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Deres ref.: Bente Sand Vår ref. mhaug Dato: 15.11.16  

 

Lund Vest gnr 30 bnr 225 m fl, vedr uttalelse fra Østfold fylkeskommune 

 

Jeg viser til mottatt uttalelse på høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Lund Vest.  

 

For å imøtekomme den mest alvorlige delen av uttalelsen først, varsel om betinget innsigelse: 

Fylkeskommunen ber om en redegjørelse for lekeområder i forhold til antall boenheter og krav i 

kommuneplan.  

 

I kommuneplan for Spydeberg 2016-2028 vedtatt 10 mars 2016 er det i pkt 2.1.2 c stilt følgende 

krav: Det skal avsettes plass til 100 m² nærlekeplass for hver 25. boenhet og 1500 m² ballekeplass 

for hver 200. boenhet. Gangavstand fra boliger må ikke overskride 100 m til nærlekeplass og 400 

meter til ballekeplass 

 

I planen er det foreslått regulert for totalt 173 boliger, fordelt slik:  

BK 1: 48 boligenheter 

BK2: 32 boligenheter 

BK3: 14 boligenheter 

BK4 10 boligenheter 

BF 5: 7 boligenheter 

BF6: 7 boligenheter 

BF 7: 8 boligenheter 

BF 8: 8 boligenheter 

BK 9-10: 29 boligenheter 

BF 13: 5 boligenheter 

BF 14: 5 boligenheter 

Totalt 173 boligenheter, som gir krav om 1500 m2 ballplass og 692 m2 nærlekeplass 
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Det er foreslått regulert totalt 7196 kvm lekeplass, hvorav 2100 m2 er avsatt til ballplass, videreført 

fra gjeldende plan. I tillegg blir det tilrettelagt for mindre sandlekeplasser i de enkelte områdene 

med konsentrert småhusbebyggelse, uten at dette er særskilt regulert som lekeplass. Det er lagt  

inn en bestemmelse om dette for BK-feltene.  Lek 8 er målt til fall maks1:3 på et mindre parti 

lengst vest mot boligområdet, resten av arealet er slakere enn 1:3. 

 

Kravet om lekeplasser skulle derfor være godt oppfylt i henhold til kommuneplan.  

 

Til øvrige innspill fra Østfold Fylkeskommune:  

Det er ikke lett å sammenligne direkte grøntareal i planen siden formålene er forskjellige i 

eksisterende og ny regulering. En av årsakene til at det er avsatt mindre plass til fellesareal for 

flere boliger i ny plan enn i eksisterende plan er at det er foreslått økt andel frittliggende 

eneboliger, hvor uteareal forutsettes ivaretatt på egen tomt.  

 

Konklusjonen om at utbyggingen vil medføre tap av skogsteiger og naturområder som i noen grad 

brukes til frilek i dag, er en naturlig konsekvens av at områder som i dag ligger ubebygget er 

foreslått utbygget, både i eksisterende og i ny plan. Eneboligtomter vil ha langt større plass til frilek 

på egen tomt enn tett småhusbebyggelse, og sannsynligvis langt mer vegetasjon/grøntareal.   

 

Buffersone mot landbruksarealer er tatt inn i reguleringsbestemmelsene for felt BK12. En særskilt 

regulering av buffersone som eget formål gir dårligere uteoppholdsareal og vesentlig færre 

boligenheter i feltet. Krav om opparbeiding av vegetasjonssone på minimum 2 meter sikrer at 

vegetasjonen blir etablert.  

 

Krav om sykkelparkering og utforming av denne er tatt inn i bestemmelsene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

HAUG LANDSKAP AS 

Merete Haug 

Landskapsarkitekt mnla 


