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Områdereguleringsplan for Myra / TEBO i Spydeberg kommune - Innsigelser 

imøtekommet 

I Fylkestinget 22.06.2016 ble fravikssøknad fra vegnormalene om størrelse på rundkjøringer 

i reguleringsplan Myra/TEBO i Spydeberg kommune behandlet som sak. Fylkestinget 

godkjente fraviket, som innebærer at ny rundkjøring i krysset mellom fv. 122 Stasjonsgata 

og fv. 128 kan prosjekteres med en diameter på 26 m, mens ny rundkjøring mellom fv. 128 

og kommunal veg Rolls vei kan prosjekteres med en diameter på 28 m. 

 

Statens vegvesen hadde opprinnelig flere innsigelser til områdereguleringsplan for 

Myra/TEBO området, disse ble sendt i brev datert 08.07.2015, en plan som bl.a. innebærer 

en nedgradering av fylkesveg 128 Osloveien – Askimveien til gate. Oppsummert under finnes 

våre innsigelser med tilhørende kommentarer rundt prosessen som har pågått i ettertid: 

 

Innsigelse Kommentar  

 Avkjørsel markert i plankartet fra 

Tunveien inn på fylkesveg 128. 

 Avkjørsel markert i plankartet i østre 

rundkjøring på fylkesveg 128. 

Begge disse avkjørslene er tatt ut av justert 

plankart datert 07.01.2016 og innsigelsen i 

disse punktene er imøtekommet. 

 

 For høy grad av detaljering i 

reguleringsplankartet i en overordnet 

plan. 

Nytt plankart datert 07.01.2016 inneholder 

mindre grad av detaljering og innsigelsen 

kan betraktes som imøtekommet. 

 Fjerning av §§ 7.2 og 7.3 i 

reguleringsbestemmelsene som 

forplikter utbygging i henhold til 

detaljert plankart. 

 Korrigere § 5.15 i 

reguleringsbestemmelsene om at Statens 

vegvesen skal godkjenne byggeplan. 

Reviderte reguleringsbestemmelser datert 

16.11. 2015 er korrigert i tråd med Statens 

vegvesen sine innspill og innsigelsene i disse 

punktene er imøtekommet. 

 



  

 

2 

Innsigelse Kommentar  

 Det er planlagt for små rundkjøringer på 

fylkesveg 128. 

Rundkjøringene er nå tegnet større enn 

opprinnelig planforslag, men krevde en 

fraviksbehandling fra vegnormalene fra 

vegeier Østfold fylkeskommune. Dette ble 

behandlet i Fylkestinget 22.06.2016. Vi 

forutsetter at plankartet i endelig vedtatt 

plan endres i tråd med Fylkestingets vedtak.  

 

Statens vegvesen sine interesser i saken er ivaretatt i de siste reviderte plankart og 

bestemmelser. Planen kan nå egengodkjennes for vår del, og vi ber om å få tilsendt vedtatt 

plan. 

 

 

 

Vegavdeling Østfold 

Med hilsen 

 

 

 

Roar Midtbø jensen 

avdelingsdirektør Siri Rolland 

 sjefingeniør 
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