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Tillegg til planbeskrivelsen for områdereguleringsplan for Myra/TEBO  

 
OPPSUMMERING AV HENDELSER OG ENDRINGER ETTER VEDTAK 11.02.2016 
 
Områdereguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret 11.02.2016. Statens vegvesen hadde 
innsigelse til planforslaget på vedtakstidspunktet. 
 
Vedtaket lød: 
 

1. Områdeplan for Myra/TEBO vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med 
justeringer i forhold til offentlig ettersyn, på følgende spesielle vilkår: 
- Statens vegvesen trekker innsigelsen formelt. 

2. Vedtak om områderegulerinsplan kunngjøres når Statens vegvesen har trukket innsigelsen. 
 
 
Det ble deretter arbeidet med å finne løsninger som Statens vegvesen kunne akseptere. Kvalitetene 
for rundkjøringene i krysset mellom Stasjonsgata og fv. 128, og Rolls vei og fv. 128, ble dokumentert. 
Det ble kjørt analyser av begge rundkjøringene. Etter flere dialogmøter og dokumentasjon ble det 
enighet om å søke fravik fra vegnormalene for å få innpasset en rundkjøring med ytre diameter 26 
meter (Stasjonsgata/fv. 128) og en rundkjøring med ytre diameter 28 meter (Rolls vei/fv. 128). 
 
Fravikssøknaden ble etter anbefaling fra Statens vegvesen vedtatt i Østfold Fylkesting 22.06.2016. 
 
Plankartet ble revidert 25.04.2016 i tråd med det vi gjennom dialogmøtene og korrespondansen var 
enige om, og var også i tråd med løsningene som var prosjektert i forbindelse med fravikssøknaden. 
 
Statens vegvesen trakk sin innsigelse formelt i brev den 07.07.2016. 
 
Spydeberg kommune kunngjorde vedtak i plansaken 10.08.2016, og ved en inkurie ble gammelt  
plankart kunngjort som det endelige vedtatte plankartet. 
 
Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen klagde da på vedtaket og begrunnet dette med at kartet 
ikke var i tråd med Fylkestingets vedtak. Vegvesenet og fylkeskommunen var i tillegg i tvil om det var 
juridisk riktig å kunngjøre et plankart som ikke hadde vært vedtatt politisk. 
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Med dette som bakgrunn har derfor Spydeberg kommunes administrasjon valgt å sende plansaken til 
ny behandling i Utvalg for miljø og teknikk med innstilling om å vedta saken og kartet slik det nå 
foreligger. 
 
Dersom Kommunestyret vedtar saken, vil kommunen være sikre på at vedtaket holder juridisk, når 
prosekter skal bygges ut i tråd med planen. Dette er spesielt viktig da reguleringsplanen gir adgang til 
ekspropriasjon. 
 
Administrasjonen sender ut ny kunngjøring av planvedtak etter politisk behandling. Dersom det ikke 
kommer klage på vedtaket, vil områdereguleringsplanen være rettskraftig etter endt klagefrist (3 
uker etter kunngjøring om vedtak). 
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