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Faglig råd til foreslått detaljreguleringsplan for Myrer skog
kommune

Vi viser til deres oversendelse 06.07.16 med offentlig ettersyn og høring av 
detaljreguleringsforslag for Myrer skog syd i Spydeberg kommune.

Formålet med planen er å legge t
innebære at industriområde på Myrer utvides. Utvidelsen er i tråd med overordnede planer. 

I forbindelse med varslet oppstart med mindre endring av reguleringsplan for Myrer skog 
hadde vi innspill i saken i vårt brev datert 02.02.16.  

Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og 
skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringe
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i 
høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. 
Kommunen har ansvaret for at plan
planprosess oppfylles i planarbeidet.

Vurdering
Ny kommuneplan for Spydeberg kommune ble vedtatt den 10.03.16.
avsatt til fremtidig næringsbebyggelse. Samtidig ligger store deler av planområdet 
hensynssonene grønnstruktur og naturmiljø 
grønnstruktur er å «ivareta landskapshensyn knyttet til grøntbelte langs innfartsåren vestfra 
på fv. 128. I dette området skal eksisterende vegetasjon ivaretas, også m
opprettholde en vegetasjonsskjerm mellom vei og bebyggelse. Behov for reetablering av 
vegetasjon vil bli vurdert i de enkelte tiltak
hensynssonene sees i sammenheng. 

Ut fra illustrasjoner i planforslaget stiller vi spørsmål 
ivaretatt, spesielt med tanke på hensynssonen grøn
det planlegges bygninger på tomtene sør i planområdet, ca. 30
Dette vil føre til at vegetasjonsskjermen 
sammenlignet med i dag. Samtidig viser illustrasjonen at man planlegger å beholde eller 
reetablere grønnstruktur mellom nåværende industriområde og fremtidige industribygg. 
Kravet til reetablering av grønnstruktur bør tydeliggjøres i reguleringsbestemmelsene.
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til foreslått detaljreguleringsplan for Myrer skog, gbnr 8/1, Spydeberg 

Vi viser til deres oversendelse 06.07.16 med offentlig ettersyn og høring av 
detaljreguleringsforslag for Myrer skog syd i Spydeberg kommune.

Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling på eiendommen, noe som vil 
innebære at industriområde på Myrer utvides. Utvidelsen er i tråd med overordnede planer. 

I forbindelse med varslet oppstart med mindre endring av reguleringsplan for Myrer skog 
saken i vårt brev datert 02.02.16.  

Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og 
skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i 
høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. 
Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og 
planprosess oppfylles i planarbeidet.

Ny kommuneplan for Spydeberg kommune ble vedtatt den 10.03.16. Planområde
til fremtidig næringsbebyggelse. Samtidig ligger store deler av planområdet 

grønnstruktur og naturmiljø – vilttrekk. Formålet med hensynssone 
ivareta landskapshensyn knyttet til grøntbelte langs innfartsåren vestfra 

på fv. 128. I dette området skal eksisterende vegetasjon ivaretas, også med tanke på å 
opprettholde en vegetasjonsskjerm mellom vei og bebyggelse. Behov for reetablering av 
vegetasjon vil bli vurdert i de enkelte tiltak». Som vi nevnte i vårt innspill 02.02.16 bør 

sees i sammenheng. 

orslaget stiller vi spørsmål ved hvor godt hensynssonene blir 
anke på hensynssonen grønnstruktur. Illustrasjonsforslag

det planlegges bygninger på tomtene sør i planområdet, ca. 30 meter fra senter av fv. 128. 
føre til at vegetasjonsskjermen mellom industri og vei vil bli kraftig redusert

Samtidig viser illustrasjonen at man planlegger å beholde eller 
reetablere grønnstruktur mellom nåværende industriområde og fremtidige industribygg. 

avet til reetablering av grønnstruktur bør tydeliggjøres i reguleringsbestemmelsene.
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En eventuell situasjon som dette vil føre til at skogbeltet vil bli kraftig redusert, og vi mener 
det er dårlig ivaretakelse av eksisterende vegetasjon, samt funksjon av grøntbelte langs 
innfartsåren vestfra på fv. 128. 

Vi mener man bør planlegge å sette byggegrensen lenger inn i planområdet, vekk fra fv. 128. 
Det vil føre til at et bredere vegetasjonsbelte mellom vei og industri blir bevart, noe som vil 
være positivt for grønnstrukturen i området. Videre vil det føre til at vilt vil kunne ha en bedre 
vandrings- eller fluktmulighet. Som nevnt i vårt innspill 02.02.16 må en grønnstruktur som 
dette ha en viss bredde for å ha virkning. 

Vi ser det for øvrig som positivt at det planlegges å koble adkomstvei og øvrig infrastruktur på 
eksisterende strukturer på Myrer skog. 

Konklusjon
Vi vil anbefale å ha en byggegrense lenger vekk fra senter av fv. 128 enn 30 meter. Dette for 
å beholde et bredere vegetasjonsbilde mellom vei og industri, både av landskapshensyn og 
av hensyn til vilt. Det bør også gis klare føringer for reetablering av trær internt i området 
ellers.

Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 

Med hilsen

Carl Henrik Jensen e.f. Signe Bergum
seniorrådgiver rådgiver
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