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1. SAMMENDRAG 

 

Lund Vest ligger ca 1 km vest for Spydeberg sentrum og syd for Osloveien. Området er 

tidligere regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og er delvis utbygget i 

henhold til reguleringsplan fra 2003. Planområdet er på ca 150 daa. Hensikten med 

planforslaget er å legge til rette for flere eneboligtomter og samle grøntstrukturen slik at 

området får en bedre arrondering og kan bygges ut på en mer hensiktsmessig måte. Det er 

planlagt ca 160 nye boligenheter.  

 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

  

Stedsnavn og adresse Lund Vest, Lundebyveien, Spydeberg 

Gårdsnr./bruksnr. 1/8, 1/10, 30/2, 30/225, 30/226, 30/227, 

30/228, 30/229, 30/230, 30/231, 30/232, 

30/233, 30/234, 30/235, 30/236, 30/237, 

30/238, 30/239, 30/240, 30/241, 30/242, 

30/243, 30/244, 30/245, 30/246, 30/247, 

30/248, 30/249, 30/250, 30/251 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Regulert til småhusbebyggelse med planid 

200301 
 

 

 

Forslagsstiller Haug Landskap as på vegne av Bakke as 

Grunneiere (sentrale) Bakke Prosjekt as 

Plankonsulent Haug Landskap as 
  

Ny plans hovedformål Frittliggende og konsentrert 

småhusbebyggelse 

Planområdets areal i daa 150,3 daa 

Grad av utnytting %-BYA: 35% (25 %, 30 %), %-BYA: 45 % 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Ca nye 160 boligenheter 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.)  

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Fylkeskommunen varsler at vesentlig 

reduksjon i utnyttelse i planområdet kan gi 

grunnlag for innsigelse. 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 12.12.2014 

Informasjonsmøte/folkemøte, avholdt (j/n). Ikke avholdt 
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 

Bakgrunn 

 

Gjeldende regulering for Lund Vest ble vedtatt i 2003. Noe av området er opparbeidet, men 

store deler ligger fortsatt ubebygget. Infrastruktur med veier, gangveier og avkjørsel til 

Lundsveien/Osloveien er opparbeidet og har tilfredsstillende standard for full utbygging av 

området. Bakke AS som ny grunneier ønsker å foreta en omregulering med sikte på å 

tilrettelegge for en bedre og mer hensiktsmessig utnyttelse av boligfeltene og 

fellesområder/lek. Noen delfelt som ligger bedre til rette for selvbyggertomter enn 

terrasseboliger/rekkehus vil bli omregulert. Omreguleringen gir rom for noe økt antall boliger.    

 

Arealer som ligger i tilknytning til delfeltene og som i dag er regulert til «Annet fellesområde 

for flere eiendommer» og lekearealer blir omfordelt slik at disse får en mer hensiktsmessig 

plassering mht bruk og tilgjengelighet, i forhold til de enkelte delfelt og sammenhengen 

mellom disse.  

 

Utbyggingen skal gjøres av Bakke Prosjekt AS 

 

- Krav om konsekvensutredning er vurdert av Spydeberg kommune og ikke påkrevd, jf. 

Forskift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og pbl § 4-2.  

 

Haug Landskap as er engasjert av Bakke Prosjekt AS for å utarbeide reguleringsplanen.  

 

- Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private 

instanser 12.12.2014 og annonsert i Smaalenene avis 17.12.14 og annonsert på 

Spydeberg kommunes hjemmesider 16.12.14. Frist for uttalelse ble satt til 30.01.2015.  
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4. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  

 

Fylkesplan: 

Fylkesplan, Østfold mot 2050, 2009-2012 er en strategisk plan med et langsiktig perspektiv 

for utvikling av Østfold. Planens mål og strategier er inndelt etter hovedtema for en 

bærekraftig utvikling: Levekår og folkehelse, verdiskaping og miljø.   

Oppfølgingsområdene som skal prioriteres i den første 4-årsperioden er kompetanseutvikling, 

fortetting, byutvikling og vern samt transport og fysisk aktivitet.  

 

 

Kommuneplan/kommunedelplan:  

Området er avsatt til eksisterende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Spydeberg, 

2007-2020, planid 0123-2007-0001, og i Kommundelplan for sentrum 2012-2024 

(sentrumsplanen) planID 0123-2012-0001. 

 

 
Utsnitt, planområde     Kommunedelplan for Spydeberg sentrum 

 

 

I kommunedelplan for Spydeberg sentrum 2012-2014 gis det føringer for en 

sentrumsutvikling hvor fortetting og lokalisering av nye boliger skal skje knyttet opp mot 

sentrumskjernen.  

 

Planområdet omfattes av sentrumsplanen for Spydeberg, men ligger utenfor den definerte 

sentrumskjernen.  
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Reguleringsplan 

 

 
 

Lund Vest er regulert i 2003 med planid 2001301. Formålet for reguleringen er frittliggende 

og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og barnehage.  

Planforslaget innebærer en endring av denne planen med noe økt utnytting, flere områder med 

selvbyggertomter og et bredere grøntbelte mot bekken.  

 

 

Temaplaner og statlige planretningslinjer   

 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1989) og Barn og planlegging T-2/08 og T-1513 

Formålet RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir disse trygghet mot 

fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har kvaliteter som til enhver tid er i samsvar 

med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal også sikre at det 

offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unges de tilbud og muligheter som samlet sett 

kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell 

bakgrunn. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det sikres varierte og 

store nok lekearealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Ved 

omdisponering av arealer avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk eller er egnet for 

lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  
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- Riks og fylkesvegar T-1057  

Planen berører ikke riks eller fylkesveier.  

 

- Estetikk i plan- og byggesaker T-1179  

- Estetikkveileder for  Østfold 

Formålet med retningslinjene er å sikre estetisk kvalitet i våre fysiske omgivelser. 

Estetikkveileder for Østfold gis regionale føringer for estetiske hensyn som skal tas i 

forbindelse med utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i 

Østfold.  

 

- Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-2009) 

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk 

skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er 

mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.  

 

- DN-håndbok 23 ‘Grønn by .. arealplanlegging og grønnstruktur’ 

Veilederen setter fokus på den overordnete grøntstrukturen i planlegggingen. 

 

- Fortetting med kvalitet T-1267 

Fortetting med kvalitet betyr blant annet at hensynet til barn og unge, universell utforming og 

estetikk skal ivaretas.  

 

- Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2008) .  

Hensikten er å oppnå bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

 

 -  Retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442/2012 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av 

nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Likeledes gis det anbefalte 

utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder 

 

- Luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 

Retningslinjen gjelder for arealbruk i områder med luftforurensning over nedre grense for gul 

sone. Hensikten med retningslinjen er å sikre og legge til rette for arealplanlegging som 

forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer.  

 

Naturmangfoldloven 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

Beliggenhet  

Planområdet ligger sydvest for Spydeberg sentrum, på Lundeby 1-2 km fra sentrumskjernen. 

Området ligger sør for fv 128 (Osloveien). Skolekrets er Hovin. 

 

 
 

 

-Blomsterenga barnehage ligger på området med kort gangavstand. 

-Avstand til Hovin barneskole er ca. 3 km. 

-Avstand Spydeberg ungdomsskole er ca. 2,5 km. 

-Det er kort vei til sentrum/off service/butikker. 

- Avstand til togstasjonen ca 2,5 km.. Togavganger hver time til Oslo - toget tar ca. 45 min til 

Oslo S. 

-Ca. 20 min kjøring til Ås og høyskolemiljøet. 

-Ca. 40 min kjøring til Oslo. E18 planlagt ferdigstilt i 2019 med 4-felts motorvei. 

-Ca. 20 min kjøring til Ski shoppingsenter. 

 

 

Avgrensning 

Planområdet følger stort sett gjeldende reguleringsplan med et par unntak: Barnehagen og 

avkjørsel fra Osloveien er ikke tatt med fordi dette er opparbeidet og anses som overflødig å 

regulere på nytt. Mot Lundsbekken i vest er det tatt med et større areal for å få med randsonen 

til bekken, og det er medtatt tilførselsvei til boliger i nordvestre del av planområdet, etter 

ønske fra Spydeberg kommune. Totalt planareal er på 150,3 daa.  
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Bildemontasje som viser området i fugleperspektiv samt igangsatt utbygging i felt BK9. 

 

Tilstøtende arealers bruk/status  

Planområdet avgrenses av Osloveien i nord, med et regulert industriområde på den andre 

siden av Osloveien, Løvestad Industrifelt.  

Mot vest danner Lundsbekken med sin ravinedal planavgrensning mot et framtidig 

boligområde, Tronstad, mot syd og sydøst er det uregulerte landbruksområder, Lundsjordet 

som er landsbruksareal i dag, men avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i 

kommuneplanen, og mot Lundsveien i øst ligger Blomsterdalen barnehage. På den andre 

siden av Lundsjordet i øst ligger Lundsåsen boligområde, som er utbygget med 

villabebyggelse. Ravinedalen til Lundsbekken går over i Eikebergåsen, et større skogsområde.  

 

Eksisterende bebyggelse 

Deler av planområdet er bygget ut i henhold til foreliggende reguleringsplan, med eneboliger, 

rekkehus, barnehage og veier.  

Eksisterende bebyggelse i området er opparbeidet i første halvdel av 2000-tallet og består av 

frittliggende villabebyggelse og noe rekkehus/lavblokkbebyggelse. Bebyggelsen omkring 

planområdet er også stort sett villaområder opparbeidet de siste 10-20 år, og arkitekturen 

gjenspeiler dette med tradisjonell småhusbebyggelse i 1-2 etasjer av varierende karakter. 
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Småhus på felt BF 6 

  
Småhus på felt BF 8     Rekkehus på felt BK 2 

 

Bilder av eksisterende bebyggelse i området 
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Rekkehusbebyggelse under oppføring på felt BK 3 

 

 
Bilde av Lundsåsen i øst, sett fra planområdet. Lundsjordet i forgrunnen.  

 

Topografi/landskapstrekk  

Området faller slakt sydover, med en brattere ravinedal mot bekken i vest. Solforholdene er 

jevnt gode på hele området og det er ikke landskapsformer eller annet omkring som kaster 
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skygge deler av dagen. Planområdet ligger i overgangen mellom åpne og halvåpne 

landbruksområder og randbebyggelsen rundt Spydeberg sentrum med småhusbebyggelse.  

 

Naturmangfold 

Naturinteresser i området knytter seg først og fremst til Lundsbekken vest i planområdet og 

vegetasjonen omkring denne. Dette arealet er regulert med hensynssone i sin helhet, i minst 

40 meter bredde.  Utover dette er det ikke registrert spesielle eller verneverdige 

naturforekomster som berøres av planforslaget. 

 

Grønne interesser 

Innenfor planområdet er det opparbeidet ballplass og flere nærlekeplasser. Det er ikke 

registrert skiløyper eller andre friluftsinteresser innenfor planområdet.  
 

Kulturminneverdier 

Det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor området (askeladden.ra.no) Det 

er heller ikke registrert SEFRAK-bygninger ( miljodata.no) eller andre kulturminner. Det er 

medtatt bestemmelse om at dersom det påtreffes automatisk fredete kulturminner ved 

anleggsarbeidene, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jfr Lov 

om kulturminner av 9. juni 1978, § 8. 

 

Vei- og trafikkforhold  

Boligveiene i området er opparbeidet i henhold til reguleringsplan og har god standard med 

fortau/gang og sykkelveier. Avkjørsel til Osloveien er også opparbeidet i henhold til krav fra 

Statens Vegvesen og har tilfredsstillende utforming i forhold til ny bebyggelse. Det er 

opparbeidet gangvei vestover gjennom ravinedalen, og det er gangvei langs Lundebyveien 

som går i undergang til gangveisystem mot skole og sentrum. 

 

Landbruk 

Planområdet omfatter et lite område med dyrka mark i syd som brukes til kornproduksjon, ca 

4 daa. Området inngår i gjeldende reguleringsplan og er regulert til boligformål.  

 

Næring 

Det er ingen næring i planområdet.  

 

Støy 

Det er etablert støyskjerm mot Osloveien. Dagens reguleringsplan er utarbeidet da E18 

passerte planområdet med ÅDT på 14000. E18 er nå flyttet, og dagens fv 128 har en ÅDT på 

ca 5000.  

 

 

Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 

Det er kort vei til togstasjon i Spydeberg sentrum og bussholdeplass i Osloveien. Bussrute 

473 Askim-Moss har 5 avganger daglig hver vei, 2 på lørdager og ingen på 

søndager/helligdager.  
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Teknisk infrastruktur 

Området har kommunalt vann og avløp som boligene skal knytte seg til.  

 

Privat og offentlig servicetilbud 

Det er 1-2 km og et kvarters gange til Spydeberg sentrum med alle sentrumsfunksjoner.  

Barnehage- og skolekapasitet ved utbygging med 160 enheter vurderes som tilfredsstillende.  

 

Risiko og sårbarhet 

Det er ikke avdekket spesielle utfordringer knyttet til utbygging av området. Se ROS-analyse.  

 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
 

Innledning 

Planområdet ligger nær Spydeberg sentrum og vil inngå som en del av den ytre 

sentrumsbebyggelsen. Bebyggelsen vil bidra til et variert boligtilbud nær sentrum, i tråd med 

politiske føringer om å fortette nær kollektivknutepunkt. 

 

Planen følger opp tidligere vedtatt reguleringsplan for området, men gjør noen justeringer for 

å tilpasse seg boligmarkedet og gjøre arealet byggbart. Områder med konsentrert 

boligbebyggelse er arrondert for å oppnå god utnyttelse av tomtene. Noen områder som ikke 

egner seg for konsentrert småhusbebyggelse pga terreng og størrelse er regulert om til 

eneboligtomter. Grøntområdet langs bekken er utvidet for å ivareta evt flomsone og det 

verdifulle vegetasjonsbeltet langs bekken. Lekeplasser og grøntarealer er samlet.  
 

Reguleringsformål 

 

Arealoppgavene for ny og eksisterende plan (her medtatt noenlunde samme areal som dekkes 

av ny plan) viser ved sammenligning av arealkategorier at det i ny plan er regulert for 40441 

m2 frittliggende småhusbebyggelse, 49905 m2 konsentrert småhusbebyggelse, 13746 m2 

veianlegg og 45686 m2 lek/grøntanlegg. For eksisterende plan er tilsvarende tall 24179 m2 

frittliggende småhusbebyggelse, 50613 m2 konsentrert småhusbebyggelse, 134 m2 veianlegg 

og 63185 m2 lek/grøntareal. Til sammen er det 87722 m2 boligbebyggelse i ny plan mot 

74792 m2 boligbebyggelse i eksisterende plan. Grad av utnytting er foreslått delvis økt og 

differensiert, fra %-BYA: 25% til %-BYA: 35 % for frittliggende småhusbebyggelse (%-

BYA: 25 % i gjeldende regulering) og %-BYA:  45% for konsentrert småhusbebyggelse (%-

BYA: 35 % i gjeldende regulering).  

 



Side 14 av 22 
 

Mal versjon v1.00, 06.05.2013 

  
 

Arealoppgave eksisterende plan                          Arealoppgave ny plan  

 

Byggeformål 

Det er planlagt frittliggende småhusbebyggelse (selvbyggertomter med eneboliger) og 

konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og lavblokker). Bebyggelsen har gesimshøyde og 

mønehøyde som tilsvarer 1-2 etasjes bygninger. Byggegrenser er 4 meter fra tomtegrense og 1 

meter for mindre bygninger som garasjer, i tråd med plan- og bygningsloven. Et unntak er 

mot Osloveien hvor det er lagt inn byggegrense på 30 meter fra midtlinje vei. 

 

Lek/uteoppholdsareal  

Det er lagt inn nærlekeplasser og grønne buffersoner i alle delområder. Grad av utnytting for 

eiendommene gir rom for rikelig med uteoppholdsareal. Det er stilt krav om at 

uteoppholdsarealene i områder med konsentrert småhusbebyggelse oppfyller krav til 

universell tilgjengelighet. Når det gjelder nærlekeplasser finner forslagsstiller det uheldig å 

stille for rigide krav til universell utforming, fordi det som barnerepresentanten påpeker er 

viktig å bevare naturområder og variert terreng, som kan ha stor lekeverdi for barn.  

 

Parkering/garasjer  

For eneboliger er det lagt opp til parkering på hver enkelt tomt. For områder med rekkehus og 

lavblokker blir parkering samlet i fellesgarasje. Parkeringsdekning følger normer fra 

Spydeberg kommune:  

- Leiligheter lik eller mindre enn 60 m2 bruksareal  1 plass pr enhet 

- Leiligheter og boliger med større bruksareal enn 60 m2 2 plasser pr enhet 
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Trafikkareal 

Samlevei KVG 1 og KVG 3 er regulert med gang/sykkelvei i 3 m asfaltert bredde, adskilt 

med 2 m grøntareal, fram til gang/sykkelvei over til KVG 7. For KVG3 er det ført fortau 

videre fram til enden av veien.  Samleveien KVG1 er regulert med 6 m asfaltert bredde. KVG 

2- 6 er regulert med 4,5 m asfaltert bredde, og veien KVG 7 er regulert med 4 meter asfaltert 

bredde. Alle disse veiene er opparbeidet og holder god standard med asfalt, kantstein og 

belysning. KVG 4 er ny vei, regulert i 4,5 m asfaltert bredde.  Alle veier ender i 

vendehammer. 

 

 
 

Støytiltak 

 

Støyberegning er foretatt i foreliggende reguleringsplan, og det er satt opp støyskjerm mot 

Osloveien (fv 128). Siden denne beregningen ble foretatt, er ny E18 lagt rundt Spydeberg 

sentrum og veien er nedgradert fra E18 til fylkesvei med vesentlig mindre trafikkbelastning. 

Økt trafikk i planområdet som følge av flere boligenheter vil etter vår vurdering ikke medføre 

støybelastning som tilsier at det må iverksettes støytiltak. 

 

Med bakgrunn i dette og siden det allerede er bygget støyskjerm anser forslagsstiller det  

unødvendig å utføre ytterligere støyberegninger. Det er tatt inn bestemmelse om øvre 

støygrenser i planen.  
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Avfallshåndtering/miljøstasjon 

 

For frittliggende småhus skal renovasjon håndteres i hht kommunens renovasjonsnorm. For 

konsentrert småhusbebyggelse skal det etableres felles løsning med dyprenovasjon. Alle veier 

har vendehammer for søppelbil. Renovasjon forutsettes løst innenfor de enkelte delområder.  

  

 

Risiko og sårbarhet 

 

Risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet knytter seg først og fremst til klimaendringer med 

mer ekstremvær, økologiske utfordringer i forbindelse med Lundsbekken med sin 

randvegetasjon, og mulige konflikter mellom anleggsvirksomhet og eksisterende bebyggelse.  

 

Endrete klimaforhold er en utfordring i hele landet, også i Spydeberg. Ekstremvær gir mer 

vind, store nedbørsmengder, sterk tørke osv.   

Lundsbekken representerer en viktig grønnblå streng i landskapet, og må ivaretas. Det er også 

større fare for ras/utglidning i skråning mot bekken.  

Anleggsvirksomhet inn i et etablert boligområde medfører naturlig konflikter i form av 

trafikkfarlige situasjoner, støv, støy og forsøpling.  

 

 
 

7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

 
 

Overordnede planer og vedtak 

Planområdet er sentrumsnært og forslaget anses å være i samsvar med føringer i både 

fylkesplan, kommunedelplan for sentrum og øvrige overordnete planer for tettstedsutvikling 

og styrking av kollektivknutepunkter. Planområdet gir en utvikling av boligbebyggelsen 

omkring Spydeberg sentrum som styrker sentrumsutviklingen. Det legges til rette for et 

variert bosettingsmønster med en blanding av eneboliger, rekkehus og flerfamilieboliger, som 

retter seg mot både yngre mennesker og familier med varig bosetting.  Grad av utnytting er 

økt på flere delområder i forhold til gjeldende reguleringsplan, i tråd med ønske om høyere 

utnyttelse nær tettstedene og kollektivknutepunktene. De planlagte boligene ligger i 

gangavstand og med gang/sykkelvei til offentlig kommunikasjon og sentrumsfunksjoner og er 

således i tråd med regionale føringer. 

 

Det er ca 1,5 km til Spydeberg ungdomsskole og 3 km til Hovin skole, med gangvei. 

Planlagt bebyggelse har en utforming og dimensjon som harmonerer med eksisterende 

bebyggelse i nærområdet og planområdet. Området vil framstå helhetlig uten å skille seg ut på 

noen måte i forhold til omgivelsene. 
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Planforslaget gir trafikksikre uteoppholdsarealer med plass for trygg lek og opphold. 

Regulerte lekeplasser er ikke utsatt for støy eller forurensning. Det er regulert gangveier og 

grøntdrag som sikrer adkomst til lekeområdene og grøntområdene i området.  

 

Gjennom reguleringsbestemmelsene til planen er det stilt krav om universell utforming av 

både bygninger og utearealer. Disposisjonen av planområdet legger godt til rette for å oppnå 

høy grad av universell utforming utendørs på områder for konsentrert småhusbebyggelse. 

Eneboligtomter ligger til dels i mer krevende terreng, og det vil være opp til den enkelte 

byggherre i hvilken grad boligen tilpasses for universell utforming utover gjeldende lovverk.  

 

Eksisterende reguleringsplaner 

Planforslaget erstatter deler av vedtatt reguleringsplan og legger til rette for noe mer 

bebyggelse og høyere grad av utnytting.  

 

Estetikk  

Byggeområdene vil i første rekke være synlige fra det åpne landskapsrommet i syd, et bølget 

kornåkerlandsskap, og fra Lundsåsen i øst. Vegetasjon erstattes med bebyggelse. Arkitekturen 

er småhusbebyggelse og lavblokker i tråd med bebyggelse i områdene omkring, som ikke vil 

skille seg spesielt ut fra denne. I et blandingslandskap med småhus, jordbruk, skogsteiger, vei 

og noe industri, vil denne bebyggelsen ikke oppfattes som dominerende eller forstyrrende. 

Grøntarealene vil bidra ytterligere til å dempe bebyggelsen visuelt.   

 
 

Konsekvenser for naboer 

Utover det at bebyggelse vil bli synlig mot Lundsåsen, vil planen ha liten betydning for 

tilgrensende boligområder. Det vil bli noe mer press på avkjørsel til Osloveien, men denne 

avkjørselen er dimensjonert for å ta økt trafikk i denne størrelsesorden.  

For allerede etablert bebyggelse på Lund Vest vil planen medføre anleggstrafikk og 

byggestøy i anleggsperioden, og de ulemper/fordeler som følger med et fortettet naboskap. 

Det vil bli økt trafikk på felles veianlegg og noe mer støy. Nye byggeområder ligger som 

separate områder og vil neppe påføre naboer hverken tap av utsikt eller sol, heller ikke 

ulemper i form av innsyn.  

  

Trafikk- og parkeringsforhold  

Parkering for nye boliger løses på egen tomt/eget fellesareal.  

Veianlegget og avkjørsel til Osloveien er dimensjonert for den planlagte utbyggingen.  

Mer trafikk på felles veianlegg vil føre til flere trafikkfarlige situasjoner, mer trafikkstøy og 

mer slitasje. Samleveien er opparbeidet med gang- og sykkelvei til gangveianlegg mot 

Spydeberg sentrum.  
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Kulturminner  

Planen får ikke konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljøer. Det er ikke registrert 

verneinteresser i området, og det er innarbeidet bestemmelse som sikrer stopp i arbeidet 

dersom det påtreffes automatisk fredete kulturminner.   

 

Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet 

Det er ikke registrert spesiell friluftsaktivitet som berøres av utbyggingen, som turstier eller 

skiløyper.  

Utbygging vil medføre tap av skogsteiger og naturområder som i dag benyttes i noen grad av 

barn til frilek. Vegetasjonen består til en stor del av tett krattskog, nyvekst etter hogst, og er 

heller uframkommelig.  

 

Planområdet vil fortsatt være sterkt preget av grønne områder og naturlig vegetasjon etter 

utbygging. Størst biologisk og økologisk verdi knytter seg til Lundsbekken med 

randvegetasjon, og denne er godt ivaretatt, bedre enn i foreliggende planforslag. Den viktige 

randsonen langs bekken bevares i en 40 m bred korridor. Det er trolig at dette er trekkområde 

for vilt og dessuten artsrike og verdifulle naturområder. Sammenhengende grøntdrag mellom 

byggeområdene og randsone mot jordbruksmark er også viktige for dyrelivet.   

 
 

Privat og offentlig servicetilbud 

Nye boliger vil medføre økt press på barnehager og skoler. Skole- og barnehagedekning i 

området anses tilfredsstillende. 

Flere boliger nær sentrum vil også medføre økt bruk av sentrumsfunksjoner, handel, 

kollektivtransport og andre offentlige tilbud. Konsekvensen av dette kan være at tilbudet øker, 

til glede for alle.  
 

 

Risiko og sårbarhet 

Dagens trafikk i Osloveien forbi Spydeberg sentrum er på 5000 ÅDT, og det er ikke spesielle 

punktutslipp av luftforurensning i eller nær området. Planområdet anses ikke for å være utsatt 

for luftforurensing. Økt trafikk fra ny bebyggelse i området vil føre til økt luftforurensning, 

men ikke slik at det er nødvendig med spesielle tiltak.  

 

Forslaget gir i seg selv liten endring i lokalklimatiske forhold. Noe grøntareal blir bebygget. 

Plan- og bygningsloven fanger opp en del av utfordringene omkring klimaendringer, og er 

under revisjon for å styrke denne delen. Planforslaget gir en relativt beskjeden utbygging med 

store grønne arealer og hager, og bebyggelsen er holdt unna Lundsbekken med ravinedalen. 

Lundsbekken er underlagt en hensynssone som skal sikre at randvegetasjonen ivaretas.  

I anleggsperioden må det fokuseres på sikkerhet og reduksjon av ulemper for eksisterende 

bebyggelse og innbyggere. Dette må ivaretas gjennom en SHA-plan, HMS-plan og rigg/drift.   
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Infrastruktur  

Infrastruktur i og til planområdet er allerede etablert og ny bebyggelse vil knytte seg på dette.  

Det blir behov for en ny veistump i sydlige del av området, for å betjene selvbyggertomter. 

Det blir også etablert supplerende infrastruktur internt i de enkelte byggeområdene.  

 
 

Konsekvenser for næringsinteresser 

Noe areal (ca 4 daa) omdisponeres fra dagens bruk som landbruksareal til byggeområder. 

Denne omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Dette anses ikke å ha vesentlig 

konsekvens for landbruksdriften i området.  

 

 

Juridiske og økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune 

Planen medfører ingen innløsningsplikt eller får andre juridiske konsekvenser for Spydeberg 

kommune. Evt økt innflytting gir større press på kommunale servicefunksjoner, men vil også 

gi økte skatteinntekter.  

 

 

8.  MEDVIRKNING OG INNKOMNE INNSPILL 

 

Innkomne merknader etter kunngjøring og varsel om oppstart: 

1. Fylkesmannen i Østfold, dato 28.01.2015 

2. Statens vegvesen, dato 16.01.2015 

3. Østfold fylkeskommune, dato 26.01.2015 

4. Hafslund Nett, 30.01.2015 

5. Barnerepresentanten i Spydeberg, 15.12.2014 

 

Det kom ikke inn noen innspill fra naboer eller andre parter.  

 

Sammendrag: 

 

1. Fylkesmannen i Østfold 

 

Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale planer 

samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. 

Forholdet til krav om konsekvensutredninger må tydeliggjøres. 

Det henvises til en rekke planretningslinjer og overordnete føringer som må hensyntas i 

planleggingen.    

 

Kommentarer til merknad: Forhold til overordnete plan og statlige planretningslinjer er 

gjennomgått i punkt 8. Planbeskrivelse er utarbeidet.  Spydeberg kommune anser ikke at 

planen utløser krav om konsekvensvurdering.  
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2. Statens Vegvesen 

 

SVV uttaler seg som fagorgan med sektoransvar for blant annet trafikksikkerhet, 

kollektivtransport, gange, sykkel, universell utforming og for å redusere miljøbelastningen fra 

vegtrafikk. SVV mener at det er i strid med statlige plantregningslinjer for samordnet bolig-., 

areal- og transportplanlegging å planlegge for færre boligenheter. Dette området har gode 

kollektivforbindelser og gang-sykkelvei til sentrum og bør derfor fortettes. Det ønskes avsatt 

arealer for snarveger og korte gangakser som et virkemidler for å få flere til å gå. Siktlinjer 

mangler i eksisterende plan og bør reguleres inn som hensynssoner. Sykkelplasser bør 

reguleres inn i områder med konsentrert småhusbebyggelse, fortrinnsvis med tak og mulighet 

til å låse fast sykkelen. Universell utforming må legges til grunn for planarbeidet. Det 

forutsettes at krysset mellom fv 128 og Lundsveien/Lundebyveien beholdes som i dag.  

 

Kommentarer til merknad: Krysset mellom fv 128 og Lundsveien/Lundebyveien beholdes, og 

ligger ikke i reguleringsplanen. Det er stilt krav om universell utforming. Siktlinjer er lagt inn 

i planen. Planen gir flere boligenheter og høyere utnyttelse enn gjeldende plan. Grønne 

korridorer er ivaretatt i planen og boligveien har gang-sykkelvei som knytter seg til nettet inn 

til Spydeberg sentrum.  

 

3. Østfold fylkeskommune 

Fylkeskommunen mener det er uakseptabelt å legge til rette for redusert utnyttelse av 

sentrumsnære områder og varsler at vesentlige reguleringsendringer på dette området kan gi 

grunnlag for innsigelse.  

 

Følgende problemstillinger bes vektlagt: 

Det må være tilstrekkelig med trygge og hensiktsmessige leke- og uteoppholdsarealer. 

Barnerepresentanten må inn på et tidlig stadium og barnerepresentantens bidrag må 

dokumenteres i plandokumentene.  

Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser som sikrer ferdigstillelse av lekeareal sammen 

med boligene.  

Det forutsettes at den nye planen legger opp til forbedring av lekeareal i forhold til gjeldende 

plan. 

 

Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, 

hensiktsmessig parkering og trafikksikker skolevei og attraktive bilfrie forbindelser til. Det 

må settes av tilstrekkelig parkering for sykler og det bør legges til rette for el-tilknytning både 

for biler og sykler. 

 

Det må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk, og det bør avklares om 

det er aktuelt å anlegge busslomme på arealet.  

 

Bestemmelse om automatisk fredete kulturminner bes tatt inn i bestemmelsene.  

ROS-analyse og planbeskrivelse skal utarbeides,  

Virkninger av klimaendringer må vurderes og hensyntas i planen. 
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Det bør foretas støyberegninger som vedlegges plandokumentene.  

Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende bebyggelse som skal inngå i 

planen og omkringliggende bebyggelse.  Det må tas inn egne reguleringsbestemmelser om 

dette i planen. Det vises bl.a. til ”Estetikkveileder for Østfold”  

Friluftsinteressene i området må kartlegges og ivaretas i planen. 

Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp 

mot overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny 

vegetasjon må vurderes 

Ny bebyggelse må tilpasses landskapet. Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, og uheldig 

eksponering må unngås. 

Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og 

uteområder.  

Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets 

veiledningsmateriell.  

 

Det forutsettes at planen følges av en planbeskrivelse. 

 

Kommentarer til merknader  

Planforslaget vurderes å være i tråd med overordnete planer og retningslinjer. 

Planen har gode lekearealer og barnerepresentanten er hørt i innspillsrunden. 

Rekkefølgebestemmelser for lekearealene er innarbeidet.  

 

Gang- og sykkelveier er ivaretatt i eksisterende plan og opparbeidet i henhold til denne. 

Parkering er i henhold til kommunens norm og vil bli vist på utomhusplan som en del av 

byggesøknad. Det er innarbeidet en bestemmelse om uttak for el-bil på områder med 

konsentrert småhusbebyggelse.  

Bussholdeplass ligger på Osloveien og det synes lite aktuelt å trekke buss inn i boligområdet 

når det er så kort vei til bussholdeplass.  

Bestemmelse om automatisk fredete kulturminner er innarbeidet.  

ROS-analyse og planbeskrivelse er utarbeidet.  

Klimaendringer er vurdert i ROS-analyse. 

Det er ikke registrert spesielle friluftsinteresser i planområdet.  

Støyberegning er foretatt i foreliggende reguleringsplan, og det er satt opp støyskjerm mot 

Osloveien (fv 128). siden denne beregningen ble foretatt, er ny E18 lagt rundt Spydeberg 

sentrum og veien er nedgradert fra E18 til fylkesvei med mindre trafikk.  

Bestemmelse om universell utforming er innarbeidet.  

Reguleringskart og bestemmelser er utarbeidet i samsvar med Miljøverndepartementets 

veiledningsmateriell.  

  

Bygningsuttrykk og grad av utnytting er i samsvar med eksisterende bebyggelse og 

boligområder omkrig planområdet.   

Grøntstruktur i planen er lagt opp som sammenhengende korridorer, hvor det er forutsatt at 

eksisterende vegetasjon beholdes i størst mulig grad.  
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4. Hafslund Nett 

Hafslund Nett har anlegg i området. Det må ikke iverksettes tiltak som medfører redusert 

adkomst til disse anleggene, endring av overdekning over kabler eller tiltak som reduserer 

stabiliteten til fundamentering av kraftledningsmaster eller andre aktiviteter som medfører 

brudd på gjeldende forskrifter om elektriske anlegg.  

Høyspenningslinjen har et byggeforbudsbelte på 7,5 meter til hver side for midtlinje ledning. 

Statens strålevern anbefaler at det i visse tilfeller benytte større avstand til bygninger enn 

byggeforbudssonen.  

 

For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett 

med fullt rettsvern på den grunn der de etableres. Rettighetene skal tinglyses. Bebyggelse eller 

andre tiltak som planlegges/etableres slik at de kommer i konflikt med eksisterende elanlegg 

generer tiltak som bekostes av tiltakshaver.  

 

Dersom Nettselskapet ikke kan erverve rettigheter på veigrunn må det avsettes egne arealer, 

parallelt med veier, for fremføring av lednings- eller kabelanlegg for strømforsyningen. Disse 

rettighetene skal ha fullt rettsvern. 

 

Kommentarer til merknader  

Tas til etterretning.  

 

 

5. Barnerepresentanten i Spydeberg 

Barnerepresentanten etterspør lekeplasser og mener at de bør ha en viss størrelse for å være 

interessante. Han minner også om at naturområder kan være like spennende for barn som 

opparbeidete lekeplasser med apparater, og at det bør være variasjon, og plass for voksne for å 

sitte ned, gjerne med barnevogn.  

 

Kommentarer til merknader  

Tas til etterretning.  

 

 

9.  FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

 

Planforslaget innebærer mindre men likevel viktige korrigeringer av foreliggende plan for 

Lund Vest. Reguleringsplanen er 12 år gammel, og det er behov for å bringe planen opp 

til dagens standard og krav. Forslagsstiller mener dette er en plan som både er realiserbar 

og som vil tilføre Spydeberg kommune gode og sentrumsnære boligområder.  

 


