
Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser: 
 
Signalbygg-gruppen, 11.06.2015 

 Sammendrag Kommentar 

1 Signalbygg-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. 

Det vises til at innmeldt 
arealbehov for signalbygget har 
vært 600m2. Felt S2 har et 
flateareal på 796 m2. Det tillates 
bebygd med totalt 2480 m2 BRA. 
Dette for å ta høyde for en 
fremtidig situasjon der det er 
økonomi til å oppføre større bygg. 
 
Vedrørende ønske om fleksibilitet 
mht plassering av bygget så gjøres 
ikke endringer i plankart. Dette 
fordi plassering og størrelse på felt 
S2 henger sammen med områdets 
eiendomsforhold og forholdet 
mellom undergang, torg og 
Stasjonsgata. 
 
Det vises til bestemmelse §6.5.2.  
 
For øvrig er bestemmelse § 7.5 
supplert med følgende: 
«Ved arrangementer tilknyttet 
funksjoner innenfor felt S2 (teater, 
konsert mv) tillates midlertidig 
bruk av felt o_T1.»  
 
Kommentar her er avklart med 
Signalbygg-gruppen. 

 
Torill Tunby, 15.06.2015 

 Sammendrag Kommentar 

2 Tunby spør hvordan utbyggingen av Myra/TEBO planen 
vil påvirke hennes eiendom (Rolls vei 13) vedr. 
solforhold og skyggeforhold gjennom døgnet og spesielt 
om utbygging vil ta kveldssolen. Hvor mange etasjer 
planlegges? 
 

I tråd med Kommunedelplan for 
sentrum (2012-2024) åpner 
områdeplanen for 5 etasjer med 
inntrukket 6. etasje.  Etasjeantall 
fastsettes allikevel først ved 
detaljregulering. Bestemmelser 
under § 3.3 vurderes som 
tilstrekkelig for å sikre at 
kommunen får et godt 
beslutningsgrunnlag når høyder og 
plassering skal fastsettes i 
detaljreguleringsplan. 



3 Tunby har også sett på eiendomsgrenser for egen 
eiendom, og undrer om eiendomsgrensene er riktige. 
Eiendomsgrensen går i en "trekant" inn mot veikrysset. 
Kan dette være riktig? 
 

Eiendomsgrense vist i plankart er i 
tråd med kartgrunnlag mottatt fra 
Spydeberg kommune. 
Det antas at denne eiendommen er 
opprettet slik som vist i kartet. 

 
Kjell Martin Sørby og Kjell Jørgenrud, 18.06.2015 

 Sammendrag Kommentar 

4 Avsendere mener det bør gjelde samme bestemmelser 
for universell utforming for gangvegen på begge sider 
av gamle E18.  
 
 

Park og torg er søknadspliktige tiltak 
og omfattes av TEK 10 og krav om 
UU. 
Krav om UU for parken er tatt ut av 
bestemmelsene. 

5 Felt B/A 5 bør ha samme rettigheter som feltene B/A 2, 
B/A 3 og B/A 4 når det gjelder bruk av felles 
uteoppholdsareal innenfor felt o_Park.  
 

Innspill er delvis fulgt opp i 
reguleringsbestemmelse 
 §6.1.7.2:  
Ved beregning av minste felles 
uteoppholdsareal (MUA) for felt B/A 
5 kan deler av egnet 
uteoppholdsareal innenfor felt 
o_Park medregnes og andel som kan 
medregnes skal avklares i 
detaljreguleringsplan. 

 
Wammeli, 22.07.2015 

 Sammendrag Kommentar 

6 Krav til parkeringsdekning for området er for lav. Forslag til parkeringsdekning er 
vurdert å være i tråd med 
intensjonen om å redusere 
privatbilisme.   

7 Bebyggelseshøyder med opptil 5 etasjer med inntrukket 
6 etasje er for høyt. Disse høye husene blir 
inngangsportalen til Spydeberg, og vil være i fryktelig 
kontrast til eksisterende bebyggelse rundt. 
Bebyggelseshøyden må senkes med minimum en 
etasje.  
 

Kommunedelplan for sentrum 
(2012-2024) åpner for byggehøyder 
opp til 5 etasjer med inntrukket 
6.etasje. Fortetting er vurdert som 
en premiss for å få til ønsket 
sentrumsutvikling.  
Vedrørende vurdering av høyder se 
kommentar til innspill fra Torill 
Tunby over, pkt 2. 

8 Torg/fellesareal for allmennheten blir veldig begrenset 
/for lite.  
 

Flateareal som er avsatt til torg og 
park er vurdert som tilstrekkelig.  
Friområde langs Hyllibekken 
kommer i tillegg. 
Det er også stilt krav om 
opparbeidelse av lekeplass på torg 
og i park. 

9 Hva med parkering for de som skal benytte seg av 
kollektivtransport? 
Det må anlegges egen parkering for bil og sykkel for 
kollektiv reisende.   

Det er  fastsatt 20 parkeringsplasser 
for sykkel på nytt torg. Ved videre 
planlegging av torg vil plassering og 
også antall plasser kunne vurderes 
på nytt.  



Det er vurdert som ikke 
hensiktsmessig arealbruk å løse 
pendlerparkering innenfor dette 
sentrumsområdet. 

 
Ingjerd og Petter Schou, Tora Lise Busch, 22.07.2015 

 Sammendrag Kommentar 

10 Undertegnede naboer til Myra/TEBO-området ser mye 
positivt i det fremlagte forslaget til ny 
områdereguleringsplan.  

 

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

All utbygging må forholde seg til de 
krav som er oppført i områdeplanen. 
Områdeplanen stiller videre krav til 
at alle felt skal detaljreguleres. Ved 
detaljregulering stilles det en rekke 
dokumentasjonskrav (§3.3), blant 
annet dokumentasjon av virkning av 
høyder og plassering.  

12 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 vises til kommentar til innspill fra 
Torill Tunby over, pkt 2. 

13 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. 

Reguleringsbestemmelsene stiller 
ikke krav til at fortau skal være 
ferdigstilt før bygging kan starte. 
Dette med bakgrunn i de 
grunnarbeider som må utføres ved 
utbygging av S3. 
Det er imidlertid stilt krav om at 
fortau skal være ferdig opparbeidet 
før byggetiltak innenfor felt S3 kan 
gis ferdigattest, jf § 4.4. 
  
Vedrørende plassering av bebyggelse 
se kommentar til innspill fra Tunby, 
pkt 2. 

 
Østfold Fylkeskommune (ØFK), 29.06.2015 

 Sammendrag Kommentar 

14 Estetikk, typologi og fortetting 
ØFK spiller inn at det i detaljregulering må vektlegges 
kvalitet i uterommene. 
ØFK påpeker at det bør vurderes å tydeliggjøre i 
bestemmelsene at dokumentasjon som oversendes 
sammen med planforslag i neste fase skal nyttes som 
underlag for å vurdere hva som blir endelig løsning. 

Innspill er fulgt opp. Formulering av 
innledende tekst under §3.3 er 
endret. 
 



15 ØFK stiller spørsmål ved om byggegrense er det rette 
verktøyet for å sikre at bebyggelse oppføres nært opp 
til gater for å skape et tydelig sentrum. ØFK sier det bør 
vurderes om det i detaljreguleringene skal legges inn 
byggelinjer for å sikre at bygningsmassen ikke blir 
trukket til bake fra veglinjen. 
 
 

Innspill er fulgt opp. § 3.3 er 
supplert med nytt strekpunkt som 
blant annet stiller krav om 
fastsetting av bygglinjer i 
detaljreguleringsplan, og at 
fastsetting av byggelinje følger opp 
områdeplanens målsetning om et 
bymessig og tydelig sentrum. 

16 ØFK påpeker at det er krevende å tilpasse p-hus med 
tomme fasader til gate, offentlige plasser og annen 
bebyggelse på en god måte og mener det bør 
tydeliggjøres i bestemmelsene til hvilke gater/byrom 
det ikke kan plasseres tomme p-husfasader. 

Innspill følges opp i bestemmelse 
§5.3.2  og §5.3.5.  
 

17 Parkering 
Kravet til kjellerparkering er fraveket i østre del av S3 
samt felt B1 og B/A1-5 og ØFK 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. ØFK mener at planen presenterer viktige grep ved å 
fortette med boliger i sentrum fordi et slikt grep bidrar 
til at flere funksjoner i sentrum kan nyttes uten bruk av 
bil.  

 

18 Kjøpesenter 
ØFK mener det er foreligger en misforståelse knyttet til 
arealbegrensning for varehandel, bolig og andre 
funksjoner. 

Misforståelse er avklart pr tlf, 
16.09.15, med Kari Ottestad 
 

19 ØFK påpeker at områdeplanen ikke spesifiserer 
arealbruk i detalj og at store områder er lagt ut som 
sentrumsformål. Sentrumsformålet har 8 ulike 
underformål/funksjoner. ØFK krever at funksjoner 
fastsettes i detalj ved detaljregulering. Dette for å sikre 
at forholdene knyttet til bokvalitet, uterom, handel mm 
kan vurderes og fastsettes.  

- Innspill er fulgt opp. § 3.3 er 
supplert med nytt strekpunkt,  Krav 
til plankart og bestemmelser, der 
det stilles krav om at arealformål og 
funksjon skal fastsettes i plankart og 
bestemmelser ved detaljregulering.  

20 Funksjoner 
ØFK påpeker at intensjonen om etablering av TEBO-
området som tydelig, levende og attraktivt 
handelstyngdepunkt i større grad må gjenspeiles i 
bestemmelsene. 

Innspill er fulgt opp. §2.2 er revidert 
og det er også supplert med nytt 
strekpunkt under § 5.3.  
Det vises også til §6.1.4. 
 

21 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. 

Det vurderes at bestemmelse § 6.1.4 
i tilstrekkelig grad sikrer intensjonen 
med planen.  

22 
 

ØFK mener det bør fastsettes i bestemmelsene i hvilke 
gater det ikke tillates bolig i 1. etasje. Dette for å sikre 
god bokvalitet, og god sammenheng mellom funksjoner 
i bygningene og bruk av offentlige gaterom. 

Kravet om hensyn til bokvalitet er 
sikret i fellesbestemmelse §5.15.  
Krav til dokumentasjon av bokvalitet 
er sikret gjennom eget strekpunkt 
under §3.3. 
 



Hensikten med nytt strekpunkt 
under §3.3 er å sikre at bokvalitet 
skal kunne vurderes av kommunen 
før detaljreguleringsplan fastsettes.  

23 ØFK understreker at kommunen må 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 heve 
investeringslysten i området, og det er positivt at det er 
tatt inn rekkefølgebestemmelser som således sikrer 
gjennomføringskraft i planen. 

 
 
 
 
 
 
 

24 Barn og unge 
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.  
 

Det er gjort vurderinger av om 
formålsgrensen mellom T1 og S4 bør 
flyttes lenger mot øst.  
 
Formålsgrensen mellom o_T1 og S4 
er ikke justert, men det er stilt krav 
om at opparbeidelse av fysisk 
skjerming skal løses innenfor felt S4. 
Krav er sikret i bestemmelse § 6.7.2 
Etablering av slik fysisk skjerming 
sikret i rekkefølgebestemmelse 
§4.11.  

25 Veiutforming, trafikksikkerhet, gange og sykkel 
ØFK mener at 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. 

Det vises til oppfølging av 
høringsuttalelser fra SVV. 

26 Kollektiv 
ØFK viser til at løsning for kollektivtransport er drøftet 
med ØKT, som mener deres behov er ivaretatt. 

Som følge av dialog med SVV og ØFK 
for oppfølging av høringsuttalelse 
fra SVV er det gjort justering av 
veiløsning langs FV 128. Dette har 
medført endringer av løsning for 
kollektivtransport. ØFK har ikke 
kommet med innvendinger til ny 
løsning.  

27 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. 
 

Høringsuttalelser fra ØFK er 
kommentert og de fleste fulgt opp 
gjennom supplering/endring av 
plankart/bestemmelser.   

 
Statens vegvesen  (SVV), 08.07.2015 

 Sammendrag Kommentar 

28 Avkjørsel på FV 128- innsigelse 
SVV mener at dagens adkomst fra Sørmyrveien og FV 
122 til Tunveien skal opprettholdes og fremmer 
innsigelse  til avkjørsel på FV 128 til Tunveien. Det 
minnes om at avkjørselstillatelse til riks- og fylkesveg 
skal behandles av SVV. 

Avkjørsel er tatt ut av plankart. 

29 Avkjørsel på FV 128- innsigelse 
SVV fremmer innsigelse til at det er tegnet inn en 
avkjørsel i østre rundkjøring som planlegges på FV 128. 

Rundkjøring i dette krysset utgår og 
pil er tatt ut av plankart. 
 

30 Rundkjøringer – innsigelse 
SVV fremmer innsigelse til rundkjøringer med diameter 
på 20 meter. SVV krevet at dersom Spydeberg kommune 
går videre med planer om å bygge rundkjøringer på FV 
128 må disse ha en ytre diameter på minst 30 meter. 
Det vises til håndbok N100 Veg og gateutforming, 
kapittel E . 

Det vises til dialog og møter med 
SVV, og tilhørende avklaringer 
underveis.  
Justert gatesnitt, kryssløsninger og 
veigeometri, herunder 
sykkelforbindelse langs FV 128, er 
formelt avklart med SVV 17.11.2015 
mht deres mail 16.11.2015. 
 
Med bakgrunn i oversendt 
dokumentasjon til SVV, som viser at 
SVV krav til funksjonalitet er 
ivaretatt, er det i plankart regulert 
rundkjøringer i kryssene FV 128 
/Stasjonsgata og FV 128/Rollsvei  
med diameter 26m. 
Rundkjøringenes sentraløyer 
reguleres med diamter 13m. 
Ytterkant av sentraløy skal være 
overkjørbar. 
 
Dokumentasjon på rundkjøringenes 
funksjonalitet (D26) omfatter 
tegninger som viser avbøying og 
sporingskurver for vogtog og buss. 
 
Krysset FV 128 / Heliveien er 
regulert som T-kryss i plankart og 
dagens forkjørsregulering av FV 128 
opprettholdes. 



31 Formål i plankart – innsigelse 
SVV ønsker ikke å forplikte seg til en så høy 
detaljeringsgrad som er foreslått i områdeplanen. Dette 
fordi SVV ønsker å utarbeide konkrete løsninger i en 
byggeplan, da de på nåværende tidspunkt ikke er sikre 
på hva som er de beste løsningene. Dette gjelder blant 
annet utforming av krysset Rolls vei x FV 128 og 
avslutning av sykkelfeltene langs FV 128. SVV ønsker 
heller ikke nedsenket midtrabatt på fylkesvegen. Dette 
på grunn av utfordringer knyttet til vedlikehold og støy. 
SVV fremmer innsigelse til all «annen veggrunn, teknisk 
anlegg» og «sykkelveg/-felt» og krever at formålene 
byttes ut med «kjøreveg» 
 
 
 
 
 
 
 

Oppfølging av innsigelse formelt 
avklart med SVV 17.11.2015. 
 
Detaljering i plankart er endret ihht 
krav fra SVV. I plankart er  
vegbredde regulert under ett (3,5 + 
2 + 3,5) med annen veggrunn- grønt 
areal på hver side.  
Areal for gående og syklende er 
regulert med total planlagt bredde, 
uten videre detaljering av 
funksjonsfordeling. 
 
Videre er bestemmelser endret ved  
supplering av § 7.1 som sikrer 
mulighet for justering av formål og 
formålsgrenser, og ivaretar med 
dette SVV sitt ønske om fleksibilitet 
ved utarbeidelse av konkrete 
løsninger i en byggeplan. 

32 § 7.2, § 7.3 og byggeplan - innsigelser 
SVV fremmer innsigelse til § 7.2 og § 7.3 i 
reguleringsbestemmelsene, som vil føre til for strenge 
bindinger til detaljer i områdeplanen. Disse 
bestemmelsene kreves strøket da § 5.15 som omhandler 
krav til byggeplan vil fungere godt alene.  
SVV fremmer innsigelse til dagens formulering av § 5.15 
og krever at bestemmelses suppleres med «før tiltakene 
igangsettes.»  
 

5.15   

Oppfølging av innsigelse formelt 
avklart med SVV 17.11.2015. 
 
Det vises til kommentar over, pkt 
31, og til nye formuleringer under 
§7 
 
Innspill vedrørende §5.15 er fulgt 
opp, men bestemmelsen er flyttet 
til §10.1 

33 Gangfelt 
SVV krever at gangfelt inntegnet i plankart må tas ut 
ettersom gangfelt vedtas etter annet regelverk enn Plan- 
og bygningsloven. Gangfeltene må vurderes på senere 
tidspunkt i samarbeid med SVV’s fagfolk på 
trafikksikkerhet. 

Innspill er fulgt opp.  
 

34 Fortau 
SVV minner om at dersom adkomst til Tunveien 18 på 
dagens gang- og sykkelveg skal opprettholde så må 
formålet «gang- og sykkelveg» opprettholdes da det ikke 
tillates biltrafikk på fortau. 
SVV påpeker at aktuelle fortau som er inntegnet i 
plankart tilfredsstiller kriteriene til gang- og sykkelveg.  

Tunveien 12-18 er under regulering 
og planlegges med adkomst fra 
Sørmyrveien.  Hensynet til 
biladkomst fra dagens gang- og 
sykkelvei videreføres derfor ikke i 
denne områdeplanen. 
 



35 Gangakser 
SVV er opptatt av at tilgangen og bruken av kulverten 
under FV 128 skal opprettholdes. SVV påpeker at 
planforslaget viser en unaturlig gangakse ved at gang- og 
sykkeltrafikk skal ledes på baksiden av bygning på felt 
S2. SVV påpeker at utforming av torget ikke må hindre 
gående og syklende å bruke adkomst til kulvertene på 
begge sider av felt S2 og at det ikke må legges opp til 
gangakser som oppleves som omveier. Det minnes om 
at alle anlegg for gående og syklende må være universelt 
utformet. 

Det vises til prinsippskisse nederst i 
dette dokumentet som viser mulige 
løsninger på hvordan rampe 
mellom undergang og øvre plan av 
T1 kan etableres. 
 
Siste avsnitt under § 7.5 stiller krav 
om at planlegging av felt T1 skal 
skje i samråd med og godkjennes av 
Spydeberg kommunale råd for 
funksjonshemmede.   
 
Det vises til bestemmelser §7.5 og 
§8.2 der det stilles krav om 
etablering av gang- og 
sykkelforbindelse som ivaretar 
tilgjengeliget til undergang.  

36 Kollektivholdeplasser 
SVV påpeker at det mangler avsatt areal til lehus og at 
dette må sikres i plankart. Det minnes om at all adkomst 
til kollektivholdeplasser skal være universelt utformet, 
spesielt i området der kulverten under FV 128 blir en 
naturlig forbindelse mellom holdeplasser.  Dersom 
universelt utformede adkomster lager lange omveier for 
funksjonsfriske så kan tiltak være å lage trapper og/eller 
grusganger der man forventer at det vil oppstå tråkk. 
 

Plassering av og areal til leskur er 
ivaretatt i plankart ihht figur 31 i HB 
V123 Kollektivhåndboka. 
 
Universell utforming av 
kollektivholdeplasser er ivaretatt i 
plankart, ihht HB V123. 
 
Snarveier er sikret i plankart og 
bestemmelser. 

37 Frisikt ved inn-/utkjøring til p-anlegg 
Krav til frisikt bør suppleres i bestemmelse § 5.3, under 
avsnittet om innkjøring til p-anlegg.  

Nummerering av bestemmelser er 
endret for mer ryddig oppsett. 
 
Innspill er fulgt opp i §3.3 under 
strekpunkt Krav til plankart og 
bestemmelser. 
  
Under §5.3.6 og 5.4 stilles det krav 
om at frisikt skal sikres ved 
henholdsvis inn/utkjøring av p-
kjeller og ved avkjørsler. 

38 Sykkelparkering 
SVV påpeker at det må stilles krav om at videre 
detaljregulering skal inneholde plankart der det er satt 
av areal til sykkelparkering. Det bør også settes krav til 
kvalitet og antall gjennom reguleringsbestemmelsene 
som innebærer at syklende bør kunne plasseres under 
tak og kunne låses fast.  

Innspill er fulgt opp  
under §3.3 Krav til planforslag for 
detaljregulering ved innsendelse til 
1. gangs behandling: 
 
Strekpunkt: 
-Krav til plankart og bestemmelser: 
Bestemmelser skal sette krav til 
kvalitet og antall parkeringsplasser 
for sykkel, herunder antall 
parkeringsplasser for sykkel under 
tak. Areal til sykkelparkering skal 
fastsettes i plankart.  



Kommentar her er avklart med SVV 
17.11.2015 mht deres mail 
16.11.2015. 
 

39 Reguleringsbestemmelsene § 4.7, 7.10 og 6.1.8 bør 
oppdateres slik at sykkelparkering nevnes på lik linje 
med annen parkering, spesielt med tanke på 
minimumskrav til sykkelparkeringsdekning pr 
boenhet/BRA. 

§4.7 er supplert og omfatter også 
sykkelparkering. 
 
Ettersom det ikke er fastsatt areal 
til sykkelparkering i plankart så 
vurderes det som feil å stille krav til 
sykkelparkering under §7.10, da 
sykkelparkering ivaretas i §3.3, §4.7 
og §6.1.8.2. 
 
Kommentar her er avklart med SVV 
17.11.2015 mht deres mail 
16.11.2015. 

 
Fylkesmannen i Østfold (FMØ), 24.06.2015 

 Sammendrag Kommentar 

40 FMØ savner maksimalbegrensning av parkeringsplasser 
for nye boliger. 
 

6.1.8.1 er supplert med makskrav 
for boligparkering på 2,0. 

41 FMØ påpeker at om planområdet skal kunne bli et 
sentrumsområde hvor barn og unge trives så må det 
lages trygge fellesområder og trafikken må holdes 
utenfor. 
FMØ er skeptiske til at man i et lite kjerneområde som 
her tillater lekeområder på tak. 
   

Det stilles krav om opparbeidelse 
av park og torg innenfor 
planområdet. Begge med lekeplass. 
Det stilles også krav om at 
lekeplass på torg skal ha fysisk 
skjerming mot trafikkareal på felt 
S4. Undergangen sikrer 
trafikksikker forbindelse mellom 
torg og park. 
 
En forutsetning for å få til 
sentrumsutvikling er fortetting og 
sambruk av arealer. 
Større barn vil få god tilgang på 
lekeplasser på torg og i park. 
Når det gjelder nærlekeplass for de 
minste barna så vurderes det som 
svært viktig at disse ligger i nær 
tilknytning til bolig.  
Med bakgrunn i overordnet krav 
om fortetting (kommunedelplan 
for sentrum) så vurderes det som 
en sikker og god løsning at 
nærlekeplass for de minste barna 
legges på tak istedenfor på 
bakkeplan.  



42 FMØ bemerker at det legges opp til betydelig 
skjønnsmessige og krevende vurderinger i tekst og 
formuleringer av planbestemmelsene. FMØ anbefaler en 
gjennomgang med sikte på å gjøre krav til vurdering til 
mer spesifikke krav til detaljregulering. 

Bestemmelser er grundig 
gjennomgått og krav er flere steder 
spesifisert.  

 
Jernbaneverket , 04.06.2015 

 Sammendrag Kommentar 

43 Jernbaneverket har ingen merknader til 
områderegulerilngsplanen. 

 

 
Hafslund Nett AS (HN), 13.07.2015 

 Sammendrag Kommentar 

44 HN har områdekonsesjon i Spydeberg kommune. 
HN har anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon 
innenfor kommunen. 

 

45 I reguleringsplanen er byggegrense for høyspentkabel 
merket med hensynssone. HN påpeker at etter forskriften 
skal ikke høyspenningskabler under bakken tegnes inn på 
kart og ber om at hensynssone rundt kabler fjernes fra 
reguleringsplan.  

Hensynssone rundt kabler er 
fjernet fra plankart ihht krav fra 
HN. 
 

46 Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner så ber HN om å 
få oversendt forslag slik at HN kan planlegge 
energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg i området i 
samråd med forslagsstiller. 
 

Strekpunkt under bestemmelse 
§ 3.3 er supplert og stiller krav 
om at all planlegging av 
energiforsyning, nettstasjoner og 
kabelanlegg skal gjennomføres i 
samråd med Hafslund Nett 
Øst/netteier. 

 
IS Spydeberg Torv, 18.06.2015 

 Sammendrag Kommentar 

 IS Spydeberg Torv representerer grunneiere i området og 
vurderer forslag til områdeplan som et godt alternativ for et 
nytt sentrum i Spydeberg. IS Spydeberg Torv ønsker å bidra 
til at planen kan gjennomføres etter intensjonen. 

 

47 IS Spydeberg Torv gjør oppmerksom på at planen griper inn i 
avtalte/tinglyste feste/utbyggingsavtaler. Det vil derfor være 
nødvendig å finne gode løsninger for å kompensere/endre 
inngåtte avtaler. IS Spydeberg Torv mener dette best kan 
gjøres ved at det legges til rette for å inngå avtaler om 
makeskifte eller tilsvarende løsninger. 

Det er engasjert konsulent som 
arbeider med en helhetlig 
eiendomsstruktur i samsvar 
med vedtatt 
områdereguleringsplan 
 

 
 
 

 



 
 
 


