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Detaljregulering for Stasjonsgata 26, Spydeberg 
kommune - offentlig ettersyn. Tilbakesending
Vi viser til oversendelse med e-post datert 6.7.2016. Høringsfristen er satt til 31.8.2016. I 
forbindelse med varslet oppstart hadde vi innspill i brev av 14.9.2015. 

Generelt
Planframstilling ved offentlig ettersyn skal være entydig, forståelig og lett å sette seg inn i for 
å kunne gi grunnlag for medvirkning. De ulike plandokumentene er ikke i samsvar med 
hverandre. Vi mener det er behov for en gjennomgang, og bearbeidelse av 
plandokumentene, samt tilføyelser.  Plandokumentene må kvalitetssikres før planforslaget 
sendes på ny høring. 

Uklar høydeangivelse/uoverensbestemmelser
I følge bestemmelser er maksimal gesims- og mønehøyde 15 meter. Det mangler angivelse
hvor dette måles fra. Utvalg for miljø og teknikk har vedtatt at før planen legges ut på
høring/offentlig ettersyn angis maksimal tillatt bygningshøyde med kotehøyde. Vi kan ikke
se dette er gjort.

Antall etasjer er angitt ulikt i forskjellige dokumenter, også innenfor samme dokument:                     
- Planbeskrivelsens side 16: Eiendommen kan bebygges i 4 etasjer og evt. en inntrukket 5. 
  etasje. 
- Planbeskrivelsens side 18: bebyggelse langs Stasjonsgata som omfattes av 
  hensynssone vil ikke bli negativt påvirket av en ny bygning med 3 etasjer og 4. etasje 
  inntrukket.
- Saksframlegg: Foreliggende forslag legger opp til en ny bygning med byggehøyde
  4 etasjer.  
Utvalg for miljø og teknikk har vedtatt at før planen legges ut på høring/offentlig ettersyn 
skal planbeskrivelse rettes opp slik at den samsvarer med reguleringsbestemmelsene. Vi kan 
ikke se dette er gjort. 

Uklare bestemmelser om estetikk og arkitektonisk utforming
Etter vår vurdering er bestemmelsene uklare og lite forpliktende. § 4.3 (estetikk og 
arkitektonisk utforming), sammen med grad av utnytting og høyde er den viktigste 
bestemmelsen for å oppnå planens målsetting om å få bygg som harmonerer med 
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eksisterende bebyggelse i området og skaper et godt visuelt uttrykk for omkringliggende 
områder. Planen bør være forutsigbar og bestemmelsene presise. 
- Vi forventer at takform avklares i planen.
- §4.3, 4. avsnitt: «Begyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses
  omkringliggende bebyggelse og miljø».  Det hadde vært ønskelig å få konkretisert om det er
  den verneverdige bebyggelsen, eller den nyere ved Spydeberg Torg det skal tilpasses til.
- §4.3, 3. avsnitt: «Bygninger skal tilpasses terrenget». Terrenget er flatt med små 
  tilpassingsutfordringer. Dessuten er det snakk om en bygning, ikke flere.
Utvalg for miljø og teknikk har vedtatt at før planen legges ut på høring/offentlig ettersyn 
skal begrepet kontemporær arkitektur forklares. Vi kan ikke se dette er gjort. 

I og med at hovedutfordringen er tilpasning til omkringliggende bebyggelse og miljø 
forventer vi at det utarbeides illustrasjoner som viser den nye bygningen i gatebilde og i 
forhold til eksisterende bebyggelse. Illustrasjonene bør følge med til offentlig ettersyn.

Manglende lekearealer
Planen viser ingen lekeareal og det står i planbeskrivelsens punkt 6.5. at innenfor 
planområdet og i umiddelbar nærhet finnes det ingen lekeareal for barn og unge. Samtidig  
forutsetter bestemmelsenes §4.4 at areal brattere enn 1:5 eller smalere enn 5 meter ikke 
skal regnes inn som en del av arealet, og det er gitt bestemmelser om beliggenhet i forhold 
til sol. Dette virker underlig. Dessuten må barnerepresentantens deltakelse og bidrag til 
planprosessen dokumenteres i planbeskrivelsen. Vi kan ikke se at dette er gjort i noen av 
dokumentene.

Andre feil/unøyaktigheter
- Tilsendte dokument nr. 4, betegnet som «Bilde» viser en slags skisse av det nye bygget.
  Denne illustrasjonen er en total forvrengning av situasjonen, særlig når det gjelder høyde. 
- I bestemmelsenes §5.2 bokstav f) står det at minste uteoppholdsareal skal være minimum
  15 kvm. Mener man her pr. boenhet, eller for hele prosjektet?  
- Plankartet og bestemmelsene viser %-BYA = 50%, mens planbeskrivelsens nøkkelopplysning
  sier %-BYA = 60%,

Konklusjon
Vi viser til ovennevnte merknader og forutsetter at planforslaget sendes i revidert stand på 
nytt til Østfold fylkeskommune for uttalelse. Opprydding i plandokumentene er også 
nødvendig for at beboere i området og andre interesserte skal kunne sette seg inn i 
planforslaget. Vi oppfordrer kommunen til å melde inn denne plansaken til regionalt 
planmøte før den sendes på ny høring. Planen kan ikke egengodkjennes slik den nå 
foreligger.
 
Vi gjør oppmerksom på at våre merknader nødvendigvis ikke er uttømmende.

Med hilsen
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Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av

Kopi til:
STATENS VEGVESEN Region Øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD POSTBOKS 325 1502 MOSS

Elin Tangen Skeide Päivi Sinikka Hilska
fylkesplansjef rådgiver


