
From: Jan Gander <janganrad@gmail.com>
Sent: 11. juni 2015 10:33
To: Ottar Havig; Heidi Johansen
Subject: Re: Myra/TEBO. Innspill til planforslaget.

Hei Heidi! 
Vi i signalbygg-gruppen har sett på plasseringen av signalbygget S2. 
Vi har bare ett innspill. Gruppen ønsker større frihet til plassering av bygget innenfor feltet O_T1. Dette 
blant annet fordi bygget som er under planlegging, skal inneholde mulighet for å åpne glassvegger som vil 
danne en utendørsscene mot de øvrige arealene. 

Mvh
Signalbygg-gruppen
Småbyen Spydeberg SA 
Jan Gander 
Daglig leder 
90 19 29 75 





Høringsinnspill til planforslag for Myra/TEBO
18.06.2015

Viser til telefonsamtale.
Som nevnt i telefonsamtale føler vi det naturlig at det gjelder samme bestemmelser for iuniversell
utforming for gangvegen på begge sider av gamle E18.
Vi foreslår at formuleringen i pkt 7.6 om gangvegen mot Kirkevegen endres. Begrepet skal for kun
denne søndre siden bør fjernes Gangvegen som i dag ligger der har stigning tilnærmet 1: 20 (1.16
1:17).

Ellers bør man ta inn felt B/A 5 sammen med B/A 2,B/A 3 og B/A 4 når det gjelder bruk av felles
uteoppholdsareal. Se punkt 7.4. B/A3 og B/A 5 hører jo sammen.

For Kjell Jørgenrud og Kjell Martin Sørby

Kjell M Sørby





Spydeberg kommune

Områdereguleringsplan Myra/TEBO – HØRINGSSVAR
Deres ref.: 14/625 25

Undertegnede naboer til Myra/TEBO området ser mye positivt i det fremlagte forslaget til ny
områdereguleringsplan.
Vi tillater oss imidlertid å komme med følgende kommentarer og innsigelser:

* Det foreslåtte "hesteskobygget" mot Wilses vei/Stasjonsgata virker svært kompakt, og vi
forutsetter at man her forholder seg til de vedtatte grenser for arealutnyttelse.

* Vi synes også at bygg på 6 etasjer, og med ytterligere tekniske anlegg på toppen av dette, bryter
med det inntrykket man ellers har av "småbyen Spydeberg",
og foreslår at det for området kun tillates bygg med maksimalt 4 etasjer over bakkenivå.

* Det er positivt at det forutsettes at ”fortau langs sørsiden av Wilses vei er anlagt før bygging kan
startes”. Vi går ut fra at dette også gjelder det skisserte grøntanlegg med trær langs fortauet.
Vi ser det selvsagt også som en fordel at bygget mot Wilses vei kan trekkes lengst mulig mot syd,

både pga de reduserte solforhold for gående og naboer,
og fordi det også er skissert "varelevering" på denne siden av bygget.

Spydeberg, 22. juli 2015
___________________________________________ 
Med vennlig hilsen 
Ingjerd og Petter Schou

22/7 15 (Mail)
Jeg slutter meg til innsigelsene til Petter Schou. Hilsen Tora Lise Busch



Sentraladministrasjonen
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 Org.nr.: 974 544 407

Høringsuttalelse. Områdereguleringsplan Myra /
TEBO Spydeberg kommune offentlig ettersyn og
høring av planforslag

Spydeberg kommune har sendt områdereguleringsplan for Myra/TEBO på offentlig ettersyn.
Frist for uttalelse er satt til 23. juli. Østfold fylkeskommune (ØFK) uttalte seg til varsel om
oppstart i brev datert 28.10.2014. Saken har også vært drøftet i regionalt planmøte 10.
februar 2015.

Ved varsel om oppstart gav ØFK særlig vekt på følgende:
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.
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

Spydeberg kommune opplever stor befolkningsvekst i sentrum og kommunen forventer
ytterligere økning. Utvikling i Spydeberg skal skje med en tett kjerne i midten, og kjernen i
kjernen er området ved Myra /TEBO. Området ved jernbanestasjonen og mot rådhuset er en
kjerne i andre enden av Stasjonsgata. Det er stilt krav om felles planlegging for Myra/TEBO i
kommunedelplan for sentrum (2012), og planområdet omfatter derfor både sørmyra og
nordmyra på hver sin side av gamle E18, nå Fv 122. Det er en utfordring å skape god
sammenheng og gode forbindelser på tvers av Myrakrysset.
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Dagens torg i TEBO området henvender seg ikke til Stasjonsgata, og for å få til en god kobling
med gode uterom, har det vært jobbet mye med å sikre gode forbindelser og funksjoner som
styrker sammenhengene mellom byrommene, grønnstrukturen og de funksjoner som ligger i
første etasje i bygningene rundt torget og de punktene hvor det er ønskelig med mye
aktivitet.

Estetikk, typologi og fortetting
Planen åpner for 5 etg med 6. inntrukket. Siden det ikke er bevaringsverdig bygningsmiljø
som skal hensyntas i området, spiller ØFK inn at det i detaljreguleringen må vektlegges
kvalitet også i uterommene. Kommunen har sikret seg gjennom å stille krav til
dokumentasjon av virkninger av byggehøyder i neste planfase, og kan på bakgrunn av disse
fastslå at bebyggelsen i visse områder ikke kan gå så høyt. Rent estetisk kan det også være
gunstig med sprang i høydene. Kommunen bør vurdere å tydeliggjøre i bestemmelsene at
dokumentasjonen, som oversendes sammen med planforslaget i neste fase, skal nyttes som
underlag for å vurdere hva som blir endelig løsning.

Planforslaget legger til rette for at bebyggelse kan oppføres nært opp til gater for å skape et
tydelig sentrum med urban karakter. Det beskrives at byggegrenser skal følge opp dette. Det
er positivt at det legges til rette for gatepreg hvor bebyggelsen, med unntak av ved det
sentrale torget/gaterommet, følger veilinjene. Det stilles spørsmålstegn ved om bruk av
byggegrenser er det rette verktøyet for å sikre dette. Det bør vurderes om det i
detaljreguleringene skal legges inn byggelinjer for å sikre at bygningsmassen ikke blir trukket
tilbake fra veglinjen.

Det er utfordrende grunnforhold i området, og kravet til parkeringskjeller blir i enkelte felt
løst ved at det åpnes for p hus i 1. etasje. Det er krevende å tilpasse p hus med tomme
fasader til gater, offentlige plasser og annen bebyggelse på en god måte. Det bør
tydeliggjøres i bestemmelsene til hvilke gater/byrom det ikke kan plasseres tomme p
husfasader.

Parkering
Kravet til kjellerparkering er fraveket i østre del av S3 samt i felt B1, B/A1 5 slik beskrevet
over. Fylkesrådmannen ser at det av hensyn til dårlige grunnforhold er vanskelig å få
tilstrekkelig økonomi i prosjektene til å kunne realisere tilfredsstillende løsninger med
parkeringskjeller i alle felt. Planen gjør 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.
Det er stilt krav om p kjeller til felt S1, 3, 6, 7, 8.

Det er positivt at det kreves ladepunkter og universelt utformede p plasser i hvert felt.

Kjøpesenter
Kommunedelplanen for sentrum tillater 50% økning av areal til varehandel beregnet ut i fra
dagens situasjon, som er ca 6900 m2. Beskrivelsen redegjør for at «det åpnes for en ny
situasjon totalt i sentrum med ca 10350 m2 BRA. Summen av tillatt areal tilknyttet
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varehandel og boligutbygging er vesentlig lavere enn tot BRA som tillates utbygd i
planforslaget.» Et overskudd på BRA i planen forklares med overordnede føringer om
fortetting i sentrum og målsettingen om å ivareta økonomisk gjennomførbarhet i prosjekter
innenfor alle felt, på tross av svært utfordrende grunnforhold. Fylkesrådmannen antar at
dette beror på en misforståelse. Begrensningen på ca 10350 m2 BRA gjelder kun for
varehandel, og er et resultat av oppfølging av innsigelser til sentrumsplanen. Det er mao
ingen begrensning på ant m2 BRA til bolig eller andre funksjoner. Bestemmelsene viser til
begrensningene i sentrumsplanen, og rydder opp i dette forholdet.

Planen spesifiserer ikke arealbruken i detalj, da store områder er lagt ut som
sentrumsformål. Sentrumsformålet har 8 ulike underformål/funksjoner. Funksjoner må
fastsettes i detalj ved detaljregulering, slik at forholdene til bokvalitet, uterom, handel mm
kan vurderes og fastsettes. Det er krav om detaljregulering for alle områder avsatt til
byggeformål.

Funksjoner
Planen bruker ulike formål, som sentrumsformål, kombinert formål og boligformål. I
beskrivelsen sies det at det i B1 (bolig) og B/A1 5 (kombinert formål) også åpnes for kontor,
forretning og offentlig og privat tjenesteyting, men at næringsetablering her ikke skal
motvirke planens intensjon om etablering av TEBO området som et tydelig, levende og
attraktivt handelsområde. Plankartet viser ulike formål, noe Fylkesrådmannen forstår som
en videreføring av intensjonene med planen. Dette bør i større grad gjenspeiles i
bestemmelsene. Fylkesrådmannen mener bestemmelsene bør være entydige, og planen bør
ikke åpne for formål i B1 og A/B 1 5 som undergraver mulighetene til utvikling av et tydelig
tyngdepunkt for handel og servicefunksjoner rundt torget. Bestemmelsens pkt 6.2.1 bør
endres, og det bør uttrykkes hvilke funksjoner som kan utvikles her, eller hvor stor andel av
feltene som maksimalt, gjennom detaljregulering, tillates utviklet til andre formål enn bolig.

For å sikre boligkvalitet og god sammenheng mellom funksjoner i bygningene og bruk av
offentlige gaterom, bør det i bestemmelsene fastsettes til hvilke gater det ikke tillates
boliger i 1. etasje.

Store og sentrale arealer er foreslått til parkering (S4 og S5). Parkering er en utfordring
dersom matvarebutikker skal 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 m.m. fremfor parkering i
«indrefileten» av sentrum.

Det står i beskrivelsen at det innenfor felt S4 og S5 skal opparbeides med innslag av trær og
annen vegetasjon og tverrgående trafikksikker gangforbindelse gjennom S4.
Gangforbindelsen er sikret i bestemmelsene. Fysisk skille mellom torg og trafikkareal er
sikret gjennom formålet o_T1, torg.

Det er viktig at kommunen bidrar med de virkemidler de har for å sette i gang en
omformingsprosess i området. Opprusting av felles uterom, gatenett mm er tiltak som kan
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heve investeringslysten i området, og det er positivt at det er tatt inn
rekkefølgebestemmelser som således sikrer gjennomføringskraft i planen.

Barn og unge
Ny park i sør og nytt torg i nord er lagt inn som offentlige uterom som gir kvaliteter til
sentrum, men også til boligene i planområdet og utenfor. Det er positivt at det er tatt inn
etablering av fysiske skiller mellom o_T1 og S4, slik at folkelivet på torget kan utfolde seg
adskilt fra arealer for manøvrering av bil. Dette er særlig viktig av hensyn til barn og unge og
deres bruk av offentlige uterom. Kommunen kan vurdere om dette kravet skal tas inn under
§ 6.7.1 S4 i bestemmelsene, slik at etableringen av et slikt skille ikke går på bekostning av
selve torgarealet.

I parken på sørsiden skal det etableres lekeplass og uformelle uteoppholdsarealer.
Uteoppholdsarealene her regnes som del av felles uteoppholdsareal for felt BA/2,3 og 4.
Uteoppholdsareal på torget regnes med som del av felles uteoppholdsareal for S3.
Fylkesrådmannen mener dette er en grei løsning.

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om 15 m2 uteoppholdsareal pr boenhet til felles
bruk. Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at parken i sør er ferdig opparbeidet
før boliger i A/B2, 3 og 4 tas i bruk og at torget er (etappevis) ferdig opparbeidet med
lekeplass før ulike delfelt tas i bruk rundt torget. Fylkesrådmannen mener dette er en
tilfredsstillende løsning.

Det er stilt krav om 100 m2 nærlekeplass for hver 25. boenhet, og det er tatt inn
rekkefølgebestemmelser som også sikrer at disse er på plass før det gis ferdigattest.

Friområdet i vest, Hyllibekken og stadionområdet tilfører også kvaliteter til området.

Veiutforming, trafikksikkerhet, gange og sykkel
Dagens veggeometri ved gamle E18 (Fv 122) og i selve Myrakrysset er arealkrevende, og
krysset kan ikke forseres av fotgjengere på en god måte. Kryssutformingen er tilpasset
tidligere krav til E18, og gir ikke kvaliteter til sentrum og byrommet. Det legges derfor til
rette for en «nedgradering» av Fv 122, med to rundkjøringer, brede fortau, sykkelfelt og
flere fotgjengeroverganger. For å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende er det
også planlagt nedsenket rundkjøring, som hensyntar behovene for større kjøretøy og
underganger under Fv 122. Det er et ønske om å redusere hastigheten på fylkesveien fra 50
til 40 km/h.

Foreslått løsning gir en bedre kobling mellom sørmyra og nordmyra for gående og syklende.
Det er positivt at det er lagt opp til gjennomgående fortau og sykkelfelt langs alle
kjøregatene. Det stilles imidlertid spørsmålstegn ved om rundkjøring er et riktig «bymessig»
grep i krysset Stasjonsgata/Fv 122, eller om geometrien på et T kryss er mer tilpasset en
sentrumssituasjon hvor urban karakter vektlegges.

Når det gjelder vurdering av veigeometri opp i mot trafikal løsning for bilister og
trafikksikkerhet, samt ønske om redusert hastighet på Fv 122, viser vi til uttalelse fra SVV.
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Kollektiv
Planen legger til rette for et langstrakt torg som henvender seg mot Stasjonsgata med buss
stopp langs gata (3stk), holdeplasser langs fylkesveien på begge sider av rundkjøringen i
krysset Osloveien/Stasjonsgata (1 stk i vest og 2 stk i øst), samt ett busstopp i veibanen i
Stasjonsgatas sørgående felt. Det er ikke regulert inn snuplass for bussene, som må bruke
kjøreveien rundt kvartalet for å snu/kjøre rundt. Det er regulert inn underganger som letter
omstigning. Det er i bestemmelsene stilt krav om at plan for avvikling av busstrafikk skal
utarbeides i samråd med ØKT. Løsningen er drøftet med ØKT, som mener deres behov er
ivaretatt.

Kulturminner og kulturmiljø
Saken er forelagt Fylkeskonservatoren, som uttaler at kulturminneinteressene i planen er
ivaretatt.

Spydeberg kommune bør, ut i fra de faglige rådene som er gitt i planen, vurdere å gjøre noen
endringer før de egengodkjenner planen.

Med hilsen

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

Dokumentet er elektronisk godkjent av
Elin Tangen Skeide Kari Ottestad
fylkesplansjef rådgiver
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OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR 
MYRA/TEBO I SPYDEBERG KOMMUNE  
Vi viser til utsendt områderegulering for Myra/tebo i Spydeberg kommune. Planen ble lagt 
på offentlig ettersyn 02.06.2015, høringsfristen er 23.07.2015 og uttalelsen er dermed innen 
fristen. 
 
Hafslund Nett AS (HN) har etter energiloven områdekonsesjon i Spydeberg kommune. Dette 
innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I 
tillegg har HN anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.  
 
Det vises til vår informasjon med kartutsnitt gitt som uttalelse til varsel om oppstart av  
reguleringsarbeidet, datert 24.10.2014.  

 
Inntegning på plankart 
I reguleringsplanen er byggegrensen for høyspentkabel merket med hensynssone, etter 
forskriften skal ikke høyspenningskabler under bakken tegnes inn på kart. Vi viser i denne 
sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til 
forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt. 6.2.5. Vi vil derfor be om at hensynssonene 
rundt kablene fjernes fra reguleringsplanen. 
 
Videre reguleringsarbeid knyttet til planområdet 
Ved utarbeidelse av detaljregulering for planområdet ber nettselskapet om å få forslag 
oversendt, slik at vi kan planlegge energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg i området i 
samråd med forslagsstiller. 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. Kontaktinformasjon: 
firmapost@hafslundnett.no 
 
Hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Ronja M. Skaug 
Rådgiver 
 
  
 




