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Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanforslag for Myrer skog 

syd i Spydeberg kommune 

Vi mottok forslag til detaljreguleringsplan for Myrer skog syd i Spydeberg kommune i e-post 

datert 06.07.2016. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling på 

eiendommen. Planarbeidet innebærer at eksisterende næringsområde på Myrer utvides og 

dette er i tråd med overordnede planer i Spydeberg kommune. Vi har tidligere uttalt oss til 

varsel om oppstart i brev datert 08.02.2016. 

 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger, og for fylkeskommunen på 

fylkesveger. Det betyr at vi har ansvar for å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og 

vedlikeholde vegene på en optimal måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Statens 

vegvesen er også et fagorgan med et sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. 

Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på egne veger, og på 

veger der andre enn staten har myndighet. Vi har sektoransvar for blant annet 

trafikksikkerhet, kollektivtransport, gange, sykkel, universell utforming, og for å redusere 

miljøbelastningen fra vegtrafikk. 

 

I dette brevet uttaler vi oss som fagorgan med sektoransvar og som vegforvalter på 

fylkesveg 128 og 206 på vegne av Østfold fylkeskommune. 

 

Adkomst og internt vegsystem. 

Reguleringsplankartet inneholder ingen løsninger til hvordan planområdet skal løses 

trafikalt.  Planbeskrivelsen sier at kommunen har en intensjon om at adkomstveg og 

snusirkel skal utformes etter Statens vegvesen håndbok N100 for å sørge for at det er mulig 

for store kjøretøy å snu på kommunal veg. at Hvis Spydeberg kommune skal være sikker på 

at dette blir gjennomført, mener vi at må det lages en reguleringsbestemmelse som sier noe 

om hvordan vegen skal dimensjoneres, gjerne under reguleringsbestemmelsens § 6.1. 
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Reguleringsplanbestemmelsenes § 6c) sier at det fra rundkjøringen kan etableres to 

avkjørsler. Ettersom dette ikke er endelig klarlagt i planforslaget, mener vi at det bør lages 

en reguleringsbestemmelse, gjerne under § 6, som setter krav til at frisikt opprettholdes 

også internt i planområdet. 

 

Byggegrense mot fylkesveg 128 

I varsel om oppstart ga vi klarsignal for en byggegrense på tretti meter fra midten av vegen. 

Vi er fornøyde med at denne er tegnet inn i plankartet og målsatt. Byggegrensen 

sammenfaller imidlertid med grensen for en hensynssone med landskapsformål og er ikke 

veldig lesbar i kartet. Vi mener derfor at byggegrensen mot veg også bør omtales i 

reguleringsbestemmelsene for å klargjøre denne begrensningen i planområdet. 

 

Vi minner igjen om at parkeringsareal og areal avsatt til vareleveranse ikke må komme i 

konflikt med den regulerte byggegrensen mot fylkeveg 128. 

 

Sykkelparkering 

Vi er fornøyde med at planen har fått en egen reguleringsbestemmelse § 5g) som innebærer 

at trafikksikker og tilgjengelig sykkelparkering skal etableres. Vi mener imidlertid at siste del 

av setningen, som er et forsøk på å sette krav til kvalitet på sykkelparkeringen, ikke er god 

nok når den formuleres som et «bør-krav» i stedet for et «skal-krav». Vi mener det her bør 

letes etter formuleringer som sikrer at sykkelparkeringen blir bygd med kvalitet i form av et 

«skal-krav». 

 

Universell utforming 

Universell utforming er ikke omtalt i planbestemmelsene. Vi mener at planbestemmelsene 

bør inneholde et punkt om dette slik at utbygger forpliktes til å gjøre hele planområdet 

universelt utformet, og ikke bare de arealene som er omfattet av byggetekniske forskrifter 

og retningslinjer. 

 

Vi har ingen ytterligere bemerkninger og planen kan egengodkjennes for vår del. Vi ber om å 

få tilsendt endelig vedtatt plan. 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

Jan Antonsen 

sjefingeniør Ingunn Skei 

 overingeniør 
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