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Saken gjelder: 
Behandling av forslag til detaljregulering for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m.fl., etter høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Politisk saksordfører: Se behandling 
 
Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. Hjemmelsgrunnlag for vedtak er plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
Saksopplysninger 
Gjeldende reguleringsplan for Lund vest ble vedtatt 28.01.2003. Formål med ny regulering er legge til 
rette for bedre utnyttelse av arealer som i dag ligger i tilknytning til delfeltene som «annet 
fellesområde for flere eiendommer» samt å omfordele lekearealer. Det er også ønskelig med større 
varisjon mellom bygningstyper for de ikke opparbeidete feltene, blant annet for å kunne tilby flere 
eiendommer for frittliggende småhusbebyggelse. Det ble varslet oppstart av planarbeid med frist for 
innspill januar 2015. 
 
Planforslaget, som er tildelt planID 0123-2014-0006, ble fremmet til politisk behandling i mars 2016, 
og Utvalg for miljø og teknikk fattet vedtak å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn, jf. 
saksnr UMT-14/2016. Høringsperioden løp fram til 6. juni 2016, og det kom inn i alt ni – 9 – 
uttalelser, hvorav to varsel om innsigelser fra henholdsvis Østfold fylkeskommune ØFK og Norges 
vassdrags- og energidirektorat NVE. Forhandlinger ble høsten 2016 gjennomført med begge 
innsigelsesmyndighetene, og enighet er oppnådd. 
 
Ved varsel om oppstart av planarbeid ble det også varslet oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale mellom Bakke Prosjekt AS og Spydeberg kommune, jf. plan- og bygningsloven § 17-
4. Slik avtale, som blant annet omhandler kommunal overtakelse av veier,  er forhandlet fram og 
fremmes nå til politisk behandling som egen sak. Avtalen vil erstatte utbyggingsavtale knyttet til 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Administrasjonen gjør oppmerksom på at planbeskrivelsen ikke er oppdatert etter høring og offentlig 
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ettersyn. 
 
Vurdering 
I dette  forslag til detaljreguering av Lund vest reguleres det for samlet 207 boenheter. Dette tallet 
kan i realiteten være litt høyere, da det er adgang til å oppføre tomannsboliger på BF-feltene 
(frittliggende småhusbebyggelse), jf. § 5.1 bokstav a) i reguleringsbestemmelsene. Ved 
sluttbehandling av reguleringsplanen er feltene BF 5, 13,14 samt BK 1, 11 og deler av BK 10 ikke 
utbygd. Det er umiddelbare utbyggingsplaner for BK-feltene, og det er inngått kjøpsavtaler for 
tomtene på BF-feltene. Der er derfor høy sannsynlighet for at boligområdet blir ferdigstilt i løpet av . 
forholdsvis kort tid. 
 
De innkomne uttalelser  er nærmere omtalt i eget vedlegg til saksframlegget (vedlegg 04 
Oppsummering av uttalelser med kommentarer). Planforslaget ble møtt med to innsigelser: 
 
Innsigelse fra NVE 

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. 
 
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. 
 
Det er innarbeidet planbestemmelser som ivaretar de forhold som påpekes med 
setningsømfintlighet i østre områder, samt krav til mer nøyaktig bæreevne- og setningsberegninger 
ved senere tiltaksprosjektering/byggesak i § 4 bokstav c) i reguleringsbestemmelsene. 
 
Innsigelse fra ØFK 

Fylkeskommunen fremmet betinget innsigelse til planforslaget, da det ikke framkommer av 
plandokumentene om planforslaget innfrir kommuneplanen og kommunedelplan for sentrums 
minimumskrav til leke- og uteoppholdsareal. 
 
Det ble i november 2016 avholdt møte med Østfold fylkeskommune ved plan- og miljøseksjonen. I 
møtet ble det framlagt dokumentasjon som viste 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 (planbestemmelsene 5.2. bokstav g) og til sykkelparkering 
(planbestemmelsene § 5.2. bokstav k). 
 
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 uttalelser 
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Det er også gjort andre mindre endringer i planbestemmelsene på grunnlag av øvrige uttalelser i det 
offentlige ettersynet, blant annet knyttet til sikkehet i bygge- og anleggsperioden, interne gangveier 
på felt og ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealer. Det er nærmere redegjort for disse 
endringene i vedlegg 04. 
 
I uttalelser fra beboere på Lund vest pekes det på problem med parkering i vei. Kommunen har 
tidligere søkt om Statens vegvesen om tillatelse til innføring av parkeringsforbud i offentlig vei med 
tilhørende skilting, men har fått avslag. Administrasjonen tilrår at kommunalområde Teknikk og 
Samfunn går i dialog med beboere og velforening om parkeringsproblematikken i området 
 
Øvrige endringer 
Kommunen har, i samarbeid med planfremmer, gjort mindre endringer og justeringer i plankart og –
bestemmelser. Avslutning av KVG 3 mot nord er justert slik at det gis rom for snøopplag på 
naturområde – grønnstruktur.. Nordligste tomt på BF 5 er trukket noe mot vest for å gi rom for 
detteEndringer i kart og bestemmelser utover dette. Da denne endringen ikke medfører at areal for 
bebyggelse økes, samt at forskyvningen er liten, anser kommunen at det ikke er behov for ny høring 
av endringen. 

     
Utsnitt, plankart, fra høring til venstre – samme utsnitt i revidert plankart til høyre 
 
Avslutning av KVG 9 (Tronstadkroken) mot vest er også justert. 
 
Det er  i rekkefølgebestemmelsene lagt inn krav om opparbeidet vei før opprettelse av nye 
grunneiendommer, jf. planbestemmelsene § 10 bokstav a. 

 

Krav til ladeuttak i § 5.2. bokstav j) er endret i forhold til gjennomførtbar kapasitet i området. 
 
 
Konklusjon 
Samlet sett vurderer kommunen at planforslaget slik det nå foreligger, er klart for sluttbehandling. 
Kommunen anser at enighet er oppnådd med Østfold fylkeskommune, og at grunnlaget for den 
betingete innsigelsen er bortfalt. Med forbehold om at denne innsigelse trekkes formelt, kan 
kommunen fatte vedtak om detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Med forbehold om at innsigelse fra Østfold fylkeskommune trekkes formelt, vedtas 
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detaljregulering for Lund vest, gnr 30 bnr 225 m.fl., jf. plan- og bygningsloven § 12-12.  

 
Nytt pk.5h) 
Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terrengs 
 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen ikke overskride 1,0 m. 
 
Som er ihht vedtatt planbestemmelser i Spydeberg kommune. 
 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 13/2017 
 

UMT - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Yngve Brænd 
 
Forslag fra Espen Endal (uavh.): 
 
§5.2 Nytt punkt j) 
 
"Det skal etableres ladepunkt for ladbar motorvogn/el-sykkel på minst 20% av p-plassene i 
garasje/garasjeanlegg. Det skal legges til rette for fremtidig opplegg til ladeuttak for ladbar 
motorvogn, enten i form av trekkerør eller kabelbru, for alle p-plasser i garasje/garasjeanlegg. 
Tilsvarende gjelder for el-sykkel." 

VOTERING: Enstemmig som foreslått. 
  
 
Rådmannens forslag:  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

 
 

UMT - vedtak: 
1. Med forbehold om at innsigelse fra Østfold fylkeskommune trekkes formelt, vedtas 

detaljregulering for Lund vest, gnr 30 bnr 225 m.fl., jf. plan- og bygningsloven § 12-12.  

2. §5.2 Nytt punkt j) "Det skal etableres ladepunkt for ladbar motorvogn/el-sykkel på minst 
20% av p-plassene i garasje/garasjeanlegg. Det skal legges til rette for fremtidig opplegg til 
ladeuttak for ladbar motorvogn, enten i form av trekkerør eller kabelbru, for alle p-plasser i 
garasje/garasjeanlegg. Tilsvarende gjelder for el-sykkel." 
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Kommunestyre - 22/2017 
 

KS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Yngve Brænd 
 
Følgende hadde ordet: Peter Schou, Yngve Brænd, Trond Bøle, Knut Espeland 
 
Forslag fra Senterpartiet:  
 
Rådmannens forslag med følgende tillegg:  

Nytt pk.5.1 h) 
Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen ikke overskride 1,0 m. Som er ihht vedtatt planbestemmelser i Spydeberg 
kommune. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 
 

KS - vedtak: 
1. Med forbehold om at innsigelse fra Østfold fylkeskommune trekkes formelt, vedtas 

detaljregulering for Lund vest, gnr 30 bnr 225 m.fl., jf. plan- og bygningsloven § 12-12.  

2. Nytt pk.5h) 
Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen ikke overskride 1,0 m. Som er ihht vedtatt 
planbestemmelser i Spydeberg kommune. 

 

 
 
 

Vedlegg: 
01_PLANKART_17.02.17 
02_REGULERINGSBESTEMMELSER 03.02.17 
03a_Lund vest planbeskrivelse 2015 
03b_ROS-analyseLundVest 
04_Oppsummering uttalelser med kommentarer 
04a_1 Detaljregulering for Lund Vest 
04a_2 2016-05-11 22.01.27 (L)(67518) 
04a_3 2016-05-11 22.01.37 (L)(67515) 
04a_4 2016-05-11 22.01.59 (L)(67516) 
04b_Uttalelse fra Hafslund Nett AS til offentlig ettersyn for 30-225 m.fl i Spydeberg kommune 
(L)(68604) 
04c_Høringsuttalelse til detaljplan for Lund Vest 
04d_SVV Uttalelse Lund Vest 
04e_ØFK Uttalelse - innsigelse 
04f_NVE innsigelse - Lund vest 
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04g_FMØS Uttalelse Lund vest 
05a_Detaljregulering for Lund vest-anmodning om trekking av innsigelse 
05b_Svar til ØFK betinget innsigelse 
06_a Geoteknisk rapport ØRP 
06_b Oppfølging, innsigelse Lund vest 
06_c NVE trekker innsigelse Lund vest 
 
 
 


