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1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN 
 
Utgangspunktet for reguleringsarbeidet er å legge til rette for å innlemme den sørlige delen av 
Myrer skog i tråd med kommunedelplan og reguleringsplan av 1985, og endring av 2004 med 
bestemmelser. Tomten er opprinnelig kjøpt med tanke på etablering av bensinstasjon. Dette 
blir ikke aktuelt å oppføre. Avkjørsel fra Osloveien (128) er ikke ønsket av noen parter. Det som 
er aktuelt, er å koble seg på eksisterende infrastruktur på Myrer skog og den tilhørende 
avkjørsel på Spydebergveien (206).  
Forslagstiller er Lie Øyen arkitekter, tiltakshaver er det som nå heter CircleK, inntil nylig Statoil 
Fuel & Retail. 

 

2 PLANOMRÅDET  
 
Planområdet ligger vest i Spydeberg kommune, langs fylkesvei (fv) 128, tidligere E18. Denne er 
nylig er lagt om. Tomten er markert med rød strek på plankartet for kommunedelplan for 
sentrum, se under. Det er bare den delen av tomten som ligger nord for Osloveien (fv 128) 
som planen dreier seg om. Tomteparsell sør for Osloveien (fv 128) forblir LNFR som avsatt i 
kommunedelplan.  
 

 
Kart hentet fra Kartverket. Eiendom gnr./bnr. 8/1, markert. 
Nordre del (planområdet, rødt over):   18.176.7 kvm 
Søndre del:     12.676.4 kvm 
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Planavgrensning/størrelse: 

Samlet areal: 20,1daa 

Planavgrensningen er som vist under.  

 

 
Utsnitt av reguleringsplan detaljregulering Myrer skog syd. 

 

Eiendomsforhold: 

Hoveddelen av planområdet er del av gnr/bnr 8/1 eiet i sin helhet av CircleK as. Vei-delen 
består av en del av gnr/bnr 8/9 som er eiet av Spydeberg kommune.  
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3 EKSISTERENDE FORHOLD 
 

 
Planområde markert i rødt på ortofoto 
 
3.1 Arealbruk  

Planområdet er i dag primært dekket av skog, og området ikke i bruk til noe som helst. 
 

 
Utklippet, tema arealfordeling fra miljøstatus.no. Planområdet er sirklet inn 
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3.2 Bebyggelse 

Det er ikke bebyggelse på eiendommene. 
 

 
Ortofoto fra området viser ubebygd område 
 
3.3 Landskap og fjernvirkning 

Landskapet er moderat kupert og det er en eksisterende skjæring mot veien fv. 128 som viser 
at det er fjell under området. Videre er området er dekket av tynn marin avsetning. Her gror 
det blandingsskog dominert av grantrær. Vegetasjonen er noe tynnere mot veien fv. 128, enn 
inn mot industriområdet på Myrer skog. Industriområdet er i dag lite synlig fra veien. 
 

 
Området sett fra fv. 206 og fra tilliggende industriområde på Myrer skog 
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Kart fra NGU viser tynt lag med marin avsetning over planområdet. 
 

 
Kart fra NGU løs masser med lite egnet infiltrasjonsevne. 
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Kart fra NGU grunnvannsborehull i fjell 
 
Samlet sett indikerer opplysninger fra NGU og Miljøstatus.no at dette er et område bestående 
av et tynt lag med marin avsetning som løs masser, og fjell under. Dette er indikert av borehull 
for grunnvann i fjell på naboeiendom og lite egnethet med hensyn til infiltrasjon. 
 
3.4 Lek og rekreasjon 

Det er ikke lek eller rekreasjon i dagens planområde. 
 
Uttalelse fra Vegard Aarnes på landbrukskontoret: 
Jeg finner ikke at det er kartlagt eller anlagt noen turstier i området sør for 
industrifeltet. Tror dette bare er pratet om i forbindelse med planarbeidet når dette 
industriområdet ble planlagt. Det går i midlertidig en gammel traktorvei/driftsvei som 
helt sikkert delvis også brukes av viltet. Ut fra den erfaringen jeg har brukes området 
ikke som turområde. Det må i så fall bare være lokalt fra de nærmeste husene i 
området. 
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3.5 Trafikkforhold 

Det ikke eksisterende veier i området. 
Infrastrukturen i tilliggende planområde på Myrer skog er bygget som regulert. 
 

 
Foto av asfaltert vei og skulder Myrer skog 
 
Hoved infrastrukturen i planområdet har kjørefelt på 7m og tverrprofil på 8,5m. Det vil si at det 
er en tofeltsvei med kapasitet til å ta ÅDT på mer enn 4000 med fartsgrense 60km/t ÅDT på fv. 
128 er på ca. 1687 i 2015, i Bjabergveien (markert med blått) vest for området (markert rødt) 
er ÅDT nede i 217. Det vil si at man bør kunne konkludere med at veitype og kryss har 
tilstrekkelig kapasitet til å tåle trafikk fra ytterligere industribedrifter i dette området. 
 

 
ÅDT hentet fra Statens vegvesen 2015 
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ÅDT hentet fra Statens vegvesen 2015 
 

 
ÅDT hentet fra Statens vegvesen 2015 
 
Ulykker: 
Det er lite trafikkulykker i området. Det er registrert 2 ulykker i krysset ut til fv. 206, en fra 
2012 og en fra 1977. Hendelsene øst og vest for avkjørselen er ulykker fra 70- og 80-tallet. 
Man kan anta at de har lite å gjøre med avkjørselen og at trafikksikkerheten i krysset er god. 
Det er oversiktlig og gode siktforhold.  
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Utdrag fra ulykkes registeret hos vegvesenet for de to hendelsene i krysset. 
 
 
Kollektivtilbud: 
Bussen går primært i forhold til skoletider, men har tilstrekkelig kapasitet for flere passasjerer 
med tanke på at det er muligheter for å benytte denne ruten i forbindelse med nye 
arbeidsplasser på Myrer skog. Tiltaket er ikke av en slik art at det er noe grunnlag for noen ny 
holdeplass.  
 
Uttalelse fra Østfold kollektivtrafikk ved Lars Erik Haug vedrørende kollektivtilbudet. Han utaler 
følgende: 
 
Østfold kollektivtrafikk bekrefter at holdeplassen «Are Bruk», som ligger nærmest dette 
området, betjenes av lokale bussruter. 
Herfra er det begrenset med bussforbindelse mot Oslo, Moss og Askim. 
Østfold kollektivtrafikk kan ikke se at reguleringen er av en slik art at den vil medføre behov for 
bygging/rehabilitering av holdeplasser. 
 
 
Med vennlig hilsen  
  
Lars Erik Haug 
trafikksjef 
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Klipp fra bussrute på fv. 206 
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3.6 Naturmangfold 

Det er ikke funnet registreringer av prioriterte arter i området. 
 

 
Prioriterte arter, utvalgte naturtyper, biologisk mangfold, geologisk mangfold mv. 
 
3.7 Miljøfaglige forhold 

Klimatiske forhold, luft- og støyforhold, grunnforhold, forurensning mv.  
 

 
Det er ikke registrert fare for erosjonsrisiko 
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Moderat til lav aktsomhetsgrad i forhold til radon 
 

 
Grunnvannspotensial 
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4 PLANSTATUS  

4.1 Kommuneplan og andre overordnede kommunale planer  

4.11 KPA: 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 15.05.2007 avsatt til: 
Industri- og friområde. Vestre del av området er båndlagt til vilttrekk. 
 

 
Utsnitt fra KPA med planområdet innsirklet 
 
4.12 KDP: 

Planområdet er i kommunedelplanens arealdel, vedtatt 18.09.2012 avsatt til: 
Industribebyggelse og LNF med hensynssoner.  
 
Tomten er markert med rødt. Det er bare tomten nord for Osloveien (128) som planen dreier 
seg om. Tomteparsell sør for Osloveien (128) forblir LNFR som avsatt i kommunedelplan. 
 
Det er to forhold som fremgår av kommuneplanen. Det ene er 
hensynsone/gjennomføringssone (H820) med krav til felles planlegging. Det andre er 
hensynssone: hensynssone grønnstruktur (H540). Det første ivaretas av pågående arbeid med 
områdeplan i kommunal regi for Løvestad og Myrer skog. Primært dreier det seg om å rydde 
opp i infrastruktur på Løvestad og tilrettelegge for gode infrastrukturelle forhold, god 
tomteutnyttelse og vekst i industrinæringen.  
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Utsnitt av kommunedelplanen for Spydeberg sentrum, med tomt gnr/bnr 8/1 markert. 
Planforslaget omhandler kun nordre del av eiendommen nord for fv. 128 

Evt. kommunedelplaner eller kommunale temaplaner  

 
4.2 Godkjente reguleringsplaner 

Området er i dag delvis regulert av reguleringsplan Myrvold - Myrer skog fra 1986 plan id 
198702, med ikrafttredelsesdato 11.09.1986. 
 
I tillegg er det reguleringsplan Myrer skog, med en mindre reguleringsendring, plan id 200402, 
med ikrafttredelsesdato 02.12.2004. 
 

Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til industri og service virksomhet.  
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Reguleringskart fra 1985 
 

 
Eksisterende regulering med bestemmelser fra 1987 
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Eksisterende reguleringsendring fra 2004 
 
Reguleringsbestemmelser revidert 02.12.2004 
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4.3 Andre planer av betydning for planarbeidet 

     
4.3.1 Fylkesplanen Østfold 2050 

Utdrag fra Fylkesplan for Østfold: 

            

 

 
 
Slik vi leser planen er planarbeidet i tråd med overordnet fylkesplan. 
 
4.3.2 Fylkesdelplaner/regionale planer: 

Ikke relevant. 

4.3.3 Regional transportplan for Østfold 

 
Veien som nå heter fv. 128 har endret funksjonsklasse fra europavei til primærfylkesvei. Fylkes 
vei 206 klassifiseres som lokal samleveg.  
 
4.3.4 Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015 

Ikke relevant. 

_____________________________________________________________________________________ 
 ePhorte saksnr: 20xx/xxxx Side 24 av 39 



Plannavn Plan nr:G-xxx  
______________________________________________________________________ 

4.3.5 Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 

Det ligger kulturminner i kulturminnesøk, men disse ligger utenfor planområdet.  
 

 
Utsnitt fra kulturminnesøk.no 
 
4.3.6 Regionalplan kultur 2010-2013, 

Ikke relevant. 
 
4.3.7 Fylkesdelplan for barn og unge, vedtatt 2009 

Ikke relevant. 
 
4.3.8 Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009-2012 

Ikke relevant. 
 

5 ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER 

5.1 Lek og rekreasjon 

Eksisterende vegetasjon skal så fremt det lar seg gjøre i størst mulig grad bevares. Det skal 
være mulig å passere område regulert til hensynssone landskap som skal fungere som en 
grønn buffer mot veien. 
 

5.2 Landskap og fjernvirkning 

 
På bakgrunn av terrengprofil og vegetasjon på området ansees den angitte plasseringen på 
planområdet som god.  
 
Topografisk sett vil bebyggelsen i planområdet bli liggende på et relativt flatt område, noe som 
iht. til intensjonene i plan – og bygningsloven § 30-4 vil hindre større terrenginngrep. Byggene 
skal tilpasses terrenget, og iht. til reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1.1. Møne, og gesims, 
byggegrense vil de ha maks gesimshøyde på 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 
Utnyttelsesgraden skal iht. pkt. 3.1.2. Bebygd areal ikke overstige 35 % (BYA). 
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Høydemessig vil den nye bebyggelsen bli liggende på et noe lavere nivå en eksisterende 
industribebyggelse på området, og vil ikke være til sjenanse for eksisterende bebyggelse hva 
gjelder utsikt eller solforhold. De tre tomtene som avsettes til bebyggelse ligger på forskjellige 
høydekoter, noe som igjen vi føre til at bebyggelsen vil oppleves som variert ved at 
gesimshøyden vil variere. Dette er iht. intensjonene i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.2. 
Estetikk. 
 

 
Utdrag fra Estetikkveileder for Østfold, Retningslinjer – næringsbygg og næringsarealer (s.24) 
 
Videre vil plasseringen av bebyggelsen iht. til reguleringsplanen muliggjøre en grøntstruktur i 
hensynssone landskap langs fv. 128. Det er angitt ca. 30 m fra veimidte til formålsgrensen, noe 
som gjør at eksisterende vegetasjon skal bevares som en bred grønn buffersone, i så stor grad 
som mulig. Ved planting av ytterligere vegetasjon vil stedegen vegetasjon anvendes. Det skal 
etterstrebes å ha vegetasjonsbelte med flere sjikt bestående av trær og busker. Siden området 
består av yngre skog vil det være enklere å tilpasse ny vegetasjon til den eksisterende. 
 
Dette er i samsvar med intensjonene i Estetikkveileder for Østfold pkt. 2.3 (s.24), hvor det 
anbefales å bruke vegetasjon som skjermingseffekt. I tillegg til høydeforskjellen mellom fv.128 
på dette område samt bevaring av eks. grøntstrukturen mener vi at ny bebyggelse på 
planområdet vil bli liggende relativt skjermet for innsyn. Bevaring av dette vegetasjonsbelte i 
hensynssonen vil også være i samsvar med retningslinjer for stedsidentitet og stedskarakter 
ref. Estetikkveileder for Østfold, hvor det anbefales at trerekker skal brukes til å understreke 
viktige linjer, skape overordnet struktur og bidra til romdannelse. 
Det overnevnte vil videre være i samsvar med intensjonene i § 4.1. Hensynssoner H540_9 hvor 
det vektlegges bevaring av en vegetasjon skjerm mellom vei og bebyggelse. 

 
Utdrag fra Estetikkveileder for Østfold, Retningslinjer – stedsidentitet og stedskarakter (s.14) 
 
 
 
5.3 Trafikkforhold 

Tur produksjon gir en økning i ÅDT på inntil 100-140 ved en maksimal utnyttelse av 
eiendommen. 

INDUSTRI 

- Fabrikk 
- Lager - 
Verksted 

pr. ansatt 

pr. 100 m2  
2,5 

3,5 

1,5 - 5,0 

2,0 - 6,0 
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- Engros 

pr. ansatt 

pr. 100 m2 

4,0 

6,0  
3,0 - 8,0 

4,0 - 10,0 

Utdrag fra Vegvesen.no, 01. Dimensjoneringsgrunnlag, arealbruk og turproduksjon.  
 
5.4 Biologisk mangfold 

Det er iht. §4 Naturmangfoldloven ønskelig at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas ved at så 
mye som mulig av eksisterende vegetasjon bevares. Hvis nødvendig skal det etableres ny 
vegetasjon av typen stedegen vegetasjon. Videre skal det tilrettelegges for at dyr kan passere i 
hensynssonen landskap, mellom områdene LNRF og Grønnstruktur. Dette spesielt med tanke 
på nærheten til vilttrekket. 

 
5.5 VA-anlegg 

Kommunes ledningskart viser at det ligger vann- og avløpsledninger i tilknytning området. 

 
VA- kart 
 
5.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
ROS-analyse er vedlagt planbeskrivelsen 
Naturrelatert risiko: 
Det er registrert moderat til lav radon, kart fra NGU. Ellers er det liten erosjonsfare og 
ingen kvikkleire i planområdet. Det er heller ikke registreringer av andre farer knyttet 
til natur i planområdet.  
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Virksomhetsrelatert risiko: 
Det er andre industribedrifter i nærheten av planområdet. 
 
Støy og forurensing: 
Det er vurdert av kommunen at det ikke er behov for egne støymålinger for tiltaket da 
formålet i området er industri og det vises til T-1442/2012. Det ønskede formålet er 
ikke støyfølsomt men heller potensielt støyende for andre formål i nærheten. Dette er 
hensyntatt i bestemmelsene til planen. Det foreligger krav til støybegrensinger 50dBA 
(dagtid) 45dBA (kveld) og 40dBA8 (natt) i forhold til omkringliggende boliger i 
reguleringsbestemmelsene, som er under det som angis som gul sone i sonedeling i 
retningslinjer. 
 
Luftkvalitet: 
Det er ikke registeringer av luftforurensing spesielt i området. Kommunen krever ikke 
egne målinger av dette. Det må antas at luftkvaliteten er bedret det siste året etter at 
E18 ble omlagt og nå ligger lenger sør.  
 
Beredskapsrisiko infrastruktur:  
Det er kun en tilkomstvei til området. Det er mulig å komme til fra fv. 128 i nødsfall 
hvis det er blokkert vei på Spydebergvei-siden. 
 
Sårbare objekter: 
Vilttrekk: Vilttrekket ivaretas slik det foreligger vest i planområdet. Det er lite 
påkjørsler. Det er ikke dokumentert om det går mye vilt her. Uansett fungerer det godt 
og endres ikke. Det legges opp til en buffer mellom fv. 128 og bebyggelse slik at om det 
skulle komme vilt utenfor vilttrekket, har de vandrings- eller fluktmulighet.  
 
Det er jordbruksarealer i nærheten som er sårbare for forurensende utslipp/ulykker. 
 
Utenfor planområdet er det registrerte kulturminner, et gravfelt og deler av 
hulveisystem fra forhistorisk tid, men ingen inne på planområdet. Hvis det gjøres funn 
gjelder Kulturminneloven, særlig §4 og §3. 
 
 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Hovedgrep og bærende idé i løsningsforslaget 

 
Det foreslås å regulere for industri/næringsformål i likhet med det som er etablert på 
Myrer skog. I hovedsak innebærer dette en fortsettelse av infrastruktur og oppdeling 
av tomter for industriformål. Reguleringsbestemmelser foreslås slik de foreligger i 
eksisterende plan. Endring av bestemmelser vil eventuelt skje ved områderegulering 
for Løvstad og Myrer skog som er i prosess i regi av kommunen. Område innenfor 
planområde som er avsatt til LNF forblir LNF, og et område nærmest Myrvold gnr/bnr 
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8/3 blir avsatt som friområde som buffer mot gården. Det planlegges en byggegrense 
30m fra senter fv. 128. Adkomstvei og øvrig infrastruktur er tenkt koblet på 
eksisterende strukturer på Myrer skog med snumulighet for store kjøretøy inne på 
gnr./bnr. 8/1. 
 

 
Utnitt av detaljregulering. 
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Sammenstilling detaljregulering. 
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Illustrasjonsplan, planforslaget ligger mot syd. 

 
Planforslaget sett fra fly fra syd. 
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Oppriss av planforslag. Maks gesimshøyde 10m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

6.1.1 Alternativvurderinger for hovedgrep 

 
Det er ikke vurdert alternativer, men at det er mulig å løse hver enkelt situasjon etter 
behov på de tre tomtene som er satt opp.  
 
6.2 Planområdet med arealbruk 

Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på 20,1 daa. 

 

 
Beskrivelse av alle planformål og de mest relevante temaer 
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BYA beregning for de tre tomtene. Planforslaget er illustrert med 30% BYA. 
Reguleringsbestemmelsene angir maks BYA på 35 %. 

 
6.3 Bebyggelse  

 
Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til industri- og service virksomhet. 
 
Tomtene er plassert i en lineær struktur i forlengelsen av et allerede eksisterende 
industriområdet. Eksisterende hovedvei 1 forlenges, og det etableres en rundkjøring og 
adkomst til tre tomter som iht. reguleringsbestemmelsene (2004) kan ha en utnyttelsesgrad på 
inntil 35% BYA. Vedlagte planforslag er illustrert med utnyttelsesgrad på 30% BYA. Maks 
gesimshøyde vil være 10m fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Byggene skal plasseres på et relativt flatt området slik at terrenginngrep unngås i størst mulig 
grad. De tre tomtene ligger på ulike høydekoter og vil derfor variere i gesimshøyde og slik 
fremstå variert. Plasseringen vil være noe lavere enn den eksisterende industribebyggelsen på 
området og vil på den måten ikke være sjenerende hva gjelder sol- eller utsiktsforhold.  
 
Bebyggelsen plasseres i et eksisterende grøntområde, hvor eksisterende vegetasjon skal 
bevares i størst mulig grad så fremt det lar seg gjøre. Hensynssone landskap ivaretar en grønn 
buffersone mot fv.128. Om nødvendig skal det reetableres vegetasjon av typen stedegen 
vegetasjon, som skal passe sammen med vegetasjon på området av typen yngre skog. Den 
lineære plasseringen muliggjør bevaring av grøntareal på begge sider av bebyggelsen. Med 
byggenes beskjedne høyde på 10m, vil trærne ruve over den nye bebyggelsen. 
 
Den grønne buffersonen mot veien vil skjule store deler av den nye bebyggelsen, skape linjer 
og virke romdannende mot vei. Videre er det en stor høydeforskjell mellom veien og 
bebyggelsen ved at det er en skarp skrent fra området og ned mot veien. I tillegg til det øvrige 
vil denne høydeforskjellen føre til at bebyggelsen samlet sett vil være lite synlig for 
forbipasserende og ikke til sjenanse. 
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Planforslaget med maksimal utnyttelse sett fra sørgående kjøreretning inn mot Spydeberg. 
 

 
Planforslaget med maksimal utnyttelse sett fra nord vest gående kjøreretning ut mot E18 og 
Oslo. 
 
6.4 Lek og rekreasjon 

Det legges ikke opp til lek og rekreasjon i området. Det er mulig å etablere forbindelse fra 
grønt til grønt i planområdet i det som er avsatt som hensynsone. Det er bl.a. hensikten.  
 
6.5 Veisystem 

Spydeberg kommune ønsker å erverve veiareal i forbindelse med regulering for å sikre drift og 
vedlikehold. De er opptatt av at det er mulig for store kjøretøy å snu på kommunal vei, som 
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vist med snuplass. Tilkomstvei og snusirkel skal utformes etter statens vegvesen hånd bok 
N100 og tilpasses store kjøretøy med lav fart.  
 
Hovedvei (vei 1) forlenges og skal iht. reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2. offentlige 
trafikkområder opparbeides med vei og fortau, inkludert et areal mellom fortau og vei, som 
alle inneholder en allé med trær og lys. 
 
Parkeringsplasser etableres iht. reguleringsbestemmelsene og det legges til rette for min. 3-5 
ladestasjoner for el-bil.  
 
For tomten lengst vest må det foreligge en kjørerett over tomten i midten for å sikre atkomst 
fra hovedvei 1 via snuplassen. 
 

 
Utsnitt fra vegnormalen 
 
 
6.6 Landskap/fjernvirkning 

Det legges opp til en buffersone med hensynssone landskap mellom fv. 128 hvor man skal ha 
et vegetert belte som skjerm mot den nye industribebyggelsen. Den er planlagt 
sammenfallende med en byggegrense mot veien på 30m fra senter vei. Denne sonen vil også 
fungere som sted der det er mulig å passere for mennesker og dyr hvis det er behov for å 
forflytte seg på baksiden av viltgjerdet. Planområdet ligger i tillegg på en skjæring som i all 
hovedsak ligger omkring 5m fra veien, og dette gjør synligheten av ny bebyggelse minimal.  
 

 
Utsnitt av illustrasjonsplan viser bebyggelse med avstand 30 m til veimidte. 
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3d viser planforslaget og den høyde terrengskjæringen mot fv. 128. 

 

Snitt av planforslag som viser skarp terrengprofil mot fv. 128. 
 
 
Sol- og skyggeanalyse: 
 
Sol- og skyggeillustrasjonene nedenfor viser at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på 
nabobyggenes solforhold. 
 

 
Mars 2016 kl. 12.00. 
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Juni 2016 kl.12.00. 
 

 
September 2016 kl.12.00. 
 

 
Desember 2016 kl.12.00. 
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6.7 Universell utforming 

Det legges opp til at man forholder seg til forskrifter om krav til tilgjengelighet og universell 
utforming slik dagens krav foreligger. 

 

7 FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER, RETNINGSLINJER OG 
FORSKRIFTER 

 
7.1 Kommuneplan, fylkesplan m.fl. 

 
Vi anser at planen oppfyller måloppfyllelse fra fylkes plan, kommune plan og ned til 
kommunedelplan nivå. Vi kan ikke se at vi er i konflikt med noen av disse. Intensjonen i planen 
er også å være helt i tråd med overordnete planer.  
 
Det er to forhold som fremgår av kommuneplanen som medtas i planen på følgende måte. Det 
ene er hensynsone/gjennomføringssone (H820) med krav til felles planlegging. Det første 
ivaretas av pågående arbeid med områdeplan i kommunal regi for Løvestad og Myrer skog. 
Primært dreier det seg om å rydde opp i infrastruktur på Løvestad og tilrettelegge for gode 
infrastrukturelle forhold, god tomteutnyttelse og vekst i industrinæringen. Det andre er 
hensynssone: hensynssone grønnstruktur (H540). Forholdet til hensynsone grønnstruktur er 
ivaretatt ved byggegrense og hensynssone grøntstruktur også på detaljreguleringsnivå.  
 
7.2 Rikspolitiske retningslinjer 

7.2.1 Statlige retningslinjer for samordnet bolig–, areal- og transportplanlegging 

Iht. retningslinjene for samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. 4.3 ser vi på 
utnyttelse av område som en positiv fortetting i et allerede etablert nærings- og 
industriområde. Formål og utnyttelse er i henhold til regulering. Videre vil det kun etableres en 
mindre forlengelse av eksisterende hovedvei til bebyggelsen. Vi anser det som effektiv 
fortetting som er ment å være minst mulig til sjenanse for omgivelsene. 
 
7.3 Forskrift om konsekvensutredninger  

 
Intensjonen for utviklingen av området er i henhold til kommuneplanen. Endringen vurderes til 
ikke å være KU-pliktig.  

 

8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
Konsekvenser av planforslaget vil være: 
-Hogst av nyere skog.  
-Etablering av industribygg med noe synlighet fra veien.  
-Noe økt trafikk i allerede etablert industriområde med moderne infrastruktur. 
-Mer industri og flere arbeidsplasser og muligheter for næringsvirksomhet.  
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9 MEDVIRKNING OG SAMORDNING 
 
9.1 Forhåndsvarsling 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert 15.01.2016 i Smaalenenes avis.  Det ble 13.01.2016 
sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: 

- Naboer (etter mottatt liste) 

På e-post 13.01.2016 til: 
Fylkesmannen i Østfold, Pb. 325, 1502 Moss 
Østfold fylkeskommune, Pb. 220, Sarpsborg 
Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010, 2605 Lillehammer 
 Telenor Servicesenter for nettutbygging 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE 
Hafslund Nett øst 
Spydeberg og Hobøl Brannvesen 
Landbrukskontoret HSA, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 
Spydeberg kommune – Virksomhet for Eiendom og teknisk drift 
Spydeberg kommune, Barnerepresentanten, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

Kommunens landbrukskontor ved Vegard Aarnes er oppringt spesielt for å bekrefte at 
vilttrekket er tilstrekkelig ivaretatt. Han uttaler at det er få påkjørsler og at trekkovergangen i 
så måte fungerer. Det er lite dokumentasjon på hvor mye vilt som beveger seg over 
overgangen.  

 
9.2 Innkomne merknader 

Det er innkommet 5 merknader. Se eget vedlegg (vedlegg 03). 

 
9.3 Eventuelt informasjonsmøte 

Det har vært informasjonsmøte vedrørende kommunens egen områdeplan for område 
Løvestad og Myrer skog som er under oppstart. Forslagsstiller var til stede og planområdet for 
denne planen ble nevnt og det var ingen kommentarer til dette. Det er heller ingen merknader 
fra lokalmiljøet og naboer.  

 

9.4 Barns medvirkning  

Det er ikke kommet innspill fra barns representanter, og barns interesser berøres ikke av 
planforslaget. 
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