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1. SAMMENDRAG 
 
Stasjonsgata 26 foreslåes regulert med en høy grad av utnytting for å videreutvikle Spydeberg 
sentrum. Det foreslåes publikumsrettede næringslokaler og/eller offentlig/privat tjenesteyting 
i første etasje, leiligheter i 2-4. etasje og parkeringskjeller. 
 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 
3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Eiendommen gnr. 26 bnr 31, som ligger sentralt langs Stasjonsgata i Spydeberg, eies av 
Spydeberg kommune. Bygningen er tidligere blitt brukt til allmennyttig formål -  bedehus, 
og kalles Betania. I senere tid har lokalene blitt leid ut til privat tjenesteyting og lokalene 
har stått tomme en stund. Kommunestyret i Spydeberg vedtok i møte 22.03.2011, sak K-
019/11, at eiendom gnr. 26 bnr. 31 skal omreguleres til bolig/næring og legges ut for salg. I 
nytt vedtak av 11.12.2012, sak K-091/12, har kommunestyret justert vedtaket fra 2011 og 
vedtatt at samme eiendom skal reguleres til sentrumsformål og legges ut for salg. I 
reguleringsplanforslaget er det også til hensikt å rydde opp i tilstøtende reguleringsplaners 
veiformål, slik at de stemmer med eksisterende situasjon. 

Intensjonen med planen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse på eiendommen med 
parkeringskjeller, forretning/næring og tjenesteyting i 1. etg og boliger i de øvrige etg. På 
denne måten vil man kunne utvikle sentrum langs Stasjonsgata iht. kommuneplanens 
arealdel, og samtidig åpne opp for bærekraftig utvikling med høy utnyttelse av sentrale 
områder. Det er viktig at eiendommen utvikles med hensyn til omkringliggende 
omgivelser. 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger er det vurdert at detaljreguleringsplanen 
ikke faller inn under konsekvensutredningsplikt. 

  
Stedsnavn og adresse Stasjonsgata 26, 1820 Spydeberg 
Gårdsnr./bruksnr. 26/31, 26/7, 26/40, 26/338, 26/339, 523/36 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Reg.plan: Allmennnyttig formål 

(bedehus/forsamlingslokale) 
KDP sentrum: Fremtidig sentrumsformål 

 
 

 

Forslagsstiller Spydeberg kommune 
Grunneiere (sentrale) Spydeberg kommune m.fl 
Plankonsulent Spydeberg kommune 
  
Ny plans hovedformål Tilrettelegge for blokkbebyggelse 
Planområdets areal i daa 1.1 daa 
Grad av utnytting % - BYA = 50 % 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Byggehøyde og tilpasning til omkringliggende 

bebyggelse 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 
 

 

Kunngjøring oppstart, dato August 2015 
Informasjonsmøte/folkemøte, avholdt (j/n). Nei 
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4. PLANPROSESSEN 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev av 26. august 2015 til berørte naboer, grunneiere, 
myndigheter og andre berørte, samt varslet i annonse i Smaalenenes avis og på Spydeberg 
kommunes nettsider. Frist for uttalelse var 18. september 2015. Det kom inn 11 merknader til 
varselet.  
 
Planforslaget ble i Utvalg for miljø og teknikk vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn den 
07.06.2016. Planforslaget ble så lagt ut til offentlig ettersyn 6.7.2016 med høringsfrist 
31.8.2016. Kommunen mottok 5 uttalelser til første runde med offentlig ettersyn. Østfold 
fylkeskommune har i sin uttalelse krevd at planforslaget sendes i revidert stand på nytt 
offentlig ettersyn.   
 
Spydeberg kommune har derfor revidert planforslaget og sendt det til ny politisk behandling 
med den hensikt å få sendt planforslaget til nytt offentlig ettersyn. 
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE 

RETNINGSLINJER  
 

5.1 Fylkesplan 
 
Fylkesplanen for Østfold «Østfold mot 2050» ble vedtatt av Fylkestinget 26. februar 2009 og 
godkjent i Statsråd 11. mars 2011. I fylkesplanen er fortetting, infrastruktur, byutvikling og 
vern én av tre oppfølgingsområder som skal prioriteres for gjennomføringen av planen. 
Funksjonelle og fortette byer og tettsteder gir nemlig både miljøgevinster og viktig 
verdiskaping som er viktig for planens mål og strategi om en bærekraftig utvikling. Vedlagt 
planen følger en veiledende arealstrategi for Indre Østfold. I dette vedlegget er Spydeberg 
sentrum, herunder Stasjonsgata 26. markert som «Tettbebyggelse». 
 

5.2 Kommuneplan for Spydeberg sentrum 
Kommuneplanen for Spydeberg har videreført Kommunedelplan for sentrum 2012-2024 som 
ble vedtatt 18. september 2012. Hovedformålet med sentrumsdelen i kommuneplanen er å 
sikre at sentrum utvikler seg iht. miljøvisjonen i kommuneplanen. Bærekraftig utvikling og 
målet om å fremstå som «det gode sted» står sentralt i planen, og det må jobbes bevisst for å 
videreutvikle et levende sentrum. Planen gir mål om fortetting og transformasjon i 
sentrumskjernen.  
 
I kommuneplanen blir arealene rundt Stasjonsgata definert som sentrumsformål. 
 

 
 
Figur 1 – Utsnitt fra sentrumsområdene i kommuneplan for Spydeberg. 
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Det er gitt bestemmelser i Kommuneplanen for «Byggeområde sentrumsformål»: 
- Sentrumsformålene skal omfatte boliger, kontorer, forretninger samt offentlig eller 

privat tjenesteyting 
- For eiendommer langs Stasjonsgata skal næringsvirksomhet orienteres mot gateløpet 

og fortrinnsvis i første etg. 
 
Eiendommene som grenser til planområdet i sør er avsatt med «sone med særlig hensyn til 
bevaring av kulturmiljø» (H570). Bestemmelsen skal ivareta at Stasjonsgatas karakteristiske 
bygningsmiljø og de arkitektoniske og bygningsmessige kvalitetene ivaretas. 
 
 

5.3 Reguleringsplaner 
 
Hoveddelen av planområdet inngår i «Reguleringsplanen for Stasjonsgata», vedtatt 22. juni 
1999. I denne planen er Stasjonsgata 26 avsatt til allmennyttig formål – 
bedehus/forsamlingslokale. Området har maksimal byggehøyde på 2 etg og BRA = 800m2. 
Formålsgrensene avviker noe med gjeldende eiendomsgrenser i kommunens digitale 
kartgrunnlag. 
 
Adkomstveien inn til Stasjonsgata 26/øvrige eiendommer i vest inngår i «Regulerings- og 
bebyggelsesplan over Stasjonsgata 30/32». Planen ble vedtatt i mars 2003 og regulerer 
kjøreveien delvis som felles adkomstvei og delvis som bolig/forretning. Det finnes ikke 
bestemmelser til planen. 
 

5.4 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 
Retningslinjen skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige løsninger som fremmer helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør gi kompakte tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. I by- og tettstedsområder og rundt 
kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet 
tillegges vekt. 
 

5.5 Statlig planretningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 
planleggingen av området. Planer skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet 
mot fysiske og psykiske skadevirkninger, samt skape fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter. 
Barn og unges tilbud og muligheter skal ivaretas.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 
6.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger midt i Spydeberg sentrum og inngår som en naturlig del av 
handelstyngdepunktet ved Spydeberg Torg. Spydeberg kommune har to handelstyngdepunkt; 
Tebosenteret og Spydeberg Torg. Disse er vist i bildet nedenfor. 
 
 

  
 
Figur 2 – Utsnitt viser Spydeberg sentrum. Den røde ringen markerer planområdet. Handelsområdene i 
Spydeberg er merket med en blå firkant med Spydeberg Torg er i nord og Tebosenteret i sør. 
 
 
Planområdet ligger også i kort avstand fra kommunehuset, jernbanestasjonen og Spydeberg 
stadion. 
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Figur 3 – Flyfoto som viser planavgrensningen. 
 
Det aktuelle området omfatter gnr. 26 bnr. 31 samt tilstøtende adkomstvei nord for denne 
eiendommen. Planområdet ligger langs tettstedets hovedgate Stasjonsgata, og benyttes i dag 
til utleie for privat tjenesteyting.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Oversikt over hvilke eiendommer planområdet består av 
 
6.2 Tilstøtende områder 
I sør grenser planområdet til frittliggende og tilbaketrukne villaer med forhager mot 
Stasjonsgata. Villaene gir Stasjonsgata et karakteristisk bygningsmiljø og skal bevares som 
kulturmiljø. Denne bebyggelsen er bygget i tre. Mot øst er det også frittliggende villaer. To av 
disse benyttes som restaurant/forretning i 1. etg og boliger over. 
 
På nordsiden av planområdet, er det parkeringsplasser for butikkområdet på Spydeberg Torg. 
Disse eiendommene benytter egen innkjøring lenger nord i Stasjonsgata. Spydeberg Torg er 
bygget med forretninger i 1. etg og boliger i 2. og 3. etg. Bebyggelsen er reist i senere tid med 
fasader i mur og tre. 
 

Gnr/Bnr Adresse Eier 

26/31 Stasjonsgata 26 Spydeberg kommune 

26/7  Vollebekk 1-18 Vollebekk boligsameie 

26/40 Stasjonsgata 28 Spydeberg Eiendomsinvest AS 

26/338 Ingen adresse Spydeberg kommune 

26/339 Ingen adresse Spydeberg kommune 

26/340 Ingen adresse Spydeberg kommune 

523/36 Stasjonsgata Østfold fylkeskommune 
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Figur 4 – Bildet viser eneboligen som grenser til planområdet i sør. 
 

 
 
Figur 5 – Bildet viser Spydeberg Torg med parkeringsplasser. 
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Figur 6 – kontorbygning ligger ved parkeringsplassen vis a vis planområdet. 
 
6.3 Topografi og vegetasjon 
Planområdet ligger på et flatt parti øverst i Stasjonsgata, og eiendommen ligger ca. 109 m.o.h. 
I enden av veien Vollebekk skråner terrenget ned mot Hyllibekken. 
 
Langs Stasjonsgata er det i dag en bjørkeallé som går fra Myrakrysset opp til jernbanen. 
Alleen bidrar til å gjøre Stasjonsgata til Stasjonsgata og danner halvåpne vegger mot den 
asfalterte veien.  
 
På eiendommen er det i dag en bygning i 1 etasje, og det er tilrettelagt for parkering av 3-5 
biler inne å eiendommen. Øvrige flater på eiendom 26/31 er består av gressarealer.  
 
Det er gode solforhold på eiendommen og i området. 
 
6.4 Forholdet til naturmangfoldloven 
 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill 
med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

Planområdet utgjør i dag en asfaltert adkomstvei og en bebygd eiendom med gressplen. 
Planområdet innehar ingen viktige økologiske funksjoner som f. eks bekk, verdifulle 
kantsoner eller biologisk mangfold. 
 
I følge Naturbase (Direktorat for naturforvaltning, 10. des 2015) er planområdet og 
omkringliggende arealer registrert som boareal og det er ikke registrerte naturtyper- eller arter 
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i området. Hyllibekken lenger vest for eiendommen er markert som et viktig naturområde, 
men bekken ligger i god avstand fra eiendommen (over 100 m). 
 
Det vurderes at foreliggende informasjon om registrerte naturtyper, arter og områdets 
eventuelle økologiske funksjoner er tilstrekkelig ut i fra det faktum at planområdet allerede i 
dag er bebygget. 
 

 
 
Figur 7 – Planområdet er markert med gult. Det viktige naturområdet rundt Hyllibekken er markert med 
grønn skravur. 
 
 
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, 
skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  

Ikke relevant, det vises til merknad til § 8.  
 
 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Det vurderes at arealbruk og -disposisjon ikke vil bidra til å øke den samlede belastningen på 
omkringliggende økosystemer. Det vises for øvrig til kommentarer til § 8.  
 
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Det vurderes at denne følges opp, og at tiltakshaver gjennom å fremme reguleringsplan for 
hele området med de bestemmelser som følger av planen tar initiativ til å dekke de kostnader 
som måtte oppstå for å hindre eller begrense skade på naturmiljøet, jf. kommentar til § 12.  
 
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og 
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Ikke relevant. Se for øvrig § 8. 
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6.5 Barn og unge 
Innenfor planområdet finnes det i dag ingen tilrettelagte lekearealer for barn og unge. 
Nærmeste areal som har funksjon som lekeareal er områdene langs Hyllibekken (100 meter 
gåavstand), Spydeberg stadion (ca. 100 meter gåavstand) og Hovin barneskole (500 meter 
gåavstand). Det finnes også en større lekeplass/park inne ved boligfeltet Hylli, Folkeparken 
med ballplass og skøytebane (400 meter gåavstand), som ligger sørvest for planområdet. På 
andre siden av jernbanen ligger Hylliskogen (800 meter gåavstand), som blir benyttet aktivt 
som friluftsområde og hvor det er turstier og speiderhytte. 
 

 
6.6 Kulturminneverdier 
Jf. Miljøstatus.no (10.des 2015) finnes det ikke registrert automatisk fredete kulturminner 
innenfor eller i nærheten av planområdet. Eneboligen sør for planområdet er registrert i 
SEFRAK-registeret, noe som innebærer at bygningen er oppført før 1900-tallet. Se figur 4. 
Dette innebærer ikke at bygningen er vernet. 
 
 
6.7 Infrastruktur 
Fv. 122 Stasjonsgata passerer planområdet i øst. Denne gaten er Spydebergs viktigste byrom i 
sentrum og forbinder Spydeberg Torg med Tebosenteret og fv. 128 Osloveien. Bjørkealléen 
langs gata er identitetsbærende for bygda Spydeberg. Kommunen har som mål å bygge opp 
om Stasjonsgata og sikre liv i denne gaten med kombinert nærings- og boligformål som rettes 
mot gaten og ikke inn i bakgårder. Fartsgrensen er 40 km/t og det er gjennomgående 
fartsdumper på strekningen, samt tosidig fortau. 
 
Stasjonsgata fører nordover mot Lysern og Hobøl kommune og sørover til fv. 128 Osloveien. 
Det er registrert en ÅDT på 4497 kjøretøy/døgn, hvorav ca 7 % tungtransport. Langs 
strekningen er det registrert flere ulykker, men ingen i krysset Vollebekk/Stasjonsgata. 
Utenfor parkeringsplassen ved Spydeberg Torg har det vært en mc-ulykke med én lettere 
skadd. 
 
Adkomstveien til planområdet/Vollebekk er en privat vei og en sidegate til Stasjonsgata. 
Veien er i dag adkomstvei for Stasjonsgata 26 og bakenforliggende bolig- og 
næringsbebyggelse. Kjørebanen er umerket og uten eget areal for myke trafikanter.  
 
Kollektivdekningen i området er god. Det er gåavstand til jernbanestasjonen og 
bussholdeplassene ved jernbanestasjonen og langs Stasjonsgata (ved Tebosenteret). Her går 
det avganger mot Oslo og Askim omtrent hver time. 
 
Planområdet har offentlig vann- og avløpsnett.  
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Figur 8 – Bildet viser ulykker langs Stasjonsgata. 
 

 
 
Figur 9 – Bildet viser atkomstveien til planområdet, og fortauet langs Stasjonsgata foran i bildet. 
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6.8 Privat og offentlig servicetilbud 
Det er kort avstand til private og offentlige servicetilbud fra Stasjonsgata 26. Både rådhus, 
idrettsanlegg, bank, biblioteket, forretninger og kommunens helsetjenester m.v. ligger i 
gåavstand fra planområdet. Området tilhører skolekretsen til Hovin barneskole, og det er kort 
avstand til Løvestad barnehage og Solsiden barnehage. 
 
6.9 ROS-analyse 
Det er utarbeidet en egen ROS-analyse for planforslaget. Denne er vedlagt. 
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG KONSEKVENSER AV 
DETTE 

 

7.1 Innledning 
Planforslagets hovedidé er å regulere eiendommen i tråd med kommuneplanen ved å 
transformere og fortette eiendommen. Det er ønskelig å åpne opp for forretninger og fortetting 
med flere boenheter langs Stasjonsgata i tråd med overordnet plan. I etasjene over er det 
ønskelig å tilrettelegge for leiligheter opp til 4 etg, og med parkeringskjeller. Det legges opp 
til nedgravde avfallsløsninger.  
 
Deler av atkomstveien Vollebekk inngår i planområdet. Atkomstveien er implementert i 
planforslaget for å rydde opp i eksisterende reguleringsplaner for atkomstveien. 
 
7.2. Overordnede planer og vedtak. 
Planforslaget oppfyller intensjonene i de overordnede planene godt, og er i tråd med både 
Fylkesplanen «Østfold mot 2050» og kommuneplanens arealdel i Spydeberg. 
 
Målsetningene i fylkesplanen om bærekraftig utvikling oppfylles i denne reguleringsplanen. 
Det legges opp til transformasjon av planområdet slik at eiendommen fortettes og bebygges 
med formål som gir et funksjonelt og levende sentrum. Det er gåavstander til både 
kollektivtransport og offentlig/privat servicevirksomhet, som igjen er helseforebyggende og 
samtidig bærekraftig. 
 
7.3 Reguleringsformål 
Området foreslås regulert til følgende reguleringsformål og hensynssoner jf. Pbl. §§ 12-5 og 
12-6. 

� Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr. 1) 
- Kombinert bebyggelse og anlegg; Bolig, forretning, tjenesteyting, felt B/F/T 
- Bolig/Forretning, Kontor, felt B/F/K  

 
� Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr. 2) 
- Kjøreveg, felt f_KV 
- Annen veggrunn- tekniske anlegg, felt AVT1 – AVT2 
- Parkering – under grunnen, Felt f_P 

 
� Hensynssone (Pbl. § 12-6) 
- Frisiktsone, Felt H140_1 – H140_2 
-  

Arealbruk 
Bebyggelse og anlegg daa 

- Bolig/forretning/tjenesteyting  0.8 daa 

- Bolig/forretning/kontor  0.001 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

- Kjørevei  0.2 daa 

- Annen veigrunn  0.1 daa 

- Parkering  0.7 daa 

Hensynssone  - sikringssone   

- Frisiktssone  0.001 daa 
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7.4 Byggeformål 
Planområdet reguleres til kombinert formål med forretning og tjenesteyting i 1. etg i form av 
detaljhandel, forretningsmessig servicevirksomhet og bevertning med parkeringskjeller og 
boliger i etasjene over 1. etasje. Planen tar utgangspunkt i at eksisterende bebyggelse på 
eiendommen skal rives og ny bygning bygges. Det er ønskelig med en fleksibel plan, slik at 
markedet avgjør type bebyggelse. Alle virksomheter skal rettes mot Stasjonsgata. For å få en 
høy utnyttelse av tomten er det åpnet for at eiendommen kan bebygges med bygning 
tilsvarende 4 etasjer. Eksisterende bebyggelse på motsatt side av Stasjonsgata og Spydeberg 
Torg er oppført med 3 etg.   
 
Det tillates en grad av utnytting på % - BYA = 50 %.  Byggegrensen er trukket 12,5 m fra 
senterlinjen i Stasjonsgata, slik at grensen samsvarer med øvrige reguleringsplaner langs 
gaten. For øvrig er byggegrensen 4 meter fra eiendomsgrensen. 
 
Målsetningen med den nye bebyggelsen er å legge til rette for en ny bygning som harmonerer 
med eksisterende bebyggelse i området, og det er viktig at bebyggelsen skaper et godt visuelt 
uttrykk. Dette sikres gjennom fellesbestemmelsene til planen. Det er derimot ikke ønskelig at 
det settes ensidig krav til arkitektur og byggeskikk for denne eiendommen da bebyggelsen i 
området er fra forskjellig tidsepoker og med ulik arkitektur. Det er likevel stilt krav om at ny 
bebyggelse på eiendommen skal være moderne og at ny bebyggelse skal henvende seg 
arkitektonisk mot Spydeberg Torg for å definere næringsområdet på en bedre måte. Rammene 
for utforming av ny bebyggelse på eiendommen settes derfor etter planfremmers syn i 
tilstrekkelig grad i bestemmelsene, men detaljene må avgjøres i byggesaksbehandlingen. 
Bebyggelsen og utearealer skal utformes iht. universell utforming. 
 
I reguleringsplanforslaget er det også avsatt et lite areal til bolig/forretning og kontor. Dette 
arealet inngår i reguleringsplanen fordi feltet i dag er regulert til vegformål, denne planen 
ønsker å rydde opp i regulerte forhold. Feltområde B/F/K vil med dette planforslaget utgjøre 
en del av Spydeberg Torgs næringsformål og knyttes i bestemmelsene til den tilstøtende 
reguleringsplanen; «Regulerings- og bebyggelsesplan over Stasjonsgata 30/32» 
 
7.5 Lek/uteoppholdsareal 
Eget innregulert areal av lekeplass er ikke gjort, men det er i bestemmelsene lagt opp til at 
egen lekeplass for små barn skal etableres innenfor felt B/F/T. Lekearealer for større barn 
finnes andre steder i korte avstander fra Stasjonsgata 26. Det store lekeområdet i Folkeparken 
er lett tilgjengelig via adkomstveien Vollebekk. Hovin skole og Spydeberg stadion ligger 
dessuten i gåavstand fra området og har lett tilkomst fra Stasjonsgata 26.   
 
Planbestemmelsene sikrer arealer til uteoppholdsarealer pr. boenhet på eiendommen. Det 
forventes at disse uteoppholdsarealer delvis løses med balkonger da det tilrettelegges for 
publikumsrettede funksjoner i første etasje. 
 
Barnerepresentanten har fått både varsel om oppstart og tilsendt brev om offentlig ettersyn, 
det er ikke mottatt uttalelser fra representanten. 
 
Videre har ungdommens kommunestyre fått tilsendt dokumentene som en høringspart ved 
offentlig ettersyn. 
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7.6 Parkering 
På grunn av tomtens størrelse er det ikke plass til å fortette eiendommen med 
blokkbebyggelse og samtidig tilrettelegge for parkeringsplasser på bakkeplan. Planforslaget 
foreslår derfor parkering under bakken. Parkeringskjelleren kan legges 1 m fra 
eiendomsgrensen, altså utenfor byggegrensen for bebyggelsen. I vedlegg 06 er det illustrert 
hvordan parkeringskjelleren kan løses med plass til én parkering og én bod for hver boenhet.  
Ved utbygging av tomten er det viktig å ta hensyn til offentlig infrastruktur i bakken.  
 
De samme parkeringsplasskravene som er stilt til Myra/TEBO planen er foreslått i denne 
planen. Parkeringsplasser for foretak innenfor planområdet og besøksparkeringer for beboere 
henvises til å parkere på gnr. 26 bnr. 7. Her har gnr. 26 bnr. 31 tinglyste rettigheter til 6 
parkeringsplasser gjennom dagboksnr. 7033 og jf. tinglysning av 27/9-2004.  
 
Det skal også settes av tilstrekkelig antall parkeringsplasser for sykkel på eiendommen. Disse 
bør plasseres i tilknytning til inngangspartiet. Plassering og utforming av sykkelparkeringene 
må vurderes i byggesaksbehandlingen. 
 
 
7.7. Trafikkforhold 
Deler av atkomstveien Vollebekk ligger innenfor plangrensen. Adkomstveien reguleres slik 
den er utformet i dag, med 4 m. bred kjørebane og varierende bredde annen veggrunn/grøft. 
Dette tilsvarer dimensjoneringsklasse A1 «Atkomsveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t» 
iht. Statens vegvesens håndbok N100. Det reguleres ikke eget fortau eller gang- og sykkelvei 
langs Vollebekk. Vollebekk reguleres som en felles kjørevei for tilliggende boligbebyggelse.   
 
Avkjørselen til Stasjonsgata 26 er vist i reguleringsplankartet med en atkomstpil slik den er 
idag. Detaljert plassering kan bestemmes nærmere når området detaljprosjekteres. I denne 
sammenheng må frisiktlinjer ivaretas. 
 
Statens vegvesen ønsker at frisiktlinjer fra kysset Vollebekk/Stasjonsgata endres til 4x30 m. 
og at frisiktlinjene skal ta utgangspunkt i fortauskant. Dette vil kommunen sørge for at blir 
endret før endelig vedtak av planforslaget. 
 
7.8. Støytiltak 
Langs Stasjonsgata er det forholdsvis mye trafikk, og det er viktig at det ved 
detaljprosjektering av leilighetsbygningen blir ivaretatt krav til støy og akustikk, både ute og 
inne. Dette er innarbeidet i planbestemmelsene. Støydempende tiltak kan være støyisolerende 
fasade mot Stasjonsgata og plassering av stille rom bort fra gate.  
 
Det ble i 2014 gjennomført en støyutredning som viser at fasaden mot Stasjonsgata er 
støyutsatt. Fasaden vekk fra Stasjonsgata ligger imidlertid i «stille sone». Kommunen ønsker 
ikke at det etableres støyskjermer langs Stasjonsgata, derfor må uteoppholdsarealene plasseres 
slik at de ligger utenfor støyutsatte områder i planen. Detaljprosjektering av tiltak på 
eiendommen må vise at dette blir tilfredsstilt. 
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7.9. Avfallshåndtering/miljøstasjon 
Av hensynet til omkringliggende bebyggelse, torg og forretningsvirksomhet er det gitt 
bestemmelser til planen som krever nedgravde avfallsløsninger innenfor utbyggingsområdet. 
Renovasjonsløsningen kan graves ned som en del av parkeringskjelleren, som vist i vedlagt 
illustrasjonsplan. Vollebekk er en gjennomkjøringsvei, og det er derfor ikke behov for å sette 
av areal til snumuligheter for søppelbil/lastebil.   
 

 
Figur 10 – Bildet viser hvordan nedgravde avfallsløsninger kan se ut. 
 
7.10. Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet en egen ROS-analyse. Konklusjonen tilsier at det ikke er forbundet med 
noen fare å regulere arealene slik som foreslått. Se vedlegg. 
 
 
7.11 Estetikk og konsekvenser for naboer 
For naboer og for reisende langs Stasjonsgata vil den nye bebyggelsen oppleves noe mer 
massiv enn dagens bebyggelse. Dagens misjonshus er i en etasje med saltak. Høyden på møne 
er forholdsvis høy, da saltaket går over en stor bygning. Misjonshuset er lagt nærmere 
naboeiendom i syd enn hva loven i utgangspunktet tillater, og gavlveggen ligger nærmere 
Stasjonsgata enn foreslåtte byggegrenser legger opp til.  
 
Dagens bygning henvender seg lite til publikum, ny bygning skal henvende seg til publikum 
mot Stasjonsgata og bidra til å øke handel og virksomhet mot Spydeberg torg. 
 
Solforhold vil ikke påvirke naboer i spesiell grad, da naboen i syd vil få den nye bygningen 
trukket lenger vekk fra seg. På de andre naboeiendommene er det parkeringsplass og en 
kontorbygning. Disse vil ikke påvirkes negativt ved at det etableres ny bygning på 
eiendommen.  
 
Kommunens administrasjon mener at ny bygning vil være med å styrke Stasjonsgata samt 
være en bygning som avslutter Spydeberg torg på en god måte. Bebyggelsen langs 
Stasjonsgata som omfattes av hensynssonen for bevaring av kulturmiljø vil ikke bli negativt 
påvirket av en ny bygning med høyde tilsvarende 4 etasjer. 
 
Den nye bygningen vil definere sentrum ved å ramme inn Spydeberg Torg i syd.  
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8. MEDVIRKNING OG INNKOMNE UTTALELSER VED 1. GANGS 
OFFENTLIG ETTERSYN 

 
 
Innkomne merknader etter kunngjøring og varsel om oppstart: 
1. Fylkesmannen i Østfold, brev av 17/8-2016 
2. Statens vegvesen, brev av 24/8-2016 
3. Østfold fylkeskommune, brev av 2/8-2016 
4. Hafslund Nett AS, brev av 30/8-2016 
5. Sameiet Stasjonsgata 32, brev av 17/7-2016 
 
Sammendrag: 
 
Fylkesmannen i Østfold:  
Fylkesmannen i Østfold støtter fylkeskommunens uttalelse og tilbakesendelse av planen. 
Planen må bearbeides og suppleres før det tas endelig stilling til forslaget. Anbefaler en 
drøfting av planen i regionalt planmøte før ny utsendelse. 
 
Kommentarer til Fylkesmannen i Østfold:  
Spydeberg kommune har justert og supplert planforslaget, og vi mener nå at planen har såpass 
god kvalitet at Fylkesmannen kan ta stilling til forslaget. 
 
Statens vegvesen: 
Statens vegvesen påpeker manglende støyutredning i området, Vegvesenet viser videre til en 
tidligere gjennomført støyutredning (Cowi, 18.februar 2014) som dekker opp kravet til 
støytredning. Det etterspørres også konkrete grenseverdier for støy iht. T1442/2012 i 
reguleringsbestemmelsene. Siktsoner mot fylkesveg 122 Stasjonsgata, som har fartsgrense 
40km/h, skal være 4m x 30m jf. Håndbok N100 Veg- og gateutforming, reguleringskartet sier 
4m x 24m. Vegvesenet anbefaler også at siktsoner tegnes inn fra fortauskant, og ikke veikant. 
Frisikt opp fra parkeringskjeller bør sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. 
Sykkelparkering bør økes fra en til to p-plasser pr. boenhet, og kvalitetssikres gjennom 
bestemmelser.  
 
Kommentarer til Statens vegvesen:  
Kommunen har funnet frem støyutredningen fra 2014 og lagt denne ved planforslaget. Vi ser 
som vegvesenet at akustikk og støy vil kunne skape utfordringer, vi har likevel tro på at disse 
utfordringene lar seg løse når ny bygning skal prosjekteres. Det er lagt inn i bestemmelsene at 
avkjøring fra eiendommen skal prosjekteres med frisiktsoner når det skal søkes om 
byggetillatelse. Plankartet skal endres før endelig vedtak med hensyn til frisiktsonene for 
utkjøring til Stasjonsgata. Sykkelparkering har fått endrede bestemmelser.  
 
Østfold fylkeskommune: 
Fylkeskommunen påpeker manglende samsvar mellom plandokumentene, og dette må 
forbedres. Manglende angivelse om hvor maksimal gesims- og mønehøyde måles fra, 
maksimal tillat bygningshøyde skal legges inn som kotehøyde. Sprikende bestemmelser 
angående antall etasjer gjennom plandokumentene, må rettes opp i. Konkretiser hva som 
menes med målene i «estetikk og arkitektonisk utforming» jf. §4.3. Avklar bestemmelser 
angående takform, konkretiser hvilken bebyggelse og miljø bygningen skal tilpasses til. §4.3, 
3. avsnitt «bygninger tilpasses terrenget», det er snakk om en bygning. Forklaring hva som 
menes med «kontemporær arkitektur». Skissen av bygget er for dårlig, og det bør utarbeides 
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illustrasjonsbilder som viser den planlagte bygningen i gatebildet. Bestemmelser angående 
lekeområder bør konkretiseres og være overensstemt imellom de forskjellige 
plandokumentene. Minste uteoppholdsareal må angis pr boenhet og eller totalt. BYA er i 
plankartet satt til 50%, mens det i planbeskrivelsen er satt til 60%, dette må rettes opp i.  
Fylkeskommunen mener plandokumentene generelt bør kvalitetssikres for å forsikre seg om 
bedre samsvar i plandokumentene.  
 
Kommentarer til Østfold fylkeskommune: 
Det er gjort endringer i plandokumentene slik at det nå skal være samsvar mellom disse. 
Bestemmelsene er justert og skrevet om slik at det nå er mer konkrete krav til utforming. Det 
er også laget illustrasjoner som er mer profesjonelle enn ved forrige offentlig ettersyn. 
Bestemmelser om uteoppholdsareal og lekeareal er tatt inn i bestemmelsene. 
 
Hafslund Nett AS:  
Vil gjøre oppmerksom på at den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet må som hovedregel 
dekke kostnadene med tiltaket. Det anbefales at utbygger tar kontakt med Hafslund i god tid 
før utbygging for å avklare og planlegge tiltaket.  
 
Kommentar til Hafslund:  
Tas til etterretning. 
 
Sameiet Stasjonsgata 32:  
Eierne i Stasjonsgata 32 ønsker ikke en flytting av innkjøring til sin eiendom, samt mulig 
midlertidig stenging av innkjøringen i anleggsperioden.  
 
Svar til Sameiet Stasjonsgata 32:  
Eksisterende innkjøring og kjøremønster endres ikke som følge av planen. I anleggsperioden 
må det søkes å finne løsninger som alle kan leve med.  
 


