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Godkjenning av møteprotokoll 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1181 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

16/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 15.06.2015 

 

 

 

Saken gjelder: 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 

 

 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 21.05.2015 
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Organisering av poltisk struktur 2015 - 2019 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Hans Moesgaard FE - 014 
 

15/1011 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

48/2015 
 

Formannskap PS 03.06.2015 

12/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 02.06.2015 

34/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 02.06.2015 

44/2015 
 

Kommunestyre PS 16.06.2015 

17/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 15.06.2015 

 

 

 

Saken gjelder: 

Politisk saksordfører: 

 
Kommunestyret inviteres i denne saken til å ta stilling til om det er ønskelig å innføre endringer i den 
politiske styringsstrukturen i Spydeberg kommune. Dette vil da danne grunnlaget for konstitueringen 
etter kommunevalget i 2015.  

 

Rådmannen innstiller på en overgang fra dagens komitemodell til en utvalgsmodell med 
formannskap og to faste utvalg. I tillegg foreslås politisk representasjon i administrasjonsutvalget 
(partssammensatt utvalg) og enkelte av dagens utvalg/komiteer foreslås ikke videreført. 

 

Denne saken fremmes for formannskapet og skal endelig avgjøres av kommunestyret. Saken skal 
også behandles av eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og råd for flyktninger 
og integrering. 

 

Saksopplysninger 
Kommuneloven gir klare føringer for valgmuligheter knyttet til politisk organisering i kommunene. 



 

 

Reglene for dette finnes i kapittel 2 i kommuneloven §§ 6 til 10. I følge reglene i § 6 skal en kommune 
med mellom 5 og 10 000 innbyggere ha minst 19 representanter i kommunestyret. Spydeberg 
kommune har i dag 21 medlemmer. Dette kan ikke endres for neste valgperiode, da vedtak om slik 
endring skal fattes senest 31. desember i nestsiste år før valget. 

 

Når det gjelder formannskapet så er det et lovpålagt organ som i henhold til kommunelovens § 8 nr. 
1 skal ha minimum fem medlemmer. Dette tallet er i følge loven ikke knyttet til kommunestørrelse. 
Ved valg til formannskapet er kun kommunestyrerepresentanter valgbare. Etter kommuneloven er 
det ingen hindringer for at antallet medlemmer i formannskapet kan reduseres ved førstkommende 
valg. Det er tre oppgaver som skal ivaretas av formannskapet. Det dreier seg om behandling av 
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utenom dette kan formannskapet tildeles 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

I forhold til den øvrige politiske strukturen opererer kommuneloven med to alternativer. Den ene er 
en struktur med faste utvalg som reguleres i lovens § 10 og den andre en struktur med 
kommunestyrekomiteer som reguleres av lovens § 10 a. 

 

Faste utvalg etter kommunelovens § 10 nr. 1. kan opprettes enten for kommunale formål eller for 
deler av kommunens virksomhet. Faste utvalg skal uavhengig av kommunestørrelse ha minimum tre 
medlemmer. Det er ingen krav om når endring i antall medlemmer skal skje for å være gyldig til et 
kommende kommunevalg. Det er ikke krav til at medlemmer av faste utvalg også må være medlem 
av kommunestyret. Utvalget kan på linje med formannskapet gis avgjørelsesmyndighet i alle saker 
hvor ikke annet følger av lov. I henhold til § 10 nr. 5 kan kommunestyret også opprette komiteer til 
forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Her kan det tildeles myndighet til å 
avgjøre enkeltsaker som har direkte sammenheng med komiteens oppdrag. Her reguleres forholdet 
til ad hoc komiteer som for eksempel byggekomiteer. 

 

Kommunestyrekomiteer opprettes som saksforberedende organer for kommunestyret. Komiteer skal 
også ha minimum tre medlemmer. I motsetning til faste utvalg åpner ikke loven for å delegere 
avgjørelsesmyndighet til komiteer. I § 10 a nr. 2 heter det følgende: «Kommunestyret og fylkestinget 
deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og 
fylkestingskomiteer, og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som 
også sitter i kommunestyret eller fylkestinget, er utelukket fra valg til komiteene. Ordfører og 
fylkesordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det.» En 
konsekvens av dette er at det ikke kan velges medlemmer til komiteer som ikke er medlemmer av 
kommunestyret, og at med nevnte unntak må alle kommunestyrets representanter delta. 

 

 

Spydeberg kommune har i dag en politisk styringsstruktur som skjematisk kan fremstilles på følgende 



 

 

måte:

I denne strukturen er det slik at formannskapet, komite for oppvekst omsorg og kultur (KOOK), 
komite for plan, miljø og teknikk (KMPT) samt kontrollutvalget (KU) kan foreta innstilling til 
kommunestyret.  

 

Folkehelsekomiteen behandler saker knyttet til trafikksikkerhet, samlokaliserte 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og folkehelse. Komiteen har en begrenset vedtaksrett som 
knytter seg til tiltak innen for en økonomisk ramme fastsatt i kommunens budsjettbehandling. For 
øvrig skal prinsipielle saker på disse områdene til kommunestyret. Dette foregår ved at sakene 
fremmes for kommunestyret via enten KOOK eller formannskapet. 

 

Kommunene står fritt i forhold til antall utvalg det opprettes. Et utvalg som Spydeberg kommune har 
valgt å opprette er Næringsutvalget. Dette utvalget har et eget reglement og er et rådgivende organ 
overfor formannskapet. Det består av fem medlemmer. 

 

Det er ikke noe krav i norsk lov at kommunene skal ha en egen viltnemd. Spydeberg kommune har 
likevel til nå valgt å ha en slik nemd bestående av fem medlemmer 

 

I henhold til kommuneloven § 25 skal kommunen ha et partssammensatt utvalg 
(administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. I dette utvalget skal kommunen ha flertallet av representanter. 
Kommunestyret skal velge kommunens representanter og bestemmer selv om disse representantene 
kommer fra administrasjonen eller er politikere. Spydeberg kommune har i dag et utvalg med 
administrative representanter. 

 



 

 

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ og skal etter loven bestå av minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger medlemmer, leder og nestleder. Det skal være et medlem som også er 
medlem av kommunestyret. Kontrollutvalget har i dag fem medlemmer. 

 

I henhold til forvaltningslovens § 28 skal kommunen ha en klageinstans for klage på enkeltvedtak 
fattet av et organ som er opprettet i medhold av kommuneloven. Det er i utgangspunkt 
kommunestyret som står fritt til å velge om dette skal delegeres til en klagenemd. I Spydeberg er 
denne myndigheten delegert til klagenemda som i sammensetning er lik formannskapet. 

 

Vurdering 

Strukturen for politisk virksomhet har betydning for utviklingen av lokaldemokratiet og den har 
betydning for forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunen. I denne saken fremmer 
rådmannen forslag til en struktur på politisk virksomhet. Det vil ikke i denne saken bli foreslått vedtak 
om reglement for politisk virksomhet eller delegering av myndighet til de politiske organer. Disse 
vedtakene vil rådmannen fremme forslag om i første møte etter sommeren. Rådmannen viser også 
til kommunestyremøte hvor rådmannen gjennomførte en drøfting med kommunestyret om politisk 
styringsstruktur. 

 

Da Spydeberg kommune for noen år tilbake innførte komitemodellen, var det ingen 
beslutningsmyndighet hos komiteene og rådmannen fremmet ikke innstilling i sakene. Det gjorde 
komiteene selv. Det har gjennom årene blitt gjort endringer slik at det fremmes innstilling fra 
rådmannen i alle saker, og det er lagt beslutningsmyndighet til komiteene. KMPT har langt mer 
delegert myndighet enn KOOK. 

 

Dagens politiske styringsstruktur med delegert beslutningsmyndighet og uten gjennomgående 
representasjon tilsier at juridisk har Spydeberg kommune en struktur med faste utvalg, men har valgt 
å kalle utvalgene for komiteer.  

 

I gjeldende reglement for folkevalgte organer vedtatt av kommunestyret i 2009 slås det fast at det 
ikke er fullt ut gjennomgående representasjon i komiteene. Etter rådmannens vurdering er 
gjennomgående representasjon en fordel.  

 

Når det gjelder å vurdere hvilken politisk struktur som er hensiktsmessig, kan det være flere aktuelle 
løsninger. Noen kommuner har en løsning med et fast utvalg med delegert myndighet i forhold til 
deler av plan og bygningsloven, og resterende kommunestyrerepresentanter fordelt på komiteer. 
Noen har da nummererte komiteer mens andre har komiteer knyttet til fagområder. Uansett er da 
komiteene rene saksforberedende organ for kommunestyret uten delegert myndighet. Spydeberg 



 

 

kommune forsøkte denne ordningen for noen år tilbake, men har delvis forlatt den til fordel for en 
løsning med delegert myndighet og ikke fullt ut gjennomgående representasjon. Med denne 
utviklingen som bakgrunn foreslår rådmannen den løsningen som ikke krever gjennomgående 
representasjon og hvor delegering av myndighet er mulig, nemlig en modell med faste utvalg. 

 

Spørsmålet blir da hvilke utvalg som er hensiktsmessig å ha? I den sammenheng ønsker rådmannen 
først å gi noen vurderinger i forhold til noen av dagens komiteer og utvalg i forhold til om det anses 
hensiktsmessig med en videreføring: 

 

· I henhold til Folkehelseloven skal kommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og 
med de virkemidler kommunen har, herunder kommer lokal planlegging og utvikling, 
forvaltning og tjenesteyting. Med andre ord betyr det «folkehelse i alt vi gjør». For å 
gjennomføre dette mener rådmannen at planlegging knyttet til dette skal inngå i arbeidet 
med økonomi- og strategiplaner og sikres sin rettmessige plass gjennom lokale målekart. 
Da folkehelse ikke kan skilles fra den øvrige virksomheten i kommunen anbefaler 
rådmannen at denne komiteen legges ned og oppgaven ivaretas gjennom en ny 
utvalgsstruktur. 
 

· Næringsutvikling er viktig for Spydeberg kommune. Det er viktig at rådmannen legger til 
rette for de administrative og politiske oppgaver som knytter seg til ivaretakelse og 
utvikling av kommunens næringsliv. De politiske oppgaver knyttet til dette fagfeltet kan 
enten ivaretas som i dag, eller oppgavene kan overføres til et annet fagutvalg eller 
formannskapet. Rådmannen vurderer det slik at disse oppgavene best kan ivaretas i et 
sterkt fagutvalg sammen med miljømessige og tekniske spørsmål. Rådmannen anbefaler 
derfor ikke en videreføring av Næringsutvalget i sin nåværende form. 
 

· Viltnemda behandler i dag høringsuttalelser, kommunale målsetninger for 
hjorteviltforvaltningen, årlige minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og 
andre aktuelle saker innen viltforvaltning. Leder av nemda organiserer i dag en gruppe som 
utfører den praktiske delen av fallvilthåndtering ved viltulykker. Rådmannen anbefaler at 
viltnemda ikke føres videre i sin nåværende form og at saker som krever politisk 
behandling behandles av et av de faste utvalg. Det bør vurderes muligheter for å 
organisere fallvilthåndtering i en interkommunal sammenheng. 

 

Som tidligere omtalt har kommunen et administrasjonsutvalg uten politisk deltakelse. Etter 
rådmannens vurdering vil politisk deltakelse bety en klar styrking at den politiske rollen som 
arbeidsgiver og foreslår en endring på dette området.  

 

Rådmannen foreslår ingen endringer hva angår kontrollutvalget og for resterende deler av strukturen 
velger rådmannen å foreslå en løsning med formannskap og to faste utvalg: 



 

 

 

· Formannskapet med syv medlemmer vil da naturlig få oppgavene som hører hjemme 
under ansvarsområde for politikk (herunder kirke og tilskudd til trossamfunn), 
administrasjon (herunder personalpolitiske spørsmål) og oppgaver knyttet til det finansielle 
området. 
 

· Fast utvalg for helse, oppvekst og kultur med syv medlemmer. Dette utvalget er tiltenkt 
politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som i dag hører inn under 
virksomhetene Grinitun pleie- og omsorg, skole, barnehage, familierelaterte tjenester samt 
den del av stab, servicetorg og kultur som dreier seg om folkehelse og kulturelle spørsmål. 
 

· Fast utvalg for miljø, næring og teknikk med syv medlemmer. Dette utvalget er tiltenkt 
politiske oppgaver som knytter seg til områder som i dag hører inn under virksomhetene 
Eiendom og teknisk drift og teknisk forvaltning. Herunder ligger myndighet i forhold til 
deler av plan og bygningsloven og sikring av at folkehelse inngår i all kommunalt planarbeid 
og utvikling. 

 

Det foreslås ingen endringer knyttet til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, 
rådet for flyktninger og integrering og ungdommens kommunestyre. 

 

Konklusjon 
Det nærmer seg tiden for et nytt kommunevalg. For å lage forutsigbarhet i forhold til den politiske 
konstitueringen etter valget fremmes en sak til kommunestyret om fremtidig politisk styringsstruktur 
i kommunen. Dette har vært drøftet i et kommunestyremøte og rådmannen fremmer på bakgrunn av 
dette samt de vurderinger som fremkommer i saksfremlegget følgende forslag til ny struktur: 

 

 



 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken. 
 

2. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret 
blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene. 
 

3. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 

 

 

 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 12/2015 

 

KOOK - behandling: 
Forslag fra Senterpartiet:  
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføyning: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av Senterpartiet.  
 
Uttalelse til FSK: 

 

 

KOOK - vedtak: 
 
KOOK støtter rådmannens innstilling med følgende tilføyning: 
- Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder, velges blant 
kommunestyrets representanter.  
 

 

 

Komite for miljø. plan og teknikk - 34/2015 

 

KMPT - behandling: 
Følgende hadde ordet: Yngve Brænd, Trond Kallum, Anne Sofie Hoff, Sølve Egeland, Heidi Vildskog, 
Truls Lindmo 
 
1. Forslag fra Yngve Brænd (H):  
 
Forslag om å utsette behandlingen av saken.  
 



 

 

VOTERING: 6 mot, 1 for (Yngve Brænd), og saken realitetsbehandles. 
 
2. Uttalelse fra KMPT: 
 
KMPT støtter forslaget til innstilling. KMPT mener det bør tilstrebes at det er en overvekt av 
representanter i de faste utvalgene, som kommer fra kommunestyret (størst mulig gjennomgående 
representasjon). 
 
VOTERING: En stemme mot (Yngve Brænd (H)), resten for og vedtaket står.  
 

 

KMPT - vedtak: 
 
KMPT støtter forslaget til innstilling. KMPT mener det bør tilstrebes at det er en overvekt av 
representanter i de faste utvalgene, som kommer fra kommunestyret (størst mulig gjennomgående 
representasjon). 

 

 

 

Formannskap - 48/2015 

 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Fellesforslag fra Formannskapet:  
 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg:   
 
1. Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder,  velges blant 
kommunestyrets representanter.  
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet.  

Innstilling til kommunestyret: 
 

 

 

FS - vedtak: 
1. Ny politisk styringsstruktur vedtas som vist under konklusjonen i denne saken. 
2. Det tilstrebes at minimum tre av UHOK og UMNTs syv medlemmer, heriblant leder,  velges 

blant kommunestyrets representanter.  
 

3. Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer hvorav 4 er valgt av kommunestyret 
blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av organisasjonene. 
 



 

 

4. Rådmannen fremmer sak om delegering til utvalgene i august 2015. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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 

18/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 15.06.2015 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

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 
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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

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 

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 

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).  



 

 

 

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. 

 

 

 

Komite for miljø. plan og teknikk - 28/2015 

 

KMPT - behandling: 
1. Rådmannens opprinnelige forslag:  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 
2. Rådmannen foreslo følgende endringer i planbestemmelsene:  
 

1. § 6.1.8.1 
Parkeringskrav for boliger større enn 60 m2 BRA eller pr. boenhet: minimum 1.0 

1. § 6.1.1 
Det tillates byggehøyder opptil 5 etasjer med inntrukket 6 etasje. 

 
VOTERING:  
 
Punkt 1. Fire stemmer for (Arne Bjerke (H), Yngve Brænd (H), Gunnar Espelid (H), Sølve Egeland (V))  
, tre mot (Tron Kallum (Sp), Anne-Sofie Hoff (Sp), Truls Lindmo (Ap)) og forslaget vedtatt.  
 

 
Punkt 2. Fire stemmer for (H og V), tre mot (Sp og Ap) og forslaget vedtatt.  
 
 



 

 

3. Forslag fra Truls Lindmo (AP) til tillegg: 
 

1. Energiforsyning 
 
Det skal vurderes og tilstrebes tilretteleggelse av Smart energy. Energiforsyningen skal 
planlegges i tråd med de til en hver gjeldende føring i Spydeberg kommune. 
 
Dette innarbeides i planbestemmelsene. 
 
VOTERING:  Enstemmig som foreslått av Truls Lindmo (Ap).  

 

 

KMPT - vedtak: 
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. 1.  
 
Det gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 
 

1. § 6.1.8.1 
Parkeringskrav for boliger større enn 60 m2 BRA eller pr. boenhet: minimum 1.0 
 

1. § 6.1.1 
Det tillates byggehøyder opptil 5 etasjer med inntrukket 6 etasje. 
 

1. Energiforsyning 
Det skal vurderes og tilstrebes tilretteleggelse av Smart energy. Energiforsyningen skal 
planlegges i tråd med de til en hver gjeldende føring i Spydeberg kommune. Punktet 
innarbeides i planbestemmelsene.  
 
 

 

 

 

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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Saken gjelder: 

Politisk saksordfører:  
 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
I sak 35/2014 foreligger følgende vedtak: 

1.  Det bevilges 3,2 millioner kr i nødvendig oppgradering av dagens to barneskoler for en 5-
10 års periode. 

2. Ny barneskole utredes først inntil ungdomsskolen.  Utredningen skal avklare hvor stor 
kapasitet tomten maksimalt har mht. elever/ kvm. Bygg, grunnundersøkelser, infrastruktur 
som gang –og sykkelvei og parkering, økonomiske beregninger( investering, vedlikehold og 
drift) finansiering og framdriftsplan for når en kan forvente byggestart og når ny skole kan 
tas i bruk.  Utredningen skal foreligge innen juni. 

3. Hovin skole vurderes solgt til boligformål. 
4. Spydeberg skole: Offentlig/ privat samarbeid med mulighet for å opprettholde den som 

alternativ skole. 
5. Rådmannen bes om å utarbeide et notat om kapasiteten for ungdomstrinnet for perioden 

2014-2025. 
6. Kommunestyret vil medvirke til selve skoleutformingen gjennom detaljregulering og fysisk 

utforming.  Utforming og arkitektur skal møte opplæringslovens krav, gi et godt og trygt 
skolemiljø for barna, samt en dynamisk arbeidsplass for ansatte.  Det skal legges til rette 



 

 

for medvirkning av brukere og ansatte. 
7. Skolebruksplanen vedtas som styringsdokument for skoleutvikling i Spydeberg for perioden 

2014-2025 med de endringer som fremgår av punktene ovenfor 

 

Denne saken har til hensikt å besvare punkt 2,3 og 5 i vedtaket. 

Punkt 3, se avsnittet om finansiering. 

Punkt 5: 

I følge Norconsults elevtallsprognoser vil elevtallet på ungdomstrinnet utgjøre 265 elever i 2023/24 
for så å gå ned til 256 i 2025.  Kapasiteten på ungdomsskolebygget er satt til 270 elever(i følge 
programutredning for rehabilitering av skolen).  Det vil altså i følge deres beregninger være kapasitet 
til å ta imot veksten på ungdomstrinnet i planperioden. Noen av de seinere beregningen sier at 
veksten kan bli større enn dette.  Da vil ikke ungdomsskolebygget ha kapasitet til å ta imot veksten 
etter 2030. 

Nyere materiale viser at Spydeberg må påregne en større vekst enn det som ligger i 
skolebruksplanen.  Cowi har utarbeidet framskrivninger for hele kommunen. Med et forsiktig anslag i 
befolkningsvekst vil Spydeberg sannsynligvis ha 700-800 elever på barnetrinnet i 2030. Et skolebygg 
til 600 elever vil a kunne ta opp i seg elevtall fram t.o.m. 2025, men Spydeberg vil få et behov for 
ytterligere en barneskole i siste del av planperioden. 

Et skolebygg til 600 elever vil gi tid til planlegging av skole nr.to.  Skole nr. to kan løses på flere måter: 

 

1. Ungdomsskolen konverteres til barneskolebygg, f.eks 5.- 7. trinn.  Ungdomsskole bygges 
sammen med nabokommune i ny kommunestruktur. 

2. En av de eksisterende barneskolene rustes opp som barneskole nr. 2 
3. Ny barneskole bygges sammen med nabokommune i ny kommunestruktur 

 
Punkt 2: 

Spydeberg kommune har engasjert Rambøl Norge til å foreta en mulighetsstudie av tomta  

ved ungdomsskolen. Dokumentet foreligger i sin helhet som vedlegg til saken. 

 

Vurdering 

Vurderingene i saken er basert på Norconsults skolebruksplan 2013-2025. 

 
Tomtas maksimale kapasitet i forhold til elever og kvadratmeter bygg: 



 

 

Tomta er karakterisert ved et platå mot Spydeberg Ungdomsskole og en skråning ned mot 
idrettsbanen.  Areal tomt ca. 8,5 dekar.  Dersom man legger til tomt i krysset Griniveien/ Villaveien 
og arealet som Villaveien utgjør, har man ca. 11 dekar til disposisjon. Hovedideen med konseptet 
som er utredet er at man utnytter det skrånende terrenget til plassering av bygningsmassen, slik at 
man beholder størst mulig del av det plane arealet til uteområde. Rambøl har valgt å visualisere 2 
alternativer som illustrerer dette, men de sier at det selvsagt er flere muligheter. 

De har også vurdert en plassering i nord-sør retning med åpning for uteområde mot syd eller nord 
Legger man bygget i sør vil man få god avstand til nabobebyggelsen i nord, men man vil få en 
uskjermet nordvendt skolegård. 

Begge prinsippene vil fungere avhengig av hvilke faktorer man vektlegger. Når an har valgt å gå 
videre med alternativene som er visualisert har det blant annet å gjøre med at denne plasseringen gir 
en positiv effekt for idrettsplassen.  Skolebygget vil danne en vegg i uterommet. 

Som underlag for utredningen av tomtens egnethet ligger det til grunn en skole med 3 paralleller 1-7  

Klasse og base for SFO.  Det gir et elevtall på 600. 

I følge gjeldene arealstandarder for skolebygg vil man trenge følgende bruttoarealer: 

 

       1.-4. klasse  Ca 2400 m2 BTA 

 5.-7.klasse Ca 1800m2 BTA 

 Spesialrom Ca 1000 m2 BTA 

 Idrettsareal Ca   900 m2 BTA 

 Personal/ administrasjon Ca   500 m2 BTA 

 Andre funksjoner Ca   500 m2 BTA 

Sum totalt   Ca  7600m2 BTA  

   

 

Alternativ 1 ( Se vedlegg) 

Dette forslaget baserer seg på en u-formet bygningskropp med gymnastikksal, administrative arealer 
og spesialrom i de to nederste etasjene.  Øvrige undervisningsrom for de ulike klassetrinnene er 
plassert i to fløyer a 2 etasjer over dette.  Mellom disse fløyene blir det et uteareal på høyde med det 
øvre platået.  Fra dette blir det innganger til klassetrinnene.  Det er vist et amfi som forbinder dette 
nivået med etasjen under.  Hovedinngangen med innvendig vrimleareal vil bli her. Dette nivået kan 
man evnt. også nå fra syd.  Herfra vil vestibylen fortsette ned til nederste plan som bla blir adkomst 
til gymnastikksal og tilhørende funksjoner.  Dette vil også være en naturlig adkomst utenom    

skoletiden. 

Bebygget areal for alternativ 1 blir ca 2100 m2 dersom man ser bort fra arealer under terreng. 

Alternativ 2 (Se vedlegg) 



 

 

Bygningskroppen er vinkel formet, basert på samme prinsipp med gymnastikksal og administrative 
arealer i de to nederste etasjene.  Spesialrom og klasserom blir liggende i de to etasjene over.  
Innganger til disse fra nivå med øvre platå.  Dette alternativet vil kunne ha hovedinngang på samme 
nivå, men vil ikke få et indre gårdsrom med utsikt til idrettsplassen.  Kontakten mellom gymnastikksal 
og uteområdet mot idrettsplassen blir som alternativ 1.   

Bebygget areal for alternativ 2 blir ca 2700 m2. 

 

  

 

Utomhusområdet 

Skissen for utomhus er i all hovedsak basert på alternativ 1 med u-formet bygningskropp (Se skisse 
over uteområdet i vedlegg 1) Plassering av skolebygget i skråningen mot idrettsplassen vil frigi de 
plane flatene til etablering av skolegård. Slik unngår vi fordyrende støttemurer til opparbeidelse av 
ballplasser og plassering av lekeapparater som ikke kan stå i skrånende terreng. Hovedadkomsten til 
skolen i «alternativ 1» vil ligge én etasje under skolegården.            

En universell utformet rampe- og trappeløsning vil ta opp høydespranget på ca. 3,5m. Med denne 
løsningen vil man få et spennende rom mellom bygningskroppene, som vil bli en lun samlingsplass 
med amfi, uteklasserom og scene for større sammenkomster og anledninger.   

 

Skolegården vil bli delt inn i ulike soner etter alderstrinn, aktivitetsnivå og hvor barna har tilhørighet i 
bygget. 1-4 klasse og SFO vil plasseres i den nordre fløyen og vil disponere arealer i tilknytning til det. 
Uteareal som ligger på tak ved inngangssoner skal avsettes til oppholdsarealer for roligere lek og 
rekreasjon. Ballplasser for de yngste plasseres ved dagens ballbinge da dette er arealer som ligger 
sentralt og lett oversiktlig i skolegården. Ungdomsskolens ballbinge vil erstattes på nordsiden av u-
skolebygget, da vi anbefaler at dette flotte området tas i bruk med en adkomstmulighet ut fra 
skolens nordside. Det bør tilstrebes en løsning som unngår at dette blir «baksiden», da denne plassen 
nå må opparbeides til et attraktivt lekeareal for de største barna.  

5-7. klasse plasseres i den søndre fløyen, og lekearealer for disse barna etableres i søndre del av 
skolegården. Sentralt plasseres felles arealer for alle klassetrinn. Det ligger stor verdi i veletablert 
vegetasjon på skoletomten. Dette bør bevares i størst mulig grad da det er vanskelig å reetablere 
vegetasjon i områder med stor slitasje av barneføtter.  

 

 

Grunnforhold på tomta: 

Vedlagte geotekniske rapport tilsier at bygget kan fundamenteres på korte peler direkte til fjell.  I 



 

 

enkelte områder kan det være aktuelt med direkte fundamentering på fjell. 

 

Grunnen består av en middelfast leire over morenelag over fjell med total tykkelse på ca. 2-11 m.  
Høydeforskjellen på tomten er slik at det vil bli nødvendig med noe stabiliserende arbeider på 
tomten i byggeperioden.  Det vil også sannsynligvis være nødvendig med spuntarbeider for å 
etablere nødvendige graveskråninger.  Setningsrisiko for tilgrensende eiendommer vurderes som 
svært liten.  

 

 

Infrastruktur som gang- og sykkelvei og parkering: 

Trafikktilpasset infrastruktur vil bli en utfordring i prosjektet, da det ved skolens start og slutt vil bli 
stort press på de trange «boliggatene» i området. For å kunne motta ca. 850 elever i en periode på 
30 minutter ved skolens start og slutt, så anbefaler vi enveiskjøring i Griniveien fra øst til vest. Det er 
avsatt areal til en busslomme der fire busser kan stå samtidig. Bussadkomsten ligger på samme sted 
som i dag. Den er noe utvidet i lengde, men strammet inn i bredden for en mer ryddig og oversiktlig 
adkomst situasjon.  

 

«Kiss n’ ride» situasjonen krever mye plass for å oppnå tilstrekkelig antall av- og påstigningsplasser 
og samtidig fremstå som trygg og oversiktlig for brukerne. Løsningen medfører rivning av kommunalt 
bygg som ligger på tomten i dag. Dette er den mest hensiktsmessige plasseringen i forhold til 
avstander til skolebygg og annen trafikk infrastruktur. Det blir 12 av- og påstigningsplasser, samt 14 
p-plasser for HC, el-biler og gjester. Utrykningskjøretøy har adkomst til begge skolebygg fra denne 
avkjøringen. Sykkelparkering for barneskolen ligger i nærhet til «Kiss n’ ride».  

 

Parkeringsplasser for ansatte vil etableres på hjørnet mellom Arnolds vei og Griniveien 
som i dag, men i et parkeringshus med underetasje. P-huset har som vist i planen 82-
plasser, og 18 plasser på mark. Til sammen 100 p-plasser for ansatte og gjester. 

 

Miljøambisjoner: 

Spydeberg kommune og NCE 

NCE Smart Energy Markets-klyngen i Østfold omfatter industri- og forskningspartnere innenfor 
forskjellige deler av verdikjeden knyttet til IT, energi og klima hovedsaklig i Østfold, samt høyskoler, 
universiteter og andre forsknings- og utviklingsmiljøer både i Norge og internasjonalt. 

Spydeberg kommune er nettverksdeltager og vil derfor ha stort fokus på energsiden av prosjektet.  



 

 

 

Visjon for ny skole i Spydeberg kommune 

«Skolen skal være en bærekraftig bauta for elever, ansatte og innbyggere og et markant signalbygg i 
Spydeberg kommune» 

 

Bakgrunn 

Spydeberg har i en årrekke fremstått som miljøkommune og ønsker at når det nå vurderes å bygge 
ny skole, så skal denne fremstå som en fremtidsrettet og bærekraftig skole med en tydelig grønn 
profil. 

Spydeberg kommune er en landbrukskommune med de forpliktelsene dette innebærer med tanke på 
miljø. 

Kommunen ønsker å fremstå som en ansvarlig kommune og ta miljø på alvor og ser dette som en 
mulighet til å tenke miljø, og smart for å redusere kostnader.  

Med den plasseringen som her er foreslått så ligger det veldig godt til rette for at overproduksjon av 
energi kan benyttes til de øvrige kommunale bygg i området (Fjellheim,kommunehuset og Grinitun). 

 

Målsettning 

Det er et mål at bygget skal klassifiseres minimum BREEAM Very good (Building Research 
Establishment’s Environmental Assessment Method)  og en energimerking på minimum klasse B.  

 

Med en god tilgang til fornybar energi vil energimerke A trolig være oppnåelig og vil også være godt 
på vei mot en god BREEAM klassifisering. BREEAM vil bidra til å sikre inneklima. 

 

Tiltaksområder 

Bærekraftige energi- og miljøløsninger gjenom 

· smart arkitektur og smarte bygningsmessige løsninger 
· energieffektiv teknisk utstyr og installasjon 
· muliggjøring av mobilitet, smart bruk og smart drift av bygg 
· fornybar grønn energiprodukjson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske beregninger: 

 

Kostnadsestimat hensyntat bygging tidligst 2016 (alt i eks. mva.): 

Nr.  Estimert kostnad 
Lavenergistandard 

Estimert kostnad 
Passivhusstandard 

1. Lavenergistandard 212 mill.  

2. Passivhusstandard  233 mill. 

3. Infrastruktur og energisentral, 
NCE 

8 mill 8 mill 

4. Indrettsareal (Gymsal) 25 mill 25 mill 

  

5. Opparbeidelse av uteområder og 
trafikkal infrastruktur. Estimat 

10 mill. 10 mill. 

6. Parkeringshus, 2.etg, 100 plasser. 7,5 mill. 7,5 mill 

SUM  Ca. 262mill. 284 mill. 

Kr/m2 7600m2 (parkhus kun kost, med) Ca. 34.500 kr/m2 37.300 kr/m2 

 

Sannesundsveien skole, Sarpsborg (ferdig høst 2015) estimert kost. kr. 30.400 kr/m2 eks.mva.. 
(7600m2). De har ikke parkeringshus med i sine overslag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering.:  

 

Forutsatt at 2016 brukes til innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom anslås det ved 
bruk av 2 promille, en inntekt på ca. 12 mill. i 2017.  Dersom man skal dekke foreliggende forslag bør 
Spydeberg kommune legge seg på 3 promille. Mulighetsstudiet foreslår en rente på 4 % med 
nedbetalingstid på 60 år. 



 

 

Ved salg av fast eiendom(boliger og tomter) kan salgsinntektene settes på kapitalfond og benyttes til 
investeringer. 

 Som bidrag til finansiering vil det være mulig å få en inntekt fra tomta hvor Hovin skole ligger i dag, 
men det avhenger av at man får opphevet tinglyst klausul på tomta.  

Det er opprettet kontakt med grunneier for å komme i dialog om bortfall av klausulen. Dersom det 
blir aktuelt med avvikling av skoledrift på Hovin er grunneier og administrasjonen i Spydeberg 
kommune innstilt på å finne en løsning om bortfall av klausulen knyttet til annen bruk av tomta hvor 
Hovin skole ligger i dag.  

Oppgradering fra gymsal til flerbrukshall vil kunne gi en delfinansiering av idrettsarealet ved hjelp av 
tippemidler (1/3 av investeringsbeløp, ca. 10 millioner kroner). 

Forskning innenfor bygningsfysikk utfordrer TEK.10 med hensyn på energiforbruk.  Presentasjonen er 
nært forestående, og resultater av forskningen kan føre til lavere byggekostnader.  

 

Framdriftsplan: 

Mulig oppstart byggearbeider juni 2017.  Ferdigstillelse des. 2018.  Se fullstendig framdriftsplan i 
vedlegg 2. 

 

 

Konklusjon:   

Prosjektet er levert i tråd med kommunestyrets bestilling. 

Videre arbeid med bygging av skole ville vært iverksetting av skisseprosjekt for å kunne realiser 
prosjektet. De økonomiske forutsetningene rådmann har  i inneværende  fireårsperiode, gir ikke rom 
for å anbefale at skisseprosjektet iverksettes. 

 

Rådmannens innstilling: 

Mulighetsstudien for ny skole plassert ved ungdomsskolen tas til orientering. 

 

 

 

 

 



 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

Konklusjon:   

Prosjektet er levert i tråd med kommunestyrets bestilling. 

Videre arbeid med bygging av skole ville vært iverksetting av skisseprosjekt for å kunne realiser 
prosjektet. De økonomiske forutsetningene rådmann har  i inneværende  fireårsperiode, gir ikke rom 
for å anbefale at skisseprosjektet iverksettes. 

 

Rådmannens innstilling: 

Mulighetsstudien for ny skole plassert ved ungdomsskolen tas til orientering. 

 

 

 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 11/2015 

 

KOOK - behandling: 
Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre:  
 
Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innenfor dagens kommunegrenser.  
 
VOTERING: Fem stemmer for og to stemmer mot (Jarl Meland (FRP) og Sigrun Egeland (KRF).  
 
Forslag fra Fremskrittspartiet:  
 
KOOK mener det er viktig at alle aktuelle lokaliseringsalternativer vurderes.  
 
VOTERING: En stemme for (Jarl Meland) og seks stemmer mot.  
 
Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre: 
 
Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.  
 
VOTERING: Seks stemmer for og en stemme mot (Sigrun Egeland) 
 
Uttalelse til FSK:  

 

 

KOOK - vedtak: 
KOOK støtter rådmannens innstilling om at saken tas til orientering med følgende tillegg:  
 



 

 

- Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innenfor dagens kommunegrenser.  
- Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.   

 

 

Formannskap - 45/2015 

 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 
 
- KOOK støtter rådmannens innstilling om at saken tas til orientering med følgende tillegg:  
 
* Det foreslås umiddelbart gjennomført ytterligere utredning for å finne det beste 
lokaliseringsalternativet innen dagens kommunegrenser.  
* Formannskapet oppfordres til samtidig å starte arbeidet med en finansiering av en ny skole.  
VOTERING: Tre stemmer for (Morten Strande (AP), Sigmund Lereim (SP) og Gro Pettersen (AP)) og 
fire stemmer mot.  
 
Rådmannens innstilling:  
 
VOTERING: Fire for og tre (Morten Strande (AP), Sigmund Lereim (SP) og Gro Pettersen (AP)) mot, og 
rådmannens innstilling er vedtatt.  

Innstilling til kommunestyret: 
 

 

 

FS - vedtak: 
 
Mulighetsstudien for ny skole plassert ved ungdomsskolen tas til orientering. 
 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Framdriftsplan 

Mulighetsstudie vedr. ny barneskole på tildelt tomt i Spydeberg Kommune 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1181 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

20/2015 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 15.06.2015 

 

 

 

Saken gjelder: 

- Oppfølging / status av befaringer v/Erik Flobakk 
 
- Oppfølging HC-parkering v/Weng, evt Jarl 
 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

Tas til orientering 
 

 

 

 

 

 

 


