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INNKOMNE UTTALELSER ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Oppsummering og kommentarer 

 

 
1. ANNE-GRETHE ROTHKAPPEL 

 

Om uttalelsen: 
Parkeringsproblematikk er tema for uttalelsen. Rothkappel ber kommunen å se på å innføre forbud 
mot parkering langs veiene, spesielt Lundebyveien, da dette er hovedadkomstveien til området. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Det er ikke i plan lagt opp til parkering langs vei. Kravet til parkeringsdekning er styrket i ny 
regulering, der alle boenheter over 60 m2 utløser krav om to parkeringsplasser, mot 75 m2 i gammel 
plan. Dette kan bidra til at parkering langs vei avtar.  
Spydeberg kommune har søkt Statens vegvesen om tillatelse til å innføre og skilte 
parkeringsforbund på Lund vest, men denne søknad er blitt avslått. Begrunnelsen er at 
politimyndigheten, som skal håndheve et eventuelt forbud, neppe vil prioritere ressurser til denne 
oppgaven – og håndheving er en forutsetning for at forbudet skal bli respektert. 
 
Administrasjonen tilrår at kommunalområde Teknikk og Samfunn går i dialog med beboere og 
velforening om parkeringsproblematikken i området. 
 

 

 
2. HAFSLUND NETT AS  

 

Om uttalelsen: 
Hafslund Nett (HN) ber om at «kabler for strøm» tas ut av planbestemmelsene § 4 bokstav e (nå 
bokstav f), som krever slik infrastruktur lagt i bakken. Dette ivaretas av områdekonsesjon, som stiller 
krav om jordkabel 
Administrasjonens kommentar: Forslaget tas til følge. 
 

 

 
3. ROY VIKAN  

 

Om uttalelsen: 
Vikan tar i sin uttalelse opp følgende forhold: 
 
1. Renovasjonsanlegg plassert i regulert lekeområde lek_7 
Administrasjonens kommentar: Oppført renovasjonsanlegg (nedgravde søppelcontainere) er 
plassert på areal regulert til boligbebyggelse og ikke på lek_7, jf. sak DTF-79/2015.  
 
2. Definisjon av type ballplass 
Administrasjonens kommentar: Definisjon av lek_1 som ball-løkke er videreført fra tidligere 
regulering. I henhold til utbyggingsavtalen skal lekeplasser, herunder lek_1, ferdigstilles og/eller 
repareres etter påført skade under anleggsperioden. 
 
3. Problem med parkering langs offentlig vei og anmodning om parkeringsforbud 



Administrasjonens kommentar: Se kommentar til uttalelse nr 1 fra Rothkappel 
 
4. Ønske om fartshumper samt lettere adkomst til gangvei fra Løvlia 
Administrasjonens kommentar: Tiltakene kan løses innenfor planforslaget. Henvendelsen 
oversendes enhet for drift og vedlikehold.  
 
5. Avklaring, kommunal overtakelse vei i Løvlia samt etablering av velforening 
Administrasjonens kommentar  Kommunen overtar kjørevei merket KVG 6 i plankartet, som 
betjener flere felt. Kjørevei KVG 7 er å anse som felles adkomst/internvei på felt og vil ikke bli 
overtatt av kommunen. I henhold til utbyggingsavtalen skal utbygger utbedre skade og slitasje på 
eksisterende veier dersom skadene/slitasje har oppstått som følge av bygge- og anleggsvirksomhet. 
Konstituering av velforening kan gjennomføres av beboere i velforeningens område. Medlemskap i 
velforening er hjemlet i planbestemmelsene § 7 samt i utbyggingsavtale. 
 
6. Adkomst til nye boliger på felt BK_10 
Administrasjonens kommentar:  Nye boliger på felt BK 10 vil ha adkomst via KVG 6 og internveier på 
felt BK 10.  

 

 

 
4. STATENS VEGVESEN (SVV) 

 

Om uttalelsen: 
Alle merknader i uttalelsen er å anse som faglige råd. 
 
SVV viser til samordnet bolig-, areal og transportplanlegging og mener området med fordel kunne 
vært tettere utbygd. 
Administrasjonens kommentar: Gjennom ny regulering legges det opp til totalt sett flere boenheter 
enn ved gjeldende regulering.  
 
SVV påpeker at det legges opp til vendehammere i endepunktene i det interne vegsystemet 
iområdet. Det er svært viktig å legge til rette for oversiktlige omgivelser når man planlegger et 
vegsystem som baserer seg på at biler skal rygge, og vendehammere bør planlegges et stykke unna 
lekeplasser og andre areal som er tiltenkt barn og unge. 
Administrasjonens kommentar: Vendehammere ligger ikke i tilknytning til lekeplasser. 
 
SVV peker på behovet for interne gangveger i boligområdene, spesielt til areal satt av til lek. 
Administrasjonens kommentar: Dette er søkt løst gjennom å sette av grønne korridorer på tvers av 
vegsystemene i området, samt at det vil bli lagt vekt på interne gangforbindelser ved vurdering av 
utomhusplan. Dette er innarbeidet i planbestemmelsene § 9 (tidligere § 11). 
 
SVV etterlyser krav om og tilrettelegging for sykkelparkering. 
Administrasjonens kommentar:: Krav om sykkelparkering er innarbeidet i planbestemmelsene § 5.2. 
bokstav k). 
 
SVV ber om at man også i anleggs- og byggefasen tilrettelegger for sikker fremkommelighet for 
gående og syklende, og viser til rapporten "Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid", 
utarbeidet av samfunnsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, februar 2011. 
Administrasjonens kommentar:: Innarbeides i planbestemmelsene § 4 bokstav f) 
 

 



 
5. ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE. Varsel om betinget innsigelse. 

 

Om uttalelsen: 
Betinget innsigelse: 
Da det ikke framkommer av plandokumentene om planforslaget innfrir kommuneplanen og 
kommunedelplan for sentrums minimumskrav til leke- og uteoppholdsareal, fremmer 
fylkeskommunen betinget innsigelse knyttet til dette.  
 
Administrasjonens kommentar: 
Det ble 17. november avholdt møte med Østfold fylkeskommune ved plan- og miljøseksjonen. I 
møtet ble det framlagt dokumentasjon på at planforslaget er i samsvar med krav til leke- og 
uteoppholdsareal i overordnet plan. Det ble også framlagt forslag til endring i planbestemmelsene 
som sikrer nærlekeplass/sandlekeplass innenfor hvert BK-område, jf. planbestemmelsene § 5.2. 
bokstav l. 
 
Det ble også framlagt forslag til endringer i planbestemmelsene som vil ivareta innspill knyttet til 
buffersone mot landbruksareal og til sykkelparkering (se under).   
 
Det ble enighet om disse punktene i møtet, og de mangler som utløste betinget innsigelsen, anses 
som imøtekommet. Fylkeskommunen ønsket oversendt dokumentasjon på at krav til MUA (minste 
uteoppholdsareal) var ivaretatt. Slik dokumentasjon er oversendt. 
 
Øvrige innspill og faglige råd: 
Østfold fylkeskommune tilrår en buffersone mot landbruksareal i øst på område BK 11 (tidligere BK 
12). 
Administrasjonens kommentar: Dette er innarbeidet i planbestemmelsene 5.2. bokstav g. 
 
Sykkelparkering: Fylkeskommunen savner omtale av sykkelparkering i planforslaget og ber om at et 
minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser per enhet samt krav til utforming av sykkelparkering 
bør innlemmes i bestemmelsene. 
Administrasjonens kommentar: Forslaget tas til følge, jf. planbestemmelsene § 5.2. bokstav k. 
 
 

 

 
6. NVE. Varsel om innsigelse. 

 

Om uttalelsen: 
NVE fremmet innsigelse til planen på grunnlag av at eventuell kvikkleireskredfare ikke er avklart i 
planen, jf. TEK 10 §§ 7-2 og 7-3 med veiledning. Innsigelse ville bli opprettholdt inntil reell skredfare 
er utredet og eventuelt innarbeidet i planen. 
NVE ba om at NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» og NVEs veileder 
7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred-Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og 
utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper», legges til grunn i 
det videre planarbeidet. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Det ble høsten 2016 gjennomført geotekniske undersøkelser i området, og rapport fra disse forelå i 
oktober 2016. Undersøkelsene viser at det ikke er funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale på 
reguleringsområdet. Terreng- og områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt 



reguleringsområdet er tilfredsstillende. Rapporten ble oversendt NVE 04.11.2016, og på dette 
grunnlag av rapportens konklusjon ble innsigelsen trukket samme dag. 
 
Planmyndigheten har vurdert  å innarbeide planbestemmelser som ivaretar de forhold som påpekes 
med setningsømfintlighet i østre områder, samt krav til mer nøyaktig bæreevne- og 
setningsberegninger ved senere tiltaksprosjektering/byggesak (jf. rapportens konklusjon .) 
 
Konklusjon:  Innarbeidet som ny bokstav c under § 4 Fellesbestemmelser. 
 

 

 
7. FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 

  

Om uttalelsen: 
Fylkesmannen anmoder kommunen om å være påpasselig med at barn og unges uteoppholdsareal 
tilfredsstiller kommuneplanens bestemmelser. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Se kommentarer til uttalelseog innsigelse  fra Østfold fylkeskommune (nr. 5). 
 

 

 


