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Detaljregulering for Lund vest, gnr 30 bnr 225 m.fl. 
Anmodning om trekking av betinget innsigelse 
 
Vi viser til betinget innsigelse fremmet av Østfold fylkeskommune i høring og offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering for Lund vest, gnr 30 bnr 225 m.fl., datert 03.06.2016, samt møte avholdt  17.11.2016 på 
Fylkeshuset, Sarpsborg. 
 
Den betingete innsigelsen er knyttet til dokumentasjon av at minstekrav til leke- og oppholdsarealer i 
kommune- og sentrumsplan er innfridd i planforslaget. Vedlagt følger slik dokumentasjon, som også ble 
framlagt i møtet. I oversikten fra november 2016 mangler dessverre felt BK11 (tidligere felt BK12). Her er 
det planlagt 34 boenheter. Det innebærer at det totale antall boliger i planområder er 207, ikke 173. Dette 
innebærer dog ikke at konklusjonene i beregningen endres, da avsatt areal til lekeplass fortsatt er i 
sasmsvar med krav i overordnet plan. Antalle boliger utløser krav om 828 m² lekeplass. Totalt regulert areal 
for lekeplass er 7196 m², hvor av 2100 m² er avsatt til ballplass. 
 
Det ble også framlagt endringer i planbestemmelsene, disse er nå er innarbeidet i § 5.2. Område for 
boligbebyggelse, felt BK 1-4 og BK 9-11: 
 
Bokstav g: I felt BK11 skal det etableres en minimum 2 m bred skjermvegetasjon langs tomtregrensen 

mot landbruksareal i øst. 
 
Bokstav k: Det skal avsettes 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Minimum 25% av plassene skal 

være overdekket eller avsatt i carport/garasje.  Det tillates mindre konstruksjoner for 
overdekking/innelåsing av sykkelparkering. Det skal redegjøres for parkering av sykler ved 
søknad om byggetillatelse.  

 
Bokstav l: Innenfor hvert område skal alle boenheter ha tilgang til mindre nærlekeplass/sandlekeplass 

innenfor en avstand på 50 m fra inngang og uten at en må krysse trafikkert gate. Det skal 
redegjøres for plassering og opparbeiding av lekeplasser ved søknad om byggetillatelse.  

 
Dette vil  bedre ivareta  sykkelparkering og buffersone mot jordbruksareal i øst samt lekeplass for de minste 
barna. 
 
I møtet ble det etterspurt dokumentasjon som viser at reguleringen er i samsvar med kravet til minste 
uteoppholdsareal per boenhet MUA: 50 m² i overordnet plan. Følgende beregning er gjort: 

http://www.spydeberg.kommune.no/
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Felt Areal Antall 
boenheter 

Grad av utnytting Bebygd areal 
maksimum 

Øvrig areal 
per boenhet 

BK 1 12,5 daa 48 %-BYA: 45 % 5,6 daa 143 m2 

BK 2 6,9 daa 32 %-BYA: 45 % 3,1 daa 119 m2 

BK 3 3,3 daa 14 %-BYA: 45 % 1,5 daa 129 m2 

BK 4 2,4 daa 10 %-BYA: 45 % 1,1 daa 132 m2 

BK 9-10 12,2 daa 29 %-BYA: 45 % 5,5 daa 231 m2 

BK 12 12,7 daa 34 %-BYA: 45 % 5,7 daa 205 m2 

 
Krav til parkering inngår i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. Uteoppholdsareal vil ligge innenfor 
øvrig areal per boenhet. Selv om areal knyttet til eventuell parkering utover krav til parkeringsdekning og 
internveier ikke skal regnes inn i MUA, anser kommunen at det vil være mulig å oppfylle krav til MUA for 
alle felt. 
 
Beregning er kun gjennomført for felt avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Felt avsatt til frittliggende 
småhusbebyggelse vil med grad av utnytting på maksimalt %-BYA: 35% ved to boenheter være sikret at 
krav til MUA er innfridd. 
  
Slik vi forstod diskusjon i og utkomme av møte, var framlagte endringer tilstrekkelig til at betinget 
innsigelse kan trekkes. Vi anmoder herved om at dette skjer formelt  i form av skriftlig bekreftelse. 
 
 
Hilsen 
 
 
Lindy Hansen Bente Sand 
Enhetsleder Saksbehandler  
Forvaltning  Forvaltning  
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