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Uttalelse - offentlig ettersyn - detaljregulering - Myrer 
skog syd - Spydeberg kommune

Vi viser til brev fra Spydeberg kommune, datert 06. juli 2016, som kunngjør at forslag til 
detaljreguleringsplan for Myrer skog syd legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Planforslaget er utarbeidet av Lie Øyen arkitekter på vegne av CircleK AS. 

Østfold Fylkeskommune har ved varsel om oppstart gitt innspill til planarbeidet.

Formål med planarbeid
Hensikten med planarbeidet er å utvide eksisterende næringsområde «Myrer skog» ved å 
innlemme tilstøtende areal i sør. Det legges til rette for næringsutvikling på eiendommen, i 
tråd med kommunedelplan for Spydeberg sentrum 2012-2024 og reguleringsplan av 1986 
(Myrvold – Myrer skog), med endring av 2004 (Myrer skog) med bestemmelser. 

Lokalisering og fysisk avgrensning
Planområdet ligger vest i Spydeberg, ikke langt fra kommunegrensen til Hobøl, langs Fv. 128. 
Arealet dekker 20,1 dekar og omfatter eiendom gnr./bnr. 8/1, men da kun den delen som 
ligger nord for Fv. 128, samt deler av eiendom gnr./bnr. 8/9.  

Konsekvensutredning
Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, da tiltaket er i tråd 
med overordnet plan.

Beskrivelse av planforslaget
Området foreslås regulert til kontor, industri, grønnstruktur, landbruk, kjørevei, gang-/ 
sykkelvei, samt annen veigrunn (tekniske anlegg, grøntareal). 

Det planlegges å koble seg på eksisterende infrastruktur på Myrer skog, med tilhørende 
avkjørsel til Spydebergveien. Det legges opp til snumulighet for store kjøretøy innenfor 
eiendom gnr./bnr. 8/1. Planområdet tenkes oppdelt i flere tomter, regulert til kombinert 
formål kontor/industri. 

Vurdering av planforslag – fokusområder:
I vårt innspill til varsel om oppstart fokuserte vi bl.a. på hvilke konsekvenser det nye tiltaket 
vil kunne medføre for natur, landskap og dyreliv langs Fv. 128. 
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Hensyn til natur- og landskapsverdier
Da planområdet ligger langs Fv. 128, og således utgjør en del av innfallsporten til Spydeberg, 
blir hensynet til natur- og landskapsverdier særdeles viktig. I vårt innspill understreket vi 
behovet for ivaretakelse av eksisterende vegetasjon og styrking av grønnstrukturen langs 
veien. Videre oppfordret vi til å unngå store terrenginngrep og begrense bebyggelsens 
eksponering mot Fv. 128.

I plankartet for kommuneplanens arealdel 2016-2028 omfattes planområdet av hensynssone 
H540_9 Sone med særlig hensyn til grønnstruktur. Hensynssonen skal ivareta 
landskapshensyn knyttet til grøntbeltet langs innfartsåren vestfra på Fv. 128. 

Intensjonen til hensynssone H540_9 blir ivaretatt i planforslaget ved at arealet mellom ny 
bebyggelse og Fv. 128 omfattes av hensynssone H550 Hensyn landskap. Sonen skal fungere 
som en grønn buffersone mot veien, hvor eksisterende vegetasjon skal ivaretas og hvor 
store terrengendringer ikke tillates, jf. § 8.1. 

Ifølge planbeskrivelsens kapittel 5.2 Landskap og fjernvirkning, vil ny bebyggelse bli liggende 
på et relativt flatt område, hvilket gjør større terrenginngrep unødvendig. 

På vedlagte illustrasjoner under planbeskrivelsen kapittel 6.3 Bebyggelse, får vi et inntrykk 
av bebyggelsens synlighet fra Fv. 128. Deler av bygningene skjules av eksisterende 
vegetasjon. Vi oppfordrer imidlertid forslagsstiller til ytterligere styrke grønnstrukturen 
innenfor buffersonen ved å tilføre ny vegetasjon. Ved revegetering bør det benyttes 
stedegen vegetasjon hvor tre- og busksjikt bør være representert.

LNFR-område og vilttrekk
I plankartet for kommuneplanens arealdel 2016-2028 omfattes planområdet av hensynssone 
H560_8 Sone med særlig hensyn til naturmiljø – vilttrekk. 

I vårt innspill påpekte vi at intensjonen om å opprettholde vestre del av planområdet som 
LNFR-område måtte fremgå tydelig av plankart og bestemmelser. Videre ba vi om at 
hensynet til vilttrekket ivaretas i planen og at hensynssonen, med tilhørende bestemmelse, 
ble videreført i bestemmelsene til ny reguleringsplan.

I planforslaget er vestre del av planområdet avsatt til LNFR-formål, hvor det ikke tillates tiltak 
som vil kunne redusere verdien av vilttrekket, jf. § 8.1 c. i reguleringsbestemmelsene til 
planen. Området omfattes av hensynssone H560 Hensyn bevaring naturmiljø, som har til 
hensikt å ivareta eksisterende vegetasjon og det nord-sydgående vilttrekket for hjortedyr, jf. 
§ 8.2. 

Planbeskrivelsens kapittel 5.6 påpeker at dersom det skulle komme vilt utenfor vilttrekket 
har de vandrings- eller fluktmuligheter innenfor randsonen til Fv. 128, som inngår i tidligere 
omtalte hensynssone H550 Hensyn landskap. 
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Gjennom overnevnte tiltak anser vi derfor hensynet til vilttrekket for å være tilstrekkelig 
ivaretatt i planen. 

Vegetasjonsskjerm mot Myrvold Gård
I vårt innspill ba vi om at vegetasjonsskjerm mot Myrvold Gård (gnr./bnr. 8/3) skulle fremgå i 
plankart og i bestemmelsene til planen. 

I plankartet har randsonen mot Myrvold blitt regulert til grønnstruktur. Gjennom § 7 i 
bestemmelsene til planen er det satt krav om at eksisterende vegetasjon skal bevares og 
eventuell hugst i området må godkjennes av kommunen. Feltet tillates ikke benyttet til lager 
eller annen form for bruk som tilsidesetter mulighetene for at feltet skal fungere som en 
grønn buffersone mellom bebyggelsen og tunet og jordet på gnr./bnr. 8/3.

Vi anser hensynet til Myrvold Gård for å være ivaretatt i planen. 

Vurdering av planforslag – øvrige aspekter:

Parkering
I vårt innspill til varsel om oppstart oppfordret vi til et mer restriktivt parkeringstilbud, 
sammenliknet med hva planen fra 1980-tallet åpner for, da reguleringsbestemmelsene fra 
1987 vedrørende parkering fremstår som utdaterte sett ut i fra et miljø- og klimaperspektiv. 

I ny plan har man valgt å legge § 3.1.5 i bestemmelsene til reguleringsplan for Myrer Skog fra 
2004 til grunn for parkeringsdekning for kontorer. For industribebyggelse skal 
parkeringsdekningen imidlertid fastsettes i forbindelse med arbeidet med utomhusplanen, 
jf. § 5.1 c. i bestemmelsene til ny plan. 

Ifølge planbeskrivelsens kapittel 6.5 Veisystem skal det legges til rette for minimum 3-5 
ladestasjoner for EL-bil. Dette finner vi imidlertid ikke igjen i bestemmelsene til planen. For 
at denne intensjonen skal sikres gjennomført, er det nødvendig å innlemme et punkt om 
ladestruktur for EL-bil i reguleringsbestemmelsene slik at dette blir juridisk bindende. 

Ifølge § 5.1 g. skal det etableres sykkelparkering som er tilgjengelig og trafikksikker. Videre 
står det at sykkelparkeringen bør være under tak og utformes på en slik måte at sykkelen 
kan låses fast. Vi påpeker at formulering skaper tvetydighet hvorvidt det er et krav, eller kun 
en oppfordring, om å utforme sykkelparkeringen slik at den er låsbar og under tak. 
Reguleringsbestemmelsen bør her uttrykke tydelig hva som forventes. 

Universell utforming
Vi viser til § 3.4.3 i fylkesplanens Retningslinjer for energi- og arealbruk, hvor det står at 
bestemmelser med krav om universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner.

Ifølge planbeskrivelsens kapittel 6.7 Universell utforming forutsettes det at planen forholder 
seg til gjeldende forskrifter om krav til tilgjengelighet og universell utforming. Imidlertid blir 
ikke universell utforming omtalt i reguleringsbestemmelsene. Vi oppfordrer derfor til å 
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innlemme et eget punkt i bestemmelsene til planen vedrørende tilgjengelighet til bygg, 
uteområder og transportsystem. 

Luftkvalitet
Vi mener det bør foreligge en reguleringsbestemmelse i planen som forplikter tiltakshaver til 
å planlegge for best mulig luftkvalitet. Vi oppfordrer derfor til å legge til et punkt under § 4 
Fellesbestemmelser som viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
(T-1520).

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Vi ber kommunen vurdere om det er behov for utdyping av reguleringsbestemmelsenes § 6 
vedrørende samferdsel og teknisk infrastruktur.

SOSI-koder
Vi forutsetter at reguleringsbestemmelsene i sin endelige utgave inneholder gjeldende SOSI-
koder for arealformålene det reguleres for. Disse bør også påføres plankartet. Vi viser i den 
anledning til KMDs Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og 
digitalt planregister.

Kulturminner
Hensynet til automatisk fredete kulturminner er ivaretatt i planen. 

Vi ber om at våre faglige råd innarbeides i planen. Østfold Fylkeskommune har ingen 
ytterligere innspill i saken og Spydeberg kommune kan for vår del egengodkjenne planen.

Med hilsen
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