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Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
Planforslaget ble etter vedtak om offentlig ettersyn kunngjort i avis og på kommunens hjemmesider. 
Berørte myndigheter og naboer fikk tilsendt planforslaget pr brev eller e-post etter vedtak om 
offentlig ettersyn. 

 

Gjennom høringsperioden fikk kommunen tilsendt 3 uttalelser fra overordnet myndighet, ingen 
naboer responderte på planforslaget. 
 

Vurdering 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel som legger opp til at området kan nyttes til 
næring/industri.  
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Det var tidligere tenkt at grunneier skulle etablere bensinstasjon i planområdet, dette er nå ikke 
lenger aktuelt for grunneieren. Det har derfor blitt utarbeidet en reguleringsplan som tilpasser seg 
tilgrensende industritomter i nord og hensyntar boligbebyggelsen og tunet på Myrvoll i øst. 
Grunneier ønsker å selge eiendommen.  

 

Det er foreslått i reguleringsbestemmelsene og i plankart krav som ivaretar grøntdraget langs fv. 128 
Osloveien og vilttrekket som krysser fv. 128 vest for planområdet.  

 

Planforslaget er vurdert til å ivareta alle de hensyn til omgivelser og naboer som loven krever samt at 
planforslaget følger de anbefalinger om arealbruk som er uttrykt i uttalelsene fra Statens vegvesen, 
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold. 

 
I kommuneplanens arealdel er det krav til at det sikres en grønn korridor langs fv. 128. Denne 
korridoren er sikret i plankart og i bestemmelser. Det er også sikret rett til passasje for mennesker og 
dyr i korridoren mellom Myrvoll og vilttrekket. 

 

Planforslaget forutsetter at utbygger av området selv anlegger kommunal vei og rundkjøring i tråd 
med plankartet. Det er videre forutsatt at kommunen skal overta arealer til den kommunale veien 
samt overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for den kommunale veien.  

 

Det er i planforslaget lagt opp til at området kan huse tre industri-/næringsbedrifter, og 
bestemmelsene er i tråd med reguleringsplanen for næringsområdet på Myrer skog. 

 

Hvordan uttalelsene fra de overordnede myndighetene er ivarett er vist i Vedlegg 8. 

 
Konklusjon 
Administrasjonen mener planforslaget kan være med å tilby attraktive næringseiendommer for 
bedrifter som ønsker å etablere seg i Spydeberg kommune. Planforslaget følger opp 
kommuneplanens arealdel og tilpasser seg omgivelsene på en god måte. Planforslaget har ivaretatt 
uttalelsene fra overordnede myndigheter og det anbefales at planforslaget vedtas. 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Forslaget til detaljreguleringsplan for Myrer skog syd, del av gnr. 8 bnr. 1 m. fl., PlanID 0123-2016-
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0001 med tilhørende reguleringsplankart og reguleringsplanbestemmelser vedtas i henhold til plan- 
og bygningsloven § 12-12. 

 
  

 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 10/2017 
 

UMT - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Arve Bekkevard. 

VOTERING: Enstemmig som foreslått.  
 

 
 

UMT - vedtak: 
Forslaget til detaljreguleringsplan for Myrer skog syd, del av gnr. 8 bnr. 1 m. fl., PlanID 0123-2016-
0001 med tilhørende reguleringsplankart og reguleringsplanbestemmelser vedtas i henhold til plan- 
og bygningsloven § 12-12. 

 
 
Kommunestyre - 59/2017 
 

KS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Arve Bekkevard 
 
Følgende hadde ordet: Petter Schou, Arve Bekkevard 

VOTERING: Enstemmig som foreslått.  
 

 

 
 

KS - vedtak: 
Forslaget til detaljreguleringsplan for Myrer skog syd, del av gnr. 8 bnr. 1 m. fl., PlanID 0123-2016-
0001 med tilhørende reguleringsplankart og reguleringsplanbestemmelser vedtas i henhold til plan- 
og bygningsloven § 12-12. 

 
 
 

Vedlegg: 
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Vedlegg 1 - Reguleringsplankart 
Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser - 20170215 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse 
Vedlegg 4 - ROS-analyse 
Vedlegg 5 - Uttalelse - Fylkesmannen i Østfold 20160829 
Vedlegg 6 - Uttalelse - Statens vegvesen 20160819 
Vedlegg 7 - Uttalelse - Østfold fylkeskommune 20160811 
Vedlegg 8 - Oppsummering og kommentarer til uttalelser 
 
 
 


