Dette på presiseres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Uttalelse som fagorgan med sektoransvar: 
Universell utforming skal ligge til grunn for 
planarbeidet, og skal sikres gjennom plankart og 
bestemmelser  
Alle kollektivanlegg og anlegg for gående og gående 
skal ha universell utforming. 
Kollektivandelen må økes, både for å dempe veksten i 
biltrafikk, lage bedre fremkommelighet og miljø i byer 
og tettsteder. Restriktiv parkeringspolitikk er et 
effektivt virkemiddel for å redusere bilbruken. 
Det bør settes av plass til sykkelparkering i plankartet, 
både i områder med boligformål og områder med 
sentrumsformål. Det kan settes krav til kvalitet og 
antall i reguleringsbestemmelsene. Det er viktig å 
legge til rette for snarveier for gående, og sørge for at 
disse blir driftet som en del av øvrig vegnett. 
 
Kommentarer til tilsendte skisser og spørsmål som er 
kommet opp i prosessen: 
Fotgjengerkryssing: Det er vist fotgjengerkryssing 
vest i planområdet. Kryssingen ligger på en rett 
strekning noe som er uheldig trafikksikkerhetsmessig. 
Fotgjengerkryssing ønskes fortrinnsvis inn mot kryss 
der biltrafikken har lav fart. 
 
Beplantning: SVV vegvesen mener omfanget av 
beplantning er stor.  Det må ikke velges trær som 
hindrer sikt.  Siktsoner skal reguleres som 
hensynssoner, her må det ikke plantes trær.  
 

Det vises til vedlagt Trafikkvurdering utarbeidet av 
Asplan Viak og planbeskrivelsens redegjørelse av 
bakgrunn, dagens situasjon, planforslag og 
konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 
 
Med bakgrunn i kommunedelplanens føringer om 
nedgradering av fylkesvegen og å bryte barrieren som 
denne vegen representerer så vurderes foreslåtte 
plangrep for sentrumsutvikling som riktig løsning for 
Spydeberg sentrum.   
 
 
Vedrørende støy vises det til kommentar til innspill fra 
Fylkesmannen. 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Planforslaget legger til rette for at kollektivandel kan 
økes. 
 
 
Minimumskrav til sykkelparkering og krav til 
lokalisering er sikret i reguleringsbestemmelser. 
 
Snarveier innenfor planområdet er sikret i plankart og 
reguleringsbestemmelser. 
 
 
 
 
Fotgjenger kryssing ved Hyllibekken vurderes som 
viktig for ivaretakelse av gode kommunikasjonslinjer i 
planområdet. Planforslaget legger opp til 
fotgjengerkryssinger inn mot alle kryss som inngår i 
planområdet. 
 
Frisikt er sikret i plankart som hensynssoner. 
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Fartsgrense: Fylkesveg 128 har allerede 50 km/t i 
planområdet. Dersom det hastigheten skal reduseres 
på strekningen, gjøres dette aldri uten etablering av 
fartsdumper. Skoleområde/skoleveg, ulykkesstatistikk 
og antall avkjørsler på vegen er faktorer som vurderes 
i de tilfeller hastigheten settes ned til 40 km/t. SVV 
mener ingen av disse faktorene er aktuelle for 
Fylkesveg 128.  
 
Rundkjøringer: Formålet med rundkjøringer er å 
sørge for god trafikkavvikling/framkommelighet i 
vegkryss. SVV ser ingen problemer ved 
trafikkavvikling i dagens kryss. 
Dersom FV 122 Heliveien og FV 122 Stasjonsgata 
igjen skal samles i Myrakrysset, mener SVV det vil 
være mer riktig å etablere en fullverdig firearmet 
rundkjøring.  
Dersom formålet er å etablere et preg av gate, er 
rundkjøring feil bruk da rundkjøring er et typisk 
vegtiltak. 
Dersom formålet med rundkjøring er å senke farten så 
er de skisserte rundkjøringene for små. Skal 
rundkjøringer ha fartsdempende effekt må diameteren 
opp i minst 35 m.  
SVV mener sentrum bør markeres på en annen måte 
en ved etablering av rundkjøringer. 
 
 
 
Sykkelfelt: Det planlegges tiltak for syklende langs 
Fylkesveg 128 i form av inntrukket kantlinje jf. 
Vedtak i Østfold fylkeskommune. Sykkelfelt vist i 
oversendt materiale vil således fungere fint. Det stilles 
spørsmål ved hvordan sykkelfelt skal føres gjennom 
rundkjøringene. Det vises videre til oversendt 
materiale som viser gatestein som et skille mellom veg 
og sykkelfelt. SVV mener gatestein vil fungere dårlig, 
da disse fort vil ødelegges ved vinterdrift og 
vanskeliggjør asfalteringsarbeid. SVV mener 
tradisjonell oppmerking av sykkelfelt er bra nok. 
 
Vegbredde: SVV synes løsningen med 6 meter 
kjørefeltbredde, 1,5 m sykkelfelt i begge retninger og 
brede fortau er en bra løsning. 
 
Byggegrense: SVV mener at planarbeidet bør holde 
seg til en byggegrense på 20 m og minner om at alle 
nye parkeringsområder, interne veger etc skal legges 
utenfor byggegrensene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering av mulighet for lavere fartsgrense i 
fylkesvegen vil følges opp i planprosessen. 
Planforslagets fremstilling av ny «sentrumssituasjon» 
med høyere andel bolig i området, mer næring, nytt 
gatesnitt og nye kryssutforminger vurderes som 
relevante hensyn som bør vektlegges ved drøfting av 
mulighet for laver fartsgrense.  
 
 
Vedlagt Trafikkvurdering viser at dagens 
kryssløsninger så vidt klarer trafikkavvikling i dagens 
kryss. Ved utvikling av planområdet vil dagens 
kryssløsninger få alt for stor belastning fra sideveiene 
noe som vil medføre dårlig tilgjengelighet til 
Spydeberg sentrum og tilgrensende områder fra 
fylkesveien.  
Planforslaget legger ikke opp til et fire-armet kryss i 
Myrakrysset slik SVV beskriver. 
 
Det vises til vedlagt Trafikkvurdering og kapittel 7 og 
8 for beskrivelse og argumentasjon for valg at 
minirundkjøringer. Trafikkvurderingens beregninger 
konkluderer med at minirundkjøring er den 
hensiktsmessige kryssløsningen i Spydeberg sentrum. 
Trafikkavvikling og dermed hensynet til 
tilgjengelighet til tilgrensende områder (sentrum og 
tilgrensende boligområder) er vurdert som 
tungtveiende argumenter.    
 
Ok. 
Det planlegges at sykkelfelt føres mot rundkjøring på 
samme måte som i andre tilsvarende situasjoner.  
Materialbruk er ikke fastsatt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
I tråd med overordnede føringer om fortetting og krav 
til sentrumsutvikling legger planforslaget opp til 
byggegrense på 14 m. Planforslagets intensjon er å 
legge til rette for at Spydeberg utvikles til et 
sentrumsområde. Det er lagt stor vekt på at bevegelsen 
i og gjennom sentrum, både for gående, syklende og 
kjørende, skal være en opplevelse av å være i/komme 
til ett tettsted. Med bakgrunn i dette vurderes det som 
avgjørende at bebyggelsen trekkes nærmere 
fylkesveien enn i dagens situasjon for med dette å 
skape et mer kompakt gate- og sentrumsbilde.  
Dette vurderes også som viktige tiltak med hensyn til 
å utvikle et gatebilde som gir forståelse av behov for 
lavere fart.  
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Avkjørsler: SVV godtar ikke nye avkjørsler inn på 
fylkesveg 128. 
 

Det er ikke regulert inn nye avkjørsler inn på 
Fylkesvegen, med unntak av fremtidig 4. arm i 
rundkjøringen i krysset Fylkesveg/Heliveien. 
Avkjørsel her vil avlaste øvrige kryss.  
Det er også regulert ny avkjørsel til Tunveien. 
Avkjørsel til Tunveien er politisk vedtatt i Spydeberg 
kommune. Begge disse avkjørsler er kun regulert som 
piler i plankart.  
 

 
3. Østfold fylkeskommune (ØFK): 
 
Innspill Kommentar 
Vurdering av KU-plikt: 
Fylkesrådmannen støtter kommunens vurdering etter 
Forskrift om konsekvensutredninger §4. 
Områdereguleringen bør også vurderes opp mot §2e 
«Områderegulering legger til rette for senere 
detaljregulering av tiltak nevnt i vedlegg I». I dette 
tilfellet må det vurderes om planen legger til rette for 
ny, samlet næringsbebyggelse og bebyggelse til 
offentlig og privat tjenesteyting på mer enn 15 000m2. 
Dette for å sikre at det på et senere tidspunkt ikke blir 
nødvendig stopp i planarbeidet pga manglende 
planprogram og konsekvensutredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan 
(Østfold mot 2050). 
 
 
ØFK forstår det slik at områdereguleringen for 
Myra/TEBO er innenfor rammene for sentrumsplanen, 
og oppfordrer kommunen til å drøfte utfordringer på et 
tidlig stadium dersom rammene i sentrumsplanen skal 
utfordres. 
 
Fylkeskommunen angir følgende problemstillinger som 
bør vektlegges ved utarbeidelse av planen: 
Struktur, typologi og estetikk i bolig- og 
næringsområdene.  Fortetting med helhetlig grep, som 
gir kvalitet til sentrum, gode byrom og som gir mening 
i forhold til Spydeberg sin identitet 
 
Kjøpesenter og varehandel, jfr utfordringer det ble 
arbeidet med i sentrumsplanen og de rammer som ble 
fastlagt i sentrumsplanen. 
 
Trafikksikkerhet og kollektivtransport. Det er viktig 
med tidlig avklaring med ØKT og busselskaper om 
lokalisering og arealbehov mm 
 
 
 

Det vises til vurdering av forskriften under 
beskrivelsens pkt 3.3. 
 
Reguleringsbestemmelsene stiller i denne 
sammenheng krav til at planforslaget skal forholde seg 
til de til en hver til gjeldende krav i Spydeberg komme. 
Ved innsendelse av planforslaget omfattes 
planforslaget av krav til at summen av forretningsareal 
innenfor planområdet ikke kan økes med mer enn 50 
% i forhold til dagens situasjon. Med utgangspunkt i 
registrering av dagens forretningsareal gir dette et 
maksimumskrav for totalt forretningsareal innenfor 
planområdet på ca 10 350 m2 BRA.  
Behovet for kontor og offentlig og privat tjenesteyting 
har underveis i planprosessen blitt vurdert som svært 
lite. Ny, samlet næringsbebyggelse og bebyggelse til 
offentlig og privat tjenesteyting er således vurdert å 
ikke overskride 15 000m2.  
 
Ok. Se redegjørelse av planforslaget samt kommentar 
til hvordan planforslaget forholder seg til overordnede 
planer. 
 
Underveis i planprosessen har det vært gjennomført 
jevnlige arbeidsmøter med kommunen. 
 
 
 
 
 
 
Planforslaget vurderes å ivareta disse forhold gjennom 
plankart og reguleringsbestemmelser. Det vises til 
redegjørelser i planbeskrivelsen. 
 
 
Planforslaget følger opp krav og rammer gitt i 
sentrumsplanen (kommunedelplanen). 
 
 
Det har vært avholdt arbeidsmøte med ØKT og 
planforslaget har vært drøftet i Regionalt planmøte. 
Planforslaget legger opp til 6 kollektivholdeplasser 
tilsvarende innspill fra ØKT. Dagens areal avsatt til 
kollektivholdeplasser reguleres til sentrumsformål. 
Kollektivholdeplasser er sikret i plankart og 
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Gange og sykkel. Forbedring av kontakt mellom 
Sørmyra og Stasjonsgata – sentrum. Myrakrysset er 
stort/utflytende og en barriere i dagens situasjon 
 
 
 
 
 
Utforming og sikring av områder for lek med eget 
formål (SOSI 1610) 
 
 
 
 
Videreutvikling av grønnstrukturer som Hyllibekken.  
Vurdering av utnyttelse av Hyllibekken til 
gangforbindelse 
 
 
 
 
Parkering hvor det vurderes behov for separering av 
pendlerparkering og parkering til handel/næring og 
kjellerparkering for bolig/næring 
 
Fylkeskommunen presisering av andre viktige tema i 
det videre planarbeidet: 
 
Formål og grad av utnytting. Reguleringsformål og 
grad av utnytting må være i samsvar med gjeldende 
kommuneplans arealdel. Dette henger sammen med 
drøftingen om fortetting og kvalitet.  
 
Risiko- og sårbarhet. Vi viser til plan- og 
bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved 
utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.  
 
Støy, jfr. MDs veileder T-1442 Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging. De til enhver tid 
gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer 
vedrørende støy og forurensning skal følges, og dette 
må sikres gjennom bestemmelser til planen. 
Det må foretas støyberegninger som vedlegges 
plandokumentene.  
 
Trafikkforhold. Trafikksikkerhet må vektlegges, og 
planen må legge opp til god og sikker adkomst, 
hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei. 
Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er 
hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre 
trafikkløsninger. 
 
Leke- og uteoppholdsarealer.  Planen må sikre 
tilstrekkelige, trygge og hensiktsmessige leke- og 

reguleringsbestemmelser og er planlagt etablert i 
Stasjonsgata og langs Fylkesvegen. En slik 
disponering sikrer trafikksikre gangforbindelser til/fra 
sentrumsområde og mellom holdeplassene.  
 
Planforslaget vektlegger særskilt trafikksikkerhet og 
kontakt mellom Sørmyra og øvrige områder innenfor 
planområder. Undergangen beholdes og det legges opp 
til fotgjengerfelt over alle gater/veier inn mot kryss. 
Det legges også opp til fotgjengerovergang ved 
Hyllibekken for ivaretakelse av kommunikasjonslinjer 
i planområdet. 
 
Lekeplass er ikke regulert som eget formål i plankart, 
men er sikret i reguleringsbestemmelser tilknyttet 
områder regulert til offentlig park og offentlig torg. 
For boligområder stilles det krav om opparbeidelse av 
nærlekeplass pr 25. boenhet.  
 
Grøntområde ved Hyllibekken reguleres til offentlig 
friområde. Det er satt som rekkefølgekrav ved 
utbygging av bolig innenfor felt B1 at gangforbindelse 
øst for Hyllibekken (mellom Nordmyrveien og 
Fylkesveien) skal opparbeides før ferdigattest kan gis. 
 
 
Håndteres ved detaljregulering. 
 
 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Det vises til redegjørelse i planbeskrivelsen og 
kommentar til innspill fra Fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kommentar over vedrørende gang- og 
sykkelforbindelser. 
Utvidelse av planområdet har ikke vært aktuelt. 
 
 
 
 
Det vises til kommentar vedrørende utforming av 
områder for lek over. 
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uteoppholdsarealer for barn og unge. Vi minner om at 
kommunen etter plan- og bygningslovens § 3-3 skal ha 
en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette 
ansvaret skal gis anledning til å medvirke i 
planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i 
plandokumentene. Det bør innarbeides 
rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer 
ferdigstillelse av lekearealer samtidig med tiltaket.  
 
Friluftsinteressene i området må kartlegges og 
ivaretas i planen. 
 
Grønnstruktur. Det må legges til rette for en 
hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som 
knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet. 
Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny 
vegetasjon og kommunikasjonslinjer bør vurderes. 
 
Hensyn til natur- og landskapsverdier. Ny bebyggelse 
må tilpasses landskapet. Bebyggelsens fjernvirkning 
må vurderes, og uheldig eksponering må unngås. 
 
 
 
 
 
 
 
Universell utforming. Prinsippene for universell 
utforming må legges til grunn i utforming av 
bygninger og uteområder.  
 
Grunnforhold. De stedlige grunnforholdene må 
undersøkes og hensyntas i planleggingen. Bebyggelse 
på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan 
skaffes tilfredsstillende sikring. 
 
 
 
Flomfare. Risiko for flom må vurderes, og planen må 
utformes slik at skade så langt det er mulig unngås. 
 
 
 
Klima og miljø. Kommunen bør vurdere å inkludere 
minimumskrav om andel p-plasser med ladetilbud. Det 
bør også vurderes å sette krav til eller legge inn 
insentiver for utbyggere til å ha ambisjoner utover 
minimumskrav for bygg. Det kan være krav eller 
insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige 
merkeordninger eller standarder utover TEK 10.  
 
Kulturminner. Saken har vært forelagt 
Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent 
automatisk fredete kulturminner som har behov for 
særlig vern i planområdet.   
 
Planfremstilling. Reguleringskart og bestemmelser må 
utarbeides i samsvar med MDs veiledningsmateriell. 

Informasjonsmøte vil bli avholdt i høringsperioden. 
 
 
 
 
 
Rekkefølgekrav stiller krav om ferdigstillelse av 
lekearealer ferdigattest kan gis. 
 
 
Ok. 
 
 
Planforslaget ivaretar nevnte forhold.  
Det vises til plankart, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
 
Planforslaget legger opp til høy utnyttelse i tråd med 
overordnede føringer. Og det tillates i den forbindelse 
byggehøyder på 4 etasjer med inntrukket 5. etasje.  
Fremtidig sentrumsbildet vil således representere en ny 
situasjons i Spydeberg sentrum, med høyrere og tettere 
bebyggelse.  
Det er satt som plankrav at det ved detaljregulering 
skal foreligge redegjørelse som dokumenterer virkning 
av planlagte høyder. 
 
Krav om universell utforming er sikret i 
reguleringsbestemmelser.  
Ved prosjektering av bebyggelse og anlegg må krav til 
universell utforming gitt i TEK 10 legges til grunn.  
 
Det vises til vedlagt rapport Vurdering av 
områdestabilitet utarbeidet av Norconsult og vedlagt 
ROS- analyse. Rapport utarbeidet av Norconsult 
konkluderer med tilstrekkelig områdestabilitet. Hensyn 
til grunnforhold er sikret i reguleringsbestemmelser 
under Vilkår for gjennomføring. 
 
Det vises til vedlagt rapport Hydraulisk modellering og 
tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum. 
Vedrørende faresone-flom se kommentar til innspill 
fra NVE. 
 
Planforslaget stiller minimumskrav mht andel p-
plasser med ladetilbud. 
Det legges opp til at utbygging innenfor planområdet 
følger krav i TEK10. 
 
 
 
 
Ok. 
 
 
 
 
Ok. 
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4. Innspill fra NVE 
 
Innspill Kommentar 
På grunn av redusert bemanning innenfor arealplan 
ved regionskontoret i oktober og november, ser NVE 
seg nødt til å besvare alle varsler om planoppstart med 
en standardtekst.  NVE opplyser om at inngrep i eller 
langsmed vassdrag er ikke relevant for denne 
områdeplanen og er derfor ikke tatt med i 
oppsummering av innspill. 
 
Flomfare 
Dersom det finnes vassdrag innenfor planområdet, må 
det i samband med reguleringsarbeidet gjøres en 
vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten vil bli 
ivaretatt dersom det er relevant mhp. utbygging. For 
boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-års flom. 
  
 
 
 
 
 
 
Områder med marine avsetninger – kvikkleire 
Dersom det i reguleringsplanen planlegges tiltak og ny 
utbygging innenfor kartlagte faresoner i forhold til 
kvikkleirskred, hvor områdestabilitet ikke er nærmere 
utredet, må dette gjøres som en del av planprosessen. 
Det må framgå av utredningen at det vil være 
tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og 
permanent.  
 
Også før det kan planlegges byggetiltak eller 
terrenginngrep i områder med marine avsetninger (jf. 
NGUs løsmassekart, www.ngu.no), utenfor kartlagte 
faresoner, må det dokumenteres at grunnen er stabil 
eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i 
et område, må geoteknisk ekspertise vurdere hele 
kvikkleiresonen i tråd med det som er beskrevet over. 
 
Skredfare 
Kravet i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan er at reell fare for skred skal være 
utredet, og tilstrekkelig sikkerhet ivaretatt (jf TEK 10 
§ 7-3) før utbygging kan starte.  
 
 
 
 
 
 

Ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til vedlagt rapport Hydraulisk modellering 
og tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum, 
25.06.2013, utarbeidet av Multiconsult. 
Faresone-flom er vist i plankart med grense som viser 
200-års flom (+0,5m). Før rammetillatelse for 
byggetiltak innenfor felt B1 kan gis skal det foreligge 
dokumentasjon på at oppgradering av kulverter er 
gjennomført slik at faresone-flom kan nedjusteres i 
henhold til ovennevnte rapports oversvømmelseskart 
som viser situasjon etter oppgradering av kulverter. 
Se redegjørelse i planbeskrivelsen kapittel 6, 7 og 8. 
 
Det vises til konklusjon i rapport Vurdering av 
områdestabilitet: «Basert på utførte 
grunnundersøkelser, vurderinger og beregninger, er 
det konkludert med at området har tilstrekkelig 
sikkerhet mot skred iht. NVEs retningslinjer. Det er 
ingen tidligere kartlagte faresoner for kvikkleire i 
området, og det er ikke identifisert nye faresoner som 
skal meldes inn til NVE. 
Rapporten er begrenset til vurdering av 
områdestabilitet /skredfare. Stabilitet ved eventuelle 
utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i 
detaljprosjekteringen. 
Påvirkning av stabiliteten som følge av peleramming 
og lignende må også ivaretas i detaljprosjekteringen». 
 
Under vilkår for gjennomføring stilles det krav om 
geoteknisk prosjektering skal være ferdig før 
igangsettingstillatelse gis og at det av 
prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er 
behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider 
i byggeperioden. 
 

 

 
5. Jernbaneverket (JBV): 
 
Innspill Kommentar 
Jernbaneverket har ingen merknader til planarbeidet 
eller forhandling om utbyggingsavtale. 
 

Ok. 
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6. Hafslund Nett Øst (HNØ): 
 
Innspill Kommentar 
HNØ har områdekonsesjon i planområdet. 
Ved utvikling av Myra/TEBO må det påregnes 
kapasitetsøkning i eksisterende strømnett og bygging 
av nytt forsyningsnett, både lavspenning- og 
høyspenning kabelanlegg samt nettstasjoner 
(transformatorer). I forbindelse med reguleringer 
henstiller HNØ om at det avsettes nødvendig plass til 
nettstasjoner så sentralt som mulig for å oppnå optimal 
utnyttelse av nytt forsyningsanlegg. 
Eventuell alternative energiforsyning til området 
påvirker behovet for elektrisk overføring og er derfor 
viktig at avklares før eventuell dimensjonering av 
forsyningsnettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye og eksisterende nettstasjoner må stå minst 5 m fra 
bygning(gjelder også terrasser og takutstikk som er 
direkte tilknyttet huset) med brennbare overflater, 
minst 3 m fra bygning med ikke-brennbare overflater 
og inntil bygning når vegg som vender mot 
transformator er utført i brannteknisk klasse minst REI 
60/A2-s1 eller tilsvarende. Avstanden kan være minst 
1 m fra mindre viktig bygning og garasje (for maks to 
biler) når vegg som vender mot transformator er 
ubrennbar og avstand mellom mindre viktig 
bygning/garasje er minst 2 m. 
Grunnet magnetisk felt anbefaler Statens Strålevern i 
enkelte tilfeller større avstand en ovennevnte. 
Nettselskapet påtar seg ikke ansvaret dersom disse 
anbefalingene overskrides. 
 
Utbygger må påregne å dekke kostnader ved 
kapasitetsøkning i eksisterende nett og bygging av 
nytt jf. § 17-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 som 
åpner for at nettselskapene kan fastsette et slikt 
anleggsbidrag.  

Ok.  
Avsetting av nødvendig plass til nettstasjoner og 
behov for energiforsyning avklares ved 
detaljregulering.  
 
I reguleringsbestemmelser er det under plankrav stilt 
krav om at det ved innsending av detaljregulering til 1. 
gangs behandling skal redegjøres for forholdet til 
eksisterende kabelanlegg og nettstasjoner og/eller for 
behov for flytting av eksisterende og/eller planlegging 
av nytt kabelanlegg og nettstasjon(er). Det skal 
dokumenteres at det i detaljreguleringsplan 
er sikret tilstrekkelig areal, hensiktsmessig plassering 
og fastsettes byggegrenser ved flytting av eksisterende 
og/eller planlegging av nye nettstasjoner. All 
planlegging skal gjennomføres i samråd med Hafslund 
Nett Øst/netteier. 
 
Under vilkår for gjennomføring stilles det krav om at 
det ved rammesøknad skal foreligge plan for 
energiforsyning. Planen skal utarbeides i samråd med 
og godkjennes av Hafslund Nett Øst/netteier. 
Nettstasjonene skal byggemeldes. 
Under samme paragraf stilles det krav om at det ved 
søknad om igangsettingstillatelse skal foreligge plan 
for ivaretakelse av energiforsyning i 
utbyggingsperioden. 
Flytting av nettstasjon og kabelanlegg skal varsles 
Hafslund Nett Øst i god tid før oppstart. For 
nettstasjon minimum 1 år før byggestart.  
 
Nettstasjoner og høyspent kabel ihht vedlagt kabelkart 
er markert i plankart som faresone-
høyspenningsanlegg (H370). 
 
Faresone for nettstasjoner er vist generelt med 
byggegrense på 5m. Evt mindre byggegrense for den 
aktuelle nettstasjon avklares ved detaljregulering.  
 
Høyspent kabel er vist med byggegrense 2,0 m fra 
senterlinje av anlegget. Avstanden er avklart med 
HNØ muntlig og skriftlig bekreftelse på dette ble 
oversendt HNØ fra plankonsulent 19.02.14. 
 
Det vises til vedlegg Kabelkart_06.11.2014_HNØ 
 
 
Ok. 
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7. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Innspill Kommentar 
Rådet påpeker viktigheten av at «grønne lunger», 
sosiale møteplasser og universell utforming må 
ivaretas i planleggingen. 

Ivaretatt i planforslaget. 
Det vises til redegjørelse i denne planbeskrivelsen. 

 
8. Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR IKS) 
 
Innspill Kommentar 
IØR IKS ber om å bli kontaktet så tidlig som mulig 
med tanke på plassering av /opparbeidelse av plass til 
renovasjonsutstyret, type løsninger og 
framkommelighet for renovasjonsbilene. 

I reguleringsbestemmelser er det under plankrav § 3 
stilt krav om at det ved innsendelse av 
detaljreguleringsplan til 1. gangs behandling skal 
foreligge plan for renovasjonsløsning som dokumenter 
plassering av renovasjonsutstyret, type løsninger og 
framkommelighet for renovasjonsbiler. Det stilles 
også krav om at planen skal utarbeides i samråd med 
og godkjennes av Indre Østfold Renovasjon IKS. 
 

 
9. GK Holding AS og Tunveien AS 
 
Innspill Kommentar 
GK Holding AS og Tunveien AS har fått utarbeidet 
reguleringsplan for Tunveien 12-18. Denne er nå 
vedtatt og ønsker at området tas ut av det varslede 
området. Det er ikke ønskelig at arbeidet med 
områdeplanen forsinker deres prosess med Tunveien 
12-18 eller at bestemmelser knyttet til områdeplanen 
får virkninger for denne planen.  
 

Arealer som omfattes av reguleringsplan for Tunveien 
12-18 er tatt ut av planområdet. 
 

 
10. Kjell Martin Sørby 
 
Innspill Kommentar 
Det påpekes at det nesten daglig oppstår uheldige 
trafikale situasjoner i krysset Heliveien/FV 128. 
Krysset ligger mellom Myrakrysset mot vest og 
utkjøring fra Esso i øst. Det oppstår trafikkfarlige 
situasjoner ved utkjøring fra Heliveien på FV128 pga 
dårlig sikt til utkjøring fra Esso på FV 128. Videre 
påpekes at avkjøring fra FV 128 fra vest til Heliveien 
ofte medfører hektiske manøvreringer, årsaken antas å 
være uheldig veigeometri, 
Autovern langs FV 128 medfører dårlig siktforhold i 
Myrakrysset. 
Det forslås rundkjøring i krysset FV 128 og Rolls vei, 
der avkjøring fra FV 128 til Heliveien flyttes østover 
og etableres som fjerde arm i denne rundkjøringen. 
Det vil gi roligere situasjons i Myrakrysset og det 
ryddes opp i den uheldige trafikale situasjonen i 
krysset FV 128 og Heliveien.  
 

Innspill er delvis ivaretatt i planforslag. 
Planforslaget legger opp til rundkjøring i kryssene 
Fylkesveg/Stasjonsgata og Fylkeveg/Heliveien. 
Nevnte utkjøring fra Esso til Fylkesvegen avvikles og 
markeres i plankart som «stenging av avkjørsel». 
 
 
 
 
Nytt gatesnitt medfører fjerning av autovern. 
 
Ikke fulgt opp i planforslaget. 
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11. Henrik Prestby Andersen, Roger Skjørten og Stian Sørlie 
 
Innspill Kommentar 
Det søkes om at områdeplanen for Myra/TEBO 
innlemmer eiendommene 9/103 og 108 for med dette 
å lage en naturlig sammenføyning av Myra/TEBO og 
Trekanten boligsameie.   
 

Eiendommene deres ligger utenfor sentrumskjernen, 
og en slik utvidelse av planområdet vil avvike fra 
kommunedelplanens føringer om samling av 
sentrumsfunksjoner. Det er derfor ikke aktuelt å 
innlemme arealene i pågående planarbeid med 
Myra/TEBO. 
 

 
12. Sigrid K. Bråthen og 13. Marit Heistad 
 
Innspill Kommentar 
Det vises til garasjeanlegg på eiendom 26/48 som i 
varsel om oppstart av planarbeidet med Myra/TEBO 
ligger innenfor områdeplanens planavgrensning. Det 
er ønske om at nevnte garasjeanlegg tas ut av 
planområdet. 

Del av eiendom 26/48 er tatt ut planen. Planens 
avgrensning går i eiendomsgrensen mellom 26/48 og 
26/58.  
 

 
 
 
 
 

10.  FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 
Planforslag vurderes å ivareta overordnede planers føringer og målsetninger på en slik måte at planområdet og 
Spydeberg forøvrig vil fremstå og oppleves som ett attraktiv og levende sentrum, både for beboere og 
næringsdrivende innenfor planområdet og for hele tettstedet Spydeberg. Forslagstillers vurdering er at plankart 
og reguleringsbestemmelser sikrer felleskapets interesser og legger til rette for utvikling av Spydeberg sentrum 
til «det gode sted». Overordnet plangrep gir føringer for følgende tema og tiltak:  
 
- fortetting og funksjonsmiks 
- estetisk utforming 
- etablering av torg og park med tilhørende lekeareal og store og små møteplasser 
- etablering av et handelstyngdepunkt på TEBO 
- nedgradering av Osloveien/Askimveien og omforming av kryss 
- bedre annonsering av Spydeberg sentrum  
- trafikksikkerhet 
- trafikkavvikling  
- tilgjengelighet for myke trafikanter i planområdet og til tilgrensende turområder 
 
Gjennom hele planprosessen har det vært fokusert på at føringer gitt i områdeplanen skal være gjennomførbare 
ved videre planlegging og prosjektutvikling. Foreslåtte bestemmelser vedrørende parkeringsløsninger for bolig 
og næringsvirksomhet gjenspeiler planområdets utfordrende grunnforhold, men også de parkeringsvaner som må 
hensyntas for å sikre at planområdet fremstår som attraktivt for eiendomsutviklere. Forslagsstillers vurdering er 
at planforslaget stiller tilstrekkelige kvalitetskrav slik at parkering ikke får negative konsekvenser for ønsket 
sentrumsutvikling.  
 
Forslagstiller understreker at virkninger av tiltak innenfor planområdet på omgivelsene, må vurderes grundig ved 
fremtidig administrativ og politisk behandling av detaljreguleringsplaner og byggesøknader. Hensynet til 
nabobebyggelse og intensjon om å skape «det gode sted» bør vektlegges.    
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Fors lag   t i l   reguler ingsbestemmelser   for    

områdereguler ingsplan  Myra/TEBO  

Plan ID: 123_2013_0001 
 
Kommunens arkivsaksnummer: 
 
Reguleringsbestemmelser datert: 07.05.2015 

§  1   AVGRENSN ING  
Planens avgrensninger er vist på plankart merket planID: 123_2013_0001, datert: 07.05.2015. 

§  2   FORMÅLET  MED  REGULER INGSPLANEN  
 
2.1  Området reguleres til: 

Bebyggelse og anlegg: 
‐ Boligbebyggelse (1110), felt B1 
‐ Sentrumsformål (1130), felt S1‐S8 
‐ Kombinert bebyggelse‐ og anleggsformål (1800), felt B/A1‐B/A5 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
‐ Kjøreveg (2011), felt o_Kjøreveg  
‐ Fortau (2012), felt o_Fortau 
‐ Torg (2013), felt o_T1 
‐ Sykkelveg/‐felt (2017), felt o_Sykkelfelt 
‐ Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018), felt o_AVT 
‐ Annen veggrunn – grøntareal (2019), felt o_AVG 
‐ Kollektivholdeplass (2073), felt o_Holdeplass 
‐ Parkeringsplasser (2082), felt o_Parkering 

Grønnstruktur: 
‐ Friområde (3040), felt o_Friområde  
‐ Park (3050), felt o_Park  

Hensynssoner: § 11‐8 a, jf. § 12‐6  
‐ Sikringssone – frisikt, H140 
‐ Faresone – flom, H320  
‐ Faresone – høyspenningsanlegg, H370 

 
 
2.2  Overordnet målsetning for planområdet 

Områdeplanens intensjon er å legge til rette for sentrumsutvikling gjennom fortetting av 
sentrumsfunksjoner langs Stasjonsgata og nedgradering av Osloveien/Askimveien til 
sentrumsgate. Den overordnede målsetningen er å skape et levende og helhetlig sentrum i 
Spydeberg.  
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§3   PLANKRAV    
 
3.1  Krav om detaljreguleringsplan 

Før ramme‐ eller deletillatelse kan gis skal det foreligge detaljreguleringsplan for det aktuelle 
felt. 
 
Planavgrensning for detaljreguleringsplaner skal omfatte byggeformål med tilgrensende 
samferdselsanlegg.  
Planavgrensning skal inkludere alle arealformål som omfattes av rekkefølgekrav for bebyggelse 
og anlegg som skal detaljreguleres. 
  
Arealformålet S3 tillates oppdelt i flere detaljreguleringsplaner. Ved første planforslag for 
detaljregulering innenfor felt S3, skal det vedlegges en mulighetsstudie som viser helhetlig 
løsning for hele arealformålet.  

 
 

3.2      Tiltak som ikke krever detaljregulering  

Følgende tiltak krever ikke detaljregulering for at tillatelse kan gis: 

‐ Ombygging av eksisterende bygningsmasse der eksisterende lovlig etablert arealbruk 
opprettholdes. 

‐ Tilbygg inntil 50 m2 BRA der eksisterende lovlig etablert arealbruk opprettholdes. 

‐ Bruksendring av eksisterende bygningsmasse til arealbruksformål som er gitt i denne 
plan. 

‐ Grensejustering og opprettelse av nye gårds‐ og bruksnummer, og tilhørende 
rettigheter ved fradeling, sammenføyning, arealoverføring, grensejustering mv. 

innenfor det enkelte felt, og/eller på tvers av felt, i de tilfeller hvor hensyn 
til gjennomføring og koordinert områdevis omforming av eiendomsforhold tilsier 
at flere felt/eiendommer sees i sammenheng. 

 
 

3.3  Dokumentasjonskrav ved innsendelse av planforslag for detaljregulering 
Ved innsendelse av planforslag skal det, i tillegg til standard dokumenter, foreligge følgende 
utredninger/planer/dokumentasjon: 
 

‐ Detaljert støyutredning 
Det skal foreligge støyutredning med detaljerte beregninger som dokumenterer 
tilfredsstillende støyforhold jf. § 5.10 for alle boenheter og for tilhørende 
uteoppholdsareal.  
 

‐ Plan for brann og beredskap 
Det skal foreligge plan for brannvannstilgang (brannhydranter), adkomstforhold og 
oppstillingsplasser for brann og redningstjeneste. Planlegging av brann og beredskap 
skal følge de til en hver tid gjeldende veiledere som det stilles krav om i Spydeberg 
kommune. Planen skal godkjennes av Hobøl og Spydeberg Brannvesen og Spydeberg 
kommune (Virksomhet eiendom og teknisk drift). 
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‐ Plan for vann og avløp  
Planlegging av vann og avløp skal følge de til en hver tid foreliggende rapporter og 
veiledere som det stilles krav om i Spydeberg kommune. 
Planen skal utarbeides i samråd med og godkjennes av Spydeberg kommune. 

‐ Plan for overvannshåndtering  
Overvann fra bebyggelse og anlegg skal håndteres innenfor planområdet slik at det 
ikke medfører økt belastning på eksisterende avløpsanlegg og/eller resipient. Åpen 
lokal overvannsdisponering innenfor feltene skal integreres i grønnstruktur/offentlige 
park /offentlig torg der det er mulig. Det skal fortrinnsvis benyttes åpne løsninger. 
Planen skal utarbeides i samråd med og godkjennes av Spydeberg kommune. 

‐ Plan for renovasjonsløsning  
Plan for renovasjonsløsning skal dokumentere plassering av renovasjonsutstyret, type 
løsninger og framkommelighet for renovasjonsbiler. Planen skal utarbeides i samråd 
med og godkjennes av Indre Østfold Renovasjon IKS. 

‐ Energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg  
Det skal redegjøres for forholdet til eksisterende kabelanlegg og nettstasjoner og/eller 
for behov for flytting av eksisterende og/eller planlegging av nytt kabelanlegg og 
nettstasjon(er). Det skal dokumenteres at det i detaljreguleringsplan 
er sikret tilstrekkelig areal, hensiktsmessig plassering og fastsettes byggegrenser ved 
flytting av eksisterende og/eller planlegging av nye nettstasjoner. All planlegging skal 
gjennomføres i samråd med Hafslund Nett Øst/netteier. 

‐ Dokumentasjon av virkning av byggehøyder 
Virkninger av bebyggelsens høyder skal redegjøres for med hensyn til solforhold, 
tilgrensende bebyggelse og omgivelser, felles uteoppholdsarealer, fjernvirkning og 
bokvalitet. Virkninger skal dokumenteres med sol‐ /skyggestudier og 3D‐visualisering. 
 

‐ Arealregnskap for MUA og sol‐/skyggestudier  
Det skal foreligge arealregnskap som dokumenterer oppnåelse av krav til minste felles 
uteoppholdsareal (MUA). 
Oppnåelse av minstekrav til solforhold på felles uteoppholdsareal som inngår i 
beregningsgrunnlag for MUA skal dokumenteres med sol‐/skyggestudier. 

‐ Plan for interne kjøreveier, gang‐ og sykkelforbindelser, parkering, avkjørsler og 
varelevering 
Det skal foreligge plan som viser interne kjøreveier, gang‐ og sykkelforbindelser, 
parkering, avkjørsler og varelevering, samt tilhørende beregning av parkeringsdekning. 

 
‐ Dokumentasjon av helhetlig virkning for felt S3‐S8 

Ved innsending av detaljreguleringsplaner for felt S3 ‐S8 til 1. gangs behandling skal 
det vedlegges dokumentasjon på at fremtidig utnytting, kjøreadkomst og gang‐ og 
sykkelforbindelser for og innenfor felt S2‐S8 og felt o_T1 er helhetlig ivaretatt, samt at 
intensjonene i kommunedelplan for sentrum 2012‐24 er ivaretatt. 
Det skal dokumenteres hvordan etablering av parkeringshus og/eller parkeringskjeller i 
fremtiden kan erstatte bakkeparkering innenfor felt S4. 
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§4   REKKEFØLGEKRAV    

4.1  Tekniske anlegg og samferdselsanlegg  
Opparbeidelse av nødvendige tekniske anlegg og samferdselsanlegg, herunder rundkjøringer, 
adkomst og kjøreveier, fortau, gang‐ og sykkelveger, sykkelfelt, annen veggrunn ‐ teknisk 
anlegg og annen veggrunn ‐ grøntareal kan skje trinnvis i takt med tilliggende bebyggelse og 
skal være sikret gjennomført før det kan gis ferdigattest for tilliggende bebyggelse.  

 
4.2  o_Park  

Offentlig park, felt o_Park, skal opparbeides som vist på plankart, etter plan godkjent av 
Spydeberg kommune. 
 o_Park skal være ferdig opparbeidet og åpnet for publikum før det aktuelle tilliggende tiltaket 
innenfor felt B/A 2, B/A 3 og/eller B/A 4 tillates tatt i bruk.   
 

4.3  o_T1, torg   
Offentlig torg, felt o_T1, skal opparbeides som vist på plankart, etter plan godkjent av 
Spydeberg kommune. 
Det tillates trinnvis opparbeidelse av felt o_T1 i takt med tilliggende tiltak for bebyggelse og 
anlegg, fordelt på felt S2, S3, S4 og S6.   
Det enkelte trinn innenfor felt o_T1 skal være ferdig opparbeidet og åpnet for publikum før det 
aktuelle tilliggende tiltaket tillates tatt i bruk.   
 

4.4  Opparbeidelse av fortau og gangforbindelser 
Fortau langs sørsiden av Nordmyrveien, tilgrensende felt B1, skal være ferdig opparbeidet før 
det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor felt B1. 
Gangforbindelse innenfor felt o_Friområde skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
ferdigattest for byggetiltak innenfor felt B1. 
 
Bredt fortau mellom felt S1 og Stasjonsgata skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
ferdigattest for byggetiltak innenfor felt S1.  
 
Fortau langs sørsiden av Wilses vei og vestsiden av Rolls vei, tilgrensede felt S3, skal være 
ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor felt S3.  
 
Gangforbindelse mellom Osloveien/Askimveien gjennom felt S6 og S7 skal være ferdig 
opparbeidet før det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor felt S6 og S7. 
 
Gangforbindelse langs nordsiden av Nordmyrveien, innenfor felt B/A1, skal være ferdig 
opparbeidet før det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor felt B/A1. 
Bredt fortau mellom felt B/A1 og Stasjonsgata skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
ferdigattest for byggetiltak innenfor felt B/A1 som grenser til bredt fortau. 

4.5  Kollektivholdeplasser  
Kollektivholdeplasser i henhold til plankart skal være ferdig opparbeidet i Stasjonsgata før det 
kan gis igangsettingstillatelse til utbygging av det området der det i dag er 
kollektivholdeplasser.  
 
 

4.6  Støyskjerming 
Støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest.  
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4.7  Parkeringsplasser tilknyttet S1 og S2 

Parkeringsplasser nord for S1 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest for 
forretningsvirksomhet innenfor felt S1. 
Parkeringsplasser tilknyttet S2 skal være etablert før det kan gis ferdigattest for tiltak innenfor 
felt S2. 

4.8  Leke‐ og uteoppholdsareal på egen grunn 
Leke‐ og uteoppholdsareal på egen grunn, inklusive gangforbindelser, skal være ferdig 
opparbeidet med godkjent utstyr og terrengopparbeiding før det gis ferdigattest for 
byggetiltak. 

4.9  Småbarnslekeplasser 
Det skal være ferdig etablert småbarnslekeplass for hver 25. boenhet før det gis ferdigattest 
for byggetiltak. 
 

4.10  Overvannshåndtering, vann og avløp 
Nødvendig infrastruktur for overvannshåndtering, vann og avløp skal være ferdig etablert før 
det kan gis ferdigattest innenfor planområdet. 
 

§5FEL LESBESTEMMELSER    

5.1  Offentlige områder 
Alle felt/formål angitt med «o» på plankart skal være offentlige.  

5.2  Utnyttelse  
Høyeste tillatte utnyttelse (m2 BRA) er angitt på plankart og § 6. 
   
Parkeringsareal på bakken medregnes ikke. 
Bruksareal under terreng, inkludert parkeringsanlegg under grunnen, medregnes ikke der 
avstanden mellom underkant himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er 
mindre enn 0,5 m. 
 
I nye bygg med stor romhøyde skal kun ett plan tas med i beregning av BRA. 

5.3  Sentrumsutvikling. Estetisk utforming. Plassering av bebyggelse og anlegg samt samferdsels‐
anlegg og teknisk infrastruktur.  
Områdeplanens intensjon om sentrumsutvikling skal legges til grunn ved all utbygging og 
forvaltning av de fysiske omgivelser, herunder landskap. Det skal velges arkitektonisk 
utforming, detaljering og materialbruk som medvirker til at planområdet fremstår med høye 
visuelle og fysiske kvaliteter og bymessig karakter.  
 
All planlegging, utbygging og opparbeidelse innenfor planområdet skal ivareta visuell kontakt 
med og gode fysiske forbindelser for gående og syklende til den delen av Stasjonsgata som 
ligger utenfor planområdet. 
 
Bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (herunder veianlegg, torg, 
park, vegutstyr, vegetasjonsbruk og overvannshåndtering) skal gis en plassering, utforming, 
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detaljering og materialbruk som ivaretar: 
‐ sentrumsutvikling innen for planområdet 
‐ nedgradering og omforming av Osloveien/Askimveien til sentrumsgate 
‐ styrking av Stasjonsgata som Spydebergs sentrale byrom ved fortetting av 

sentrumsfunksjoner og omforming av Stasjonsgata til sentrumsgate 
‐ omforming av Nordmyrveien til urban boliggate 

 
Inngangspartier til bolig skal etableres med tydelig henvendelse mot tilgrensende gate og 
gang‐ og sykkelforbindelser. 
 
Næringsbygg skal gis en plassering og orientering som sikrer at alle inngangspartier kan 
etableres med henvendelse mot og med god tilgjengelighet for gående og syklende til/fra 
Stasjonsgata og/eller felt o_T1. Bebyggelse som grense til felt o_T1 skal ha inngang herfra. 
 
Forretninger, kontor og offentlig og privat tjenesteyting skal hovedsakelig etableres på 
gateplan og bør etableres med egne inngangspartier. 
 
Avbøtende støyskjermingstiltak skal inngå som en integrert og naturlig del av prosjektets 
øvrige arkitektoniske utforming. 
  
Innkjøring til parkeringsanlegg og varelevering langs fasade skal gis arkitektonisk utforming, 
detaljering og materialitet som harmonerer med øvrig bebyggelse innenfor samme felt.  
Garasje/parkeringshus/parkeringsanlegg skal gis arkitektonisk utforming, detaljering og 
materialitet som harmonerer med øvrig bebyggelse innenfor samme felt, og skal ikke ha 
eksponert og åpen fasade mot gate. 
Nedkjøringsramper til parkeringskjeller tillates ikke plassert utenfor bygning.  
 
Ved planlegging og etablering av boliger skal bokvalitet med hensyn til støy, solforhold og 
tilgang til offentlige gangforbindelser vektlegges særskilt.  
 
Tekniske anlegg, med unntak av oppbygg for teknisk installasjon for heis og trapperom, tillates 
ikke på tak og skal legges i bygg. Oppbygg for heis og trapperom skal utformes i harmoni med 
bebyggelsen forøvrig.  
 

5.4  Avkjørsler  
Avkjørsler vist på plankartet viser hovedadkomst til det aktuelle felt, vei eller eiendom utenfor 
planområdet.  

Plassering av avkjørsler kan side forskyves.  Endelig plassering fastsettes i 
detaljreguleringsplan. 

Avkjørsel som skal som skal stenges er markert i plankart. 

5.5  Gang‐ og sykkelforbindelser  

Innenfor planområdet skal det etableres et sammenhengende gang‐ og sykkelvegnett som skal 
kobles til viktige tilgrensende gang‐ og sykkelforbindelser. 

Innenfor felt B/A 1 skal det sikres gangforbindelse fra Stasjonsgata til felt o_Friområde. 

Det skal sikres gang‐ og sykkelforbindelse gjennom sentrumsformål fra rundkjøring i øst til felt 
S5. 
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Det skal sikres gangforbindelse fra krysset Tunveien/Sørmyrveien til felt o_Park gjennom felt 
B/A 2. 

5.6  Kollektivholdeplasser 
De skal etableres kollektivholdeplasser som vist i plankart.  
Plan for avvikling av busstrafikk skal utarbeides i samråd med Østfold Kollektivtrafikk. 

5.7  Taxiholdeplass  
Det skal tilrettelegges for taxiholdeplasser i Stasjonsgata og/eller innenfor felt S4 i umiddelbar 
nærhet til felt o_T1. 
Taxiholdeplasser skal planlegges i samråd med Østfold Taxitjenester AS. 

5.8  Varelevering.  
Det tillates etablering av varelevering fra gateplan langs fortau.  

5.9  Areal til vedlikehold av samferdselsanlegg, snøopplag og nødvendig rekkverk. 
Det skal avsettes areal til vedlikehold av samferdselsanlegg, snøopplag og nødvendig rekkverk 
innenfor felt tilgrensende til det aktuelle samferdselsanlegg. 

5.10  Støy  
5.10.1  Der boliger blandes med andre bruksformål, skal disse være forenlige med boligformålet.  

5.10.2  Støynivået LDEN skal være lavere enn 55 dB på uteareal som tas med i beregning av minste 
felles uteoppholdsareal for boliger. 

5.10.3  Der det beregnes utendørs støynivå over nedre grenseverdi for gul sone skal minimum 50 % av 
antall rom til støyfølsomt bruksformål i nye boenheter ha minst ett vindu mot stille side med 
LDEN < 55 dB, av disse skal minst ett av soverommene ha minst ett vindu mot stille side. 

5.10.4  Dersom eneste vindu i rom med støyfølsomt bruksformål vender mot støyutsatt side, skal 
boenheten ha balansert mekanisk ventilasjon. 

5.10.5  Støyutsatt soveromsvindu bør ha utvendig solavskjerming når det samtidig er soleksponert. 

5.11  Bevaring av trær 
Bevaring av eksisterende trær skal vurderes. Bevaringsverdige trær skal innmåles og sikres at 
blir bevart i detaljreguleringsplan. 

5.12  Utomhusplan 
Ved rammesøknad skal det foreligge utomhusplan i målestokk 1:500 for hele feltet. 

5.13  Kulturminner i grunnen 
Ved funn av eldre gjenstander, bygningsrester eller spor etter eldre virksomheter, må arbeidet 
stanses og det må tas kontakt med kulturmyndighetene. 
Det vises til kulturminnelovens bestemmelser om bl.a. forbud mot inngrep i automatisk 
fredete kulturminner, undersøkelsesplikt og meldeplikt. 

 
5.14  Rivning av eksisterende bygg 

Rivning av alle bygg innenfor planområdet tillates. 
 
5.15  Godkjenning av byggeplaner langs Osloveien/Askimveien og Stasjonsgata (FV 128 og FV122). 

Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for alle tiltak som berører fylkesveg 128 og 
fylkesveg 122.  
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5.16  Bestemmelsesområde #1, Holdeplass 

Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates etablering av kantstopp/holdeplass for 
kollektivtrafikk.  

 

§  6   BEBYGGELSE  OG  ANLEGG    

6 . 1   F E L L E S B E S T EMMEL S E R   FOR  BYGGEOMRÅDENE                 
B 1 ,  B /A 1 ,  B /A 2 ,  B / A 3 ,  B /A 4 ,  B /A   5 ,   S 1 ,   S 2 ,   S 3 ,   S 4 ,   S 5 ,   S 6 ,   S 7  OG   S 8  

6.1.1  Bebyggelsens høyder   
Det tillates byggehøyder opptil 4 etasjer med inntrukket 5. etasje. 
Maksgesims er angitt i meter over ferdig planert terreng og er angitt på plankart. 
Oppbygg for teknisk installasjon for heis og trapperom tillates etablert på tak over 5. etasje og 
således med større gesimshøyde enn maks høyde påført plankart. 
Innenfor alle felt skal det sikres varierte byggehøyder. Ved detaljregulering skal variasjon i 
etasjeantall fastsettes prosentvis.   
 

6.1.2  Byggegrenser  
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist på plankart. 
Byggegrense langs Osloveien/Askimveien er markert i plankart og ligger 14 m fra midtlinje vei. 
 
Presisering av situasjoner der byggegrense sammenfaller med formålsgrense: 
Byggegrense for felt B1 mot øst og byggegrense for felt S1 mot vest er satt i formålsgrense 
mellom felt B1 og S1. Planlegging og etablering av bebyggelse innenfor felt B1 og S1 skal gjøres 
på en slik måte at bebyggelse innenfor det enkelte felt ikke fører til ulemper for tilgrensende 
felt. Innkjøring til parkeringsanlegg innenfor felt B1 og S1 skal søkes løst i fellesskap. 
Innenfor felt S1 kan bebyggelse oppføres i formålsgrense mot nord og vest. 
 
Innenfor felt B/A 1 kan bebyggelse oppføres i nordlig del av formålsgrense i øst. 
Innenfor felt B/A 3 kan bebyggelse oppføres i nordlig del av formålsgrense, mot felt o_Park i 
vest og mot gangareal i nord.   
Innenfor felt S2 kan bebyggelse oppføres i formålsgrenser. 
Innenfor felt S3 kan bebyggelse oppføres i formålsgrense mot øst. 
Innenfor felt S6 kan bebyggelse oppføres i formålsgrense mot sør og vest. 
Innenfor felt S7 kan bebyggelse oppføres i formålsgrense mot sør. 
 
Øvrige byggegrenser skal fastsettes i detaljreguleringsplan. 

 
6.1.3  Forretningsformål – Samlet arealbegrensning 

Samlet forretningsareal innenfor planområdet er begrenset i Kommunedelplan for sentrum 
(2012‐2024). 

6.1.4  Næringsformål  
Større dagligvareforretninger kan kun etableres innenfor felt S3, S6 og S7. 
Øvrige næringsformål, herunder forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, skal i 



     
 
 
 
 

03 ‐ 9  
 

hovedsak etableres innenfor felt S1‐S8. 
Forretninger, kontor og offentlig og privat tjenesteyting tillates i tillegg innenfor felt B1, B/A 1, 
B/A 2, B/A 3 og B/A 4, men skal planlegges i samråd med og godkjennes av Spydeberg 
kommune.  
Det skal legges til rette for en variert sammensetning av forretnings‐ og tjenestetilbud. 

6.1.5  Maksimal begrensning av boligutbygging.  
Utbygging av bolig skal til enhver tid følge gjeldene føringer for Spydeberg kommune. 

6.1.6  Boligtyper og leilighetssammensetning 
Innenfor planområdet skal det planlegges for varierte boligtyper og variert 
leilighetssammensetning. 

6.1.7  Uteoppholdsareal for boliger 
6.1.7.1 Krav til minste felles uteoppholdsareal for boliger(MUA) 

Det skal avsettes minimum 15 m2 uteoppholdsareal per boenhet til felles bruk.  
Overbygd del av terrasser medregnes ikke. 
 
Felles uteoppholdsareal skal etableres på bakken og /eller på taket av 
næringsbygg/parkeringsanlegg. Felles uteoppholdsareal skal hovedsakelig være 
sammenhengende og ha en plassering som sikrer god tilgjengelighet fra/til boliger. 
Felles uteoppholdsareal skal utformes og tilrettelegges med tanke på lek for store og små 
barn. Felles uteoppholdsareal skal beplantes, helst også med trær. 
 

6.1.7.2 Ved beregningene av minste felles uteoppholdsareal (MUA) for felt B/A 2, B/A 3 og B/A 4 kan 
alt egnet uteoppholdsareal innenfor felt o_Park medregnes.    
 

6.1.7.3 Ved beregningene av minste felles uteoppholdsareal (MUA) for felt S3 kan alt egnet 
uteoppholdsareal innenfor felt o_T1 medregnes.    

 
6.1.7.4 Det skal avsettes plass til 100 m² nærlekeplass for hver 25. boenhet.  

Spydeberg Stadion tilfredsstiller krav til ballekeplass for boliger innenfor planområdet. 
  

6.1.7.5 Lekeplass innenfor felt o_Park oppfyller krav om nærlekeplass knyttet til felt B/A 2 og  
B/A 3.  

 
6.1.7.6 Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes som del av lekeareal eller felles 

uteoppholdsareal.  
 

6.1.7.7 Leke‐ og felles uteoppholdsareal skal ha skjermet plassering, ikke være nordvendt og ha  
sol på minst 50 % av arealet kl. 15:00 ved jevndøgn.  
 

6.1.7.8 Boliger i 1. etasje, og boliger i 2. etasje over et evt parkeringsanlegg eller næringsbygg, skal ha 
utgang til uteplass. 

6.1.7.9 Ved rammesøknad for tiltak som omfatter bolig skal det dokumenteres oppnåelse av 
minste krav til felles uteoppholdsareal (MUA) og krav til solforhold. Dokumentasjon skal 
vise forhold mellom antall boenheter og tilgjengelig felles uteoppholdsareal.  
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6.1.8  Parkering  
6.1.8.1 Krav til antall parkeringsplasser for bil 

Formål  Grunnlag pr. parkeringsplass Parkeringsdekning

Bolig  Større enn 60 m2 BRA eller boenhet Min 1,3 

  Mindre eller lik 60 m2  Min 1,0 

Forretning   100 m2 BRA min ‐ maks 
1,5 ‐ 5,0 

Kontor og offentlig og privat 
tjenesteyting 

100 m2 BRA min ‐ maks 
1,0 ‐ 2,0 

Tabell 1.0 – Parkeringskrav for bil                                       

For boenheter mindre eller lik 60 m2 BRA og for boenheter større enn 60 m2 BRA tiltenkt 
brukergrupper med lavt parkeringsbehov kan det ved detaljregulering åpnes for reduksjon av 
parkeringskrav.  
 
Minst 5 % av plassene innenfor hvert felt skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig egnet 
for forflytningshemmede. 
 
Minst 20 % av parkeringsplassene innenfor hvert felt skal etableres med lader for ladbar 
motorvogn. Detaljreguleringsplaner skal fastsette minimumskrav til hvor stor andel av totalt 
antall parkeringsplasser innenfor aktuelle felt som på sikt skal kunne etableres med ladepunk.  
   
Parkering skal løses innenfor eget felt og/eller i fellesanlegg. 
  
Parkeringsanlegg for bolig innenfor felt S1, S3, S6, S7 og S8 skal etableres i kjeller, med unntak 
av østre del av felt S3 det det tillates parkeringsanlegg i 1. etasje. Slikt parkeringsanlegg skal 
etableres delvis under, eller under, ferdig etablert terreng (gateplan) i Wilses vei og Rolls vei, 
og skal etableres og utformes på en slik måte at det ikke er til hinder for gode gangforbindelser 
mellom bolig og gateplan. 
 
Parkering tilhørende forretning, kontor og offentlig og privat tjenesteyting tillates etablert på 
bakkeplan. Parkeringsanlegg på bakkeplan skal planlegges og opparbeides med grønne felt og 
med tilstrekkelig antall kryssende gangforbindelser.  

 
 
6.1.8.2 Parkeringsanlegg  
  Det tillates etablering av parkeringskjeller under alle felt avsatt til bebyggelse og anlegg. 

Det tillates ikke etablering av parkeringskjeller under felt o_Park og o_Friområde. 
 
Parkeringsanlegg over og under bakken og andre underjordiske anlegg under uteoppholdsareal 
skal dimensjoneres for å tåle en jordoverdekning på minimum 40 cm. 

 
6.1.8.3 Plassering av innkjøring til parkeringsanlegg  

Innkjøring til parkeringsanlegg skal plasseres slik at negative virkninger som følge av økt 
trafikkmengde ved inn/utkjøringer minimaliseres.  
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6.1.8.4 Krav til antall parkeringsplasser for sykkel.  
Formål  Grunnlag pr. parkeringsplass  Parkeringsdekning

Bolig  60 m2 BRA eller boenhet Min 1,5 

Forretning   100 m2 BRA Min 1,5 

Kontor og offentlig og privat tjenesteyting 100 m2 BRA Min 1,5 

Tabell 2.0 – Parkeringskrav for sykkel                                      

 
Innenfor alle felt skal det for alle formål legges til rette for lett tilgjengelig sykkelparkering nært 
inngangspartier. 

6 . 2     F E L T  B 1   –  BO L I GB EB YGGE L S E  

6.2.1  Utnyttelse og formål  
Maksimalt tillatt bruksareal er 13 560 m2 BRA. 
 
Felt B1 skal i hovedsak benyttes til boligformål. 

6 . 3     F E L T  B /A   1 ,  B /A   2 ,  B /A   3 ,  B / A   4  OG  B / A   5                                                                                                    
–  B EB YGG E L S E  OG  AN L EGG  

6.3.1  Utnyttelse og formål  
Maksimalt tillatt bruksareal er: 
B/A 1:     9245 m2 BRA. 
B/A 2:     5555 m2 BRA. 
B/A 3:     7640 m2 BRA. 
B/A 4:     1290 m2 BRA 
B/A 5:     1530 m2 BRA. 
 
Felt B/A 1, B/A 2, B/A 3 og B/A 5 skal i hovedsak benyttes til boligformål. 
 

6.3.2  Adkomst til B/A 4 og eiendom utenfor planområdet. 
Adkomst fra Sørmyrveien til felt B/A 4 skal etableres innenfor felt o_Park langs vestre 
formålsgrense til felt o_Park.  
Eiendom utenfor planområdet, nord for felt B/A 1, skal sikres adkomst fra Nordmyrveien via 
felt B/A 1. 

6 . 4     F E L T   S 1   –   S EN TRUMS FORMÅL  

6.4.1  Utnyttelse og formål  
Maksimalt tillatt bruksareal er 4265 m2 BRA. 
 
Innenfor felt S1 tillates etablering av forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, 
bevertning og bolig.  
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6 . 5     F E L T   S 2   –   S EN TRUMS FORMÅL    

6.5.1  Utnyttelse og formål  
Maksimalt tillatt bruksareal er 2480 m2 BRA. 
 
Felt S2 skal i hovedsak benyttes til offentlig og privat tjenesteyting. 
Bolig tillates ikke.   

6.5.2  Bebyggelsens plassering og utforming  
Bebyggelsen innenfor felt S2 skal utformes som offentlig tilgjengelig og publikumsrettet 
signalbygg. Bebyggelsen skal gis en plassering og arkitektonisk utforming som sikrer (fysisk og 
visuelt) samspill mellom bebyggelsen, dens funksjoner og felt o_T1.  
Bebyggelsen skal etableres med tydelig eksponert inngangsparti mot nordvest.  
 
Bebyggelsen skal gis en plassering og utforming som sikrer fysisk og visuell sammenheng 
mellom undergangen og felt o_T1.  
Bebyggelsen skal tilpasses gangforbindelse i øst og skal utformes uten tydelige baksider. 

6 . 6     F E L T   S 3   –   S EN TRUMS FORMÅL  

6.6.1  Utnyttelse og formål  
Maksimalt tillatt bruksareal er 25 655 m2 BRA. 
 
Innenfor felt S3 tillates etablering av forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, 
bevertning, bolig og parkeringshus. 

6 . 7     F E L T   S 4   –   S EN TRUMS FORMÅL  

6.7.1  Utnyttelse og formål  
Felt S4 skal i hovedsak benyttes til felles parkeringsanlegg og adkomst til felt S2, S3 og S6.  
Parkeringsplasser og adkomstveier skal planlegges og opparbeides med innslag av trær og 
annen vegetasjon. Innenfor felt S4 skal det etableres flere tverrgående trafikksikre 
gangforbindelser jf. illustrasjonsplanen. Disse gangforbindelsene skal ivareta overordnet 
intensjon om et levende sentrum og plassering av disse skal knytte seg til tilgrensende fortau, 
gang‐ og sykkelforbindelser og planlagte funksjoner innenfor tilgrensende felt.  

6 . 8     F E L T   S 5   –   S EN TRUMS FORMÅL  

6.8.1  Utnyttelse og formål  
Felt S5 skal i hovedsak benyttes til felles parkeringsanlegg og adkomst til felt S2, S3, S4, S6, S7 
og S8.  
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6 . 9     F E L T   S 6 ,   S 7  OG   S 8   –   S EN TRUMS FORMÅL  

6.9.1  Utnyttelse og formål  
S6:     10600 m2 BRA  
S7:     5945 m2 BRA. 
S8:     7935 m2 BRA. 
 
Innenfor felt S6, S7 og S8 tillates etablering av forretninger, kontor, offentlig og privat 
tjenesteyting, bolig og parkeringshus. 
 

§7   SAMFERDSE L SANLEGG  OG   TEKN I SK   I N FRASTRUKTUR  

7.1  Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Alle disse feltene skal være offentlige og skal etableres som vist på plankartet. 
 

7.2  Utforming av Osloveien/Askimveien til sentrumsgata. 
Planlegging og opparbeidelse av kjøreveg, sykkelfelt, annen veggrunn ‐ teknisk anlegg, annen 
veggrunn ‐ grøntareal, kollektivholdeplasser, fortau og fotgjengerfelt skal skje helhetlig og i 
henhold til plankart. 

 
7.3  Omforming av Stasjonsgata til sentrumsgata. 

Planlegging og opparbeidelse av kjøreveg, kollektivholdeplasser, fortau og fotgjengerfelt skal 
skje helhetlig og i henhold til plankart.  

 
7.4  Nordmyrveien, Wilses vei og Rolls vei. 

Nordmyrveien, Wilses vei og Rolls vei skal planlegges og opparbeides i henhold til plankart. 

7.5  Fortau 
Fortau skal planlegges og opparbeides i henhold til plankart. Bredt fortau øst for felt B/A 1 og 
S1 skal planlegges og opparbeides med sitteplasser og beplantning.   
Bredt fortau øst for felt B/A 1 og S1 skal kunne benyttes kommersielt. 

7.6  Felt o_T1, torg  

Felt o_T1 skal brukes til bytorg. Det skal tilrettelegges for store og små møteplasser, 
sitteopphold, lek, gode forbindelser for gående og syklende, torghandel, uteservering og store 
og små arrangement.  

 

Tilknyttet opparbeidelse av lekearealer på torget skal det avsettes tilstrekkelig areal 
(buffersone) mellom lekeareal og trafikkareal.  Det skal etableres tilstrekkelig fysisk skjerming 
mellom lekeareal og trafikkareal.   

Innenfor o_T1 skal det settes av areal til 20 parkeringsplasser for sykkel. 

Innenfor felt o_T1 skal det settes av egnet fast punkt for juletre og sikres at tilgrensende 
arealer har en størrelse og egnethet for større arrangement.   

Innenfor felt o_T1 tillates etablering av Spydebergs Tusenårssted. Ved etablering av 
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Spydebergs Tusenårssted her skal det sikres at tilgrensende arealer har en størrelse og 
egnethet for større arrangement.   
 
Planlegging og opparbeidelse av felt o_T1 skal sikre god gang‐ og sykkelforbindelse mellom 
Osloveien og Stasjonsgata til/fra felt S2, S3, S4 og S6, undergang og o_Park.  
 
Felt o_T1 skal kunne benyttes kommersielt. 
 

7.7  Helhetlig plan for opparbeidelse av felt o_T1  
Før det kan gis rammetillatelse for byggetiltak innenfor felt S2, S3, S4 og S6 skal det foreligge 
helhetlige teknisk plan for hele felt o_T1. Helhetlig teknisk plan skal definere trinnvis utbygging 
i henhold til rekkefølgekrav. Helhetlig teknisk plan skal vise belegning, beplantning, belysning 
og overvannshåndtering. Helhetlig teknisk plan skal godkjennes av Spydeberg kommune. 
 

7.8  Annen veggrunn – grøntareal 
Arealer avsatt til annenveggrunn – grøntareal, langs sørsiden av Nordmyrveien, nord for felt 
B1, skal beplantes med trær. Det tillates her etablering av kantparkering.  

7.9  Kollektivholdeplass 
Det skal etableres 3 kollektivholdeplasser langs østsiden av Stasjonsgata mot felt o_T1, 2 
kollektivholdeplasser på nordsiden av Osloveien mot felt S6, 1 kollektivholdeplass på sørsiden 
av Osloveien nord for felt B/A 2 og B/A 4 og 1 kollektivholdeplass i kjørebane i Stasjonsgata i 
sørgående retning mellom kryssene Stasjonsgata/Wilses vei og Stasjonsgata/Nordmyrveien.  
 

7.10  Parkering 
Innenfor areal avsatt til parkering, mellom felt S1 og Nordmyrveien skal det etableres 10 
parkeringsplasser. Parkeringsplasser skal kun disponeres av virksomhet innenfor S1. 

 

§8     GRØNNSTRUKTUR  

8.1  Felt o_F1, friområde.  

Innenfor felt o_Friområde skal det opparbeides gangforbindelse med universell utforming. 
Gangforbindelse i friområde skal knytte seg til gangforbindelse langs Nordmyrveien og 
fotgjengerovergang over Osloveien.  

8.2  Felt o_Park.  
Felt o_Park skal opparbeides med særlig hensyn til lek og aktivitet for barn og unge. 

Oppholdssoner og gangforbindelser innenfor felt o_Park skal planlegges og opparbeides på en 
slik måte at gode romlige og fysiske forbindelser og visuell kontakt med øvrig del av sentrum 
og tilgrensende byggeområder ivaretas. 

Felt o_ Park skal opparbeides med universell utforming og planlegging skal skje i samråd med 
og godkjennes av Spydeberg kommunale råd for funksjonshemmede.  
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8.3  Helhetlig plan for opparbeidelse av felt o_Park  
Før det kan gis rammetillatelse for byggetiltak innenfor felt B/A2, B/A3 og B/A 4 skal det 
foreligge helhetlige teknisk plan for hele felt o_Park.  
Helhetlig teknisk plan skal vise belegning, beplantning, belysning og overvannshåndtering. 
Helhetlig teknisk plan skal godkjennes av Spydeberg kommune. 

§10  HENSYNSSONER   ( PB L  §  12 ‐6 )  

10.1  Sikringssone – frisikt, 140 
Frisiktsoner er angitt i plankart. Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål 
være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veier. 

10.2  Faresone – flom, H320  
Faresone – flom H320 er angitt i plankart. H320 viser områder som er utsatt for en 200‐års 
flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter.  
Tiltak innenfor H320 tillates ikke, med unntak av etablering av gangforbindelse. 

10.3  Faresone – høyspenningsanlegg, H370 
Faresone H370 er angitt i plankart. Høyspentkabel er sikret med byggegrense 2,0 m fra 
senterlinje av anlegget, og eksisterende nettstasjoner er sikret med byggegrense 5,0 m.  

§11   V I LKÅR   FOR  G JENNOMFØR ING    

11.1  Plan for energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg  
Ved rammesøknad skal det foreligge plan for energiforsyning. Planen skal utarbeides i samråd 
med og godkjennes av Hafslund Nett Øst. Nettstasjonene skal byggemeldes. 

 
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge plan for ivaretakelse av 
energiforsyning i utbyggingsperioden. 
Flytting av nettstasjon og kabelanlegg skal varsles Hafslund Nett Øst i god tid før oppstart. For 
nettstasjon minimum 1 år før byggestart.  

11.2  Tiltak mot flom 
Ved rammesøknad for byggetiltak innenfor felt B1 skal det foreligge dokumentasjon på at tiltak 
mot flom i Hyllibekken er gjennomført. 

11.3  Geotekniske forhold 

Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av 
prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av 
spesielle arbeider i byggeperioden. Påvirkning av stabiliteten som følge av peleramming og 
lignende må ivaretas i detaljprosjekteringen 

11.4  Miljøteknisk undersøkelse 

All graving og disponering av masse fra området skal gjøres på bakgrunn av en miljøteknisk 
undersøkelse.  

Før igangsettingstillatelse gis må det utarbeides en tiltaksplan som godkjennes av kommunen. 
Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises. 
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Forurenset grunn skal registreres i databasen «Grunnforurensing» i samsvar med 
Miljødirektoratets veileder (TA‐2671). 

11.5  Bygge‐ og anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot fare og ulemper i bygge‐ og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for anleggets utstrekning, trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og 
støyforhold.  

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets‐ og støygrenser som 
angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanleggingen, T‐1520 og T‐1442/2012, legges til grunn. 

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge‐ og anleggsarbeider kan 
igangsettes. 

11.6  Fotodokumentasjon av eksisterende bebyggelse før rivning  
Med søknad om tillatelse til rivning skal det foreligge daterte foto av eksteriøret. Fotoene skal 
arkiveres på byggesaken. 
 

11.7  Teknisk infrastruktur for overvannshåndtering, vann og avløp 
Ved søknad om tillatelse til tiltak for ny bebyggelse og anlegg skal det foreligge overordnet 
plan for teknisk infrastruktur for overvannshåndtering, vann og avløp, utarbeidet i samarbeid 
med Spydeberg kommune. 
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