
SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Detaljregulering, Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m. fl. Klage på vedtak 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Bente Sand FE - L13, GBNR - 30/225 
 

14/2963 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

33/2017 
 

Utvalg for miljø og teknikk PS 06.06.2017 

60/2017 
 

Kommunestyre PS 22.06.2017 

 
 
 
Saken gjelder: 
Vedtak av 23. mars 2017 av detaljregulering for Lund vest, gnr 30 bnr. 225 m. fl., jf. saksnr K-22/2017, 
er påklaget. 
 
Politisk saksordfører: Se behandling 
 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Hjemmelsgrunnlag for klagebehandling er plan- 
og bygningsloven § 1-9. Hjemmelsgrunnlag for nytt vedtak, endringer i reguleringsplan er plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 

Saksopplysninger 
Reguleringsplan for Lund vest, gnr 30 bnr. 225 m.fl. ble 23. mars 2017 behandlet av kommunestyret, 
jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Følgende vedtak ble fattet, jf. saksnr K-22/2017:  

 

1. Med forbehold om at innsigelse fra Østfold fylkeskommune trekkes formelt, vedtas 
detaljregulering for Lund vest, gnr 30 bnr 225 m.fl., jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 

2. §5.2 Nytt punkt j) "Det skal etableres ladepunkt for ladbar motorvogn/el-sykkel på minst 20% 
av p-plassene i garasje/garasjeanlegg. Det skal legges til rette for fremtidig opplegg til 
ladeuttak for ladbar motorvogn, enten i form av trekkerør eller kabelbru, for alle p-plasser i 
garasje/garasjeanlegg. Tilsvarende gjelder for el-sykkel." 

Vedtak av reguleringsplan ble kunngjort påfølgende uke, og klagefrist satt til 26. april 2017. Innen 
utgangen av klagefrist var det innkommet tre klager, alle fra hjemmelshavere i planområdet. 
Klageinteresse anses å foreligge for alle tre klager, og samtlige ble tatt til behandling og oversendt 
planfremmer for uttalelse. 
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Det er ikke innkommet merknader eller klage fra Østfold fylkeskommune, og innsigelse fra 
overordnet planmyndighet anses dermed som trukket. 

 

Vurdering 
Administrasjonen har vurdert om en eller flere av de innkomne klagene skal gis oppsettende virkning, 
altså medføre utsatt iverksetting i forhold til å behandle søknader om tillatelse etter vedtatt plan før 
klagebehandling er avsluttet. Administrasjonen viser til Regjeringens rundskriv H-17/92 
Forvaltningsloven § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven, der det blant 
annet heter: 

 

At et vedtak kan bli eller er påklaget er ikke til hinder for at vedtaket kan gjennomføres. 
Departementet vil presisere at tiltakshaver bygger på eget ansvar dersom byggearbeidene 
settes i gang før klagen er behandlet. Tiltakshaver må selv bære tapet ved en eventuell riving 
eller retting dersom klagen tas til følge.  

 

Bakgrunnen for regelen om oppsettende virkning, er hensynet til rettssikkerheten, ved at den 

kan forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade eller tap enten for 

byggherre eller nabo. Det sentrale for vurderingen vil være en avveiing av de fordeler og 

ulemper en beslutning om utsatt iverksetting vil gi. Administrasjonen anser at en gjennomføring av 
vedtaket ikke medfører uopprettelig skade eller tap, selv om foreliggende klage(r) skulle føre fram. 

 

Klagenes innhold og administrasjonens kommentarer til disse 

Administrasjonens vurdering av og kommentarer til de innkomne klager framgår av eget vedlegg 
(vedlegg 01) til saken. En av de innkomne klager har preg av forespørsel om avklaring av veibredde, 
og anses imøtekommet og besvart, jf. vedlagt notat.  

 

De to øvrige klager omhandler sammenfallende problemstillinger og er til dels likelydende. Store 
deler av de innkomne brev består av spørsmål, som er søkt besvart i vedlagt notat. 

 

Som følge av innkomne klager finner administrasjonen det riktig å fremme endringsforslag knyttet til 
§ 5 punkt 5 bokstav a) og b), knyttet til utforming av ballplass (LEK 1) og ferdigstillelse av LEK 1 og LEK 
5, som begge er fellesareal. Administrasjonen anser disse forslagene til endring som presiseringer og 
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utdyping av det som hele tiden har vært intensjonen i planarbeidet.  

 

Administrasjonen foreslår derfor å endre § 5 punkt 5 bokstav a) til:  

LEK 1 er ballplass. LEK 1 skal opparbeides slik at det legges til rette for flere typer ballspill. LEK 
2-8 skal opparbeides med minimum to lekeapparater egnet for små barn, sandkasse samt 
benker/bord med plass til minimum 4 personer. Lekeplasser skal være ferdig planert og klar for 
bruk før det gis ferdig attest, alternativt midlertidig brukstillatelse, for bebyggelsen. Justeringer 
av plassering og avgrensning av arealet kan godkjennes dersom størrelse og kvalitet på det 
regulerte arealet opprettholdes. 

 

Administrasjonen foreslår derfor å endre § 5 punkt 5 bokstav b) til:  

LEK 1 og LEK 5 er fellesområder. LEK 1 og LEK 5 skal ferdigstilles før det gis ferdigattest på BK 1 
og BK 11. 

 

Administrasjonen er også blitt klar over at formuleringen i § 7 kan misforstås dithen at kommunen 
gjennom planbestemmelse pålegger hjemmelshavere medlemskap i velforening. Kommunen har ikke 
hjemmel til slikt pålegg, da det er et privatrettslig spørsmål hvordan hjemmelshavere velger å 
organisere seg for å ivareta et felles ansvar. 

 

Administrasjonen foreslår derfor å endre § 7 til :  

Ansvar for drift og stell av fellesområder som LEK 1 og LEK 5 samt grønnstruktur tillegges 
hjemmelshavere til boligeiendommene i planområdet, herunder også sameier og borettslag 

 

Administrasjonen mener disse endringene ikke utløser krav om ny høring av planforslaget.  

 

Kommunal overtakelse av KVG 7, som i plan er regulert til felles adkomst, blir også etterlyst i klage. 
Begrunnelsen for at kommunen ikke overtar KVG 7 er følgende: 

I ny reguleringsplan legges det opp til kommunal overtakelse av regulerte veier som går til to eller 
flere felt, mens regulert vei inn til ett felt alene anses som felles adkomst/intern vei. Dette er 
bakgrunnen for at reguleringsplan  - og derav også utbyggingsavtale, ikke tar sikte på kommunal 
overtakelse av KVG 7, som er vei til ett felt. 
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Konklusjon 
Innkomne klager tas delvis til følge, og det fattes nytt vedtak av reguleringsplan for Lund vest, gnr. 30 
bnr. 225 m.fl., med de endringer som er framkommet. Plandokumentene oppdateres i henhold til 
vedtak, og reguleringsplanen kunngjøres på nytt, med ny frist for klage, jf. plan- og bygningsloven § 
1-9. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Klage på vedtak i  saksnr K-22/2017, datert 23.03.2017, tas delvis til følge, og detaljregulering 
for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m.fl. vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med 
følgende endringer: 

a. § 5 punkt 5 bokstav a) i bestemmelser til plan endres til: 
LEK 1 er ballplass. LEK 1 skal opparbeides slik at det legges til rette for flere typer 
ballspill. LEK 2-8 skal opparbeides med minimum to lekeapparater egnet for små 
barn, sandkasse samt benker/bord med plass til minimum 4 personer. 
Lekeplasser skal være ferdig planert og klar for bruk før det gis ferdig attest, 
alternativt midlertidig brukstillatelse, for bebyggelsen. Justeringer av plassering 
og avgrensning av arealet kan godkjennes dersom størrelse og kvalitet på det 
regulerte arealet opprettholdes. 
 

b. § 5 punkt 5 bokstav b) i bestemmelser til plan endres til: 
LEK 1 og LEK 5 er fellesområder. LEK 1 og LEK 5 skal ferdigstilles før det gis 
ferdigattest på BK 1 og BK 11. 

 
c. § 7 siste punktum i bestemmelser til plan endres til: 

Ansvar for drift og stell av fellesområder som LEK 1 og LEK 5 samt grønnstruktur 
tillegges hjemmelshavere til boligeiendommene i planområdet, herunder også 
sameier og borettslag. 

 

2. Endringer innarbeides i planens dokumenter, og vedtak av reguleringsplan kunngjøres på 
nytt. 

 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 33/2017 
 

UMT - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Yngve Brænd 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  
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UMT - vedtak: 
1. Klage på vedtak i  saksnr K-22/2017, datert 23.03.2017, tas delvis til følge, og detaljregulering 

for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m.fl. vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende 
endringer: 

a. § 5 punkt 5 bokstav a) i bestemmelser til plan endres til: 
LEK 1 er ballplass. LEK 1 skal opparbeides slik at det legges til rette for flere typer 
ballspill. LEK 2-8 skal opparbeides med minimum to lekeapparater egnet for små 
barn, sandkasse samt benker/bord med plass til minimum 4 personer. Lekeplasser 
skal være ferdig planert og klar for bruk før det gis ferdig attest, alternativt 
midlertidig brukstillatelse, for bebyggelsen. Justeringer av plassering og avgrensning 
av arealet kan godkjennes dersom størrelse og kvalitet på det regulerte arealet 
opprettholdes. 

 
b. § 5 punkt 5 bokstav b) i bestemmelser til plan endres til: 

LEK 1 og LEK 5 er fellesområder. LEK 1 og LEK 5 skal ferdigstilles før det gis 
ferdigattest på BK 1 og BK 11. 

 
c. § 7 siste punktum i bestemmelser til plan endres til: 

Ansvar for drift og stell av fellesområder som LEK 1 og LEK 5 samt grønnstruktur 
tillegges hjemmelshavere til boligeiendommene i planområdet, herunder også 
sameier og borettslag. 

 

 

2. Endringer innarbeides i planens dokumenter, og vedtak av reguleringsplan kunngjøres på 
nytt. 

 
 
Kommunestyre - 60/2017 
 

KS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Yngve Brænd 
 
Følgende hadde ordet: Petter Schou, Yngve Brænd, Heidi Vildskog 

 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

 
 

KS - vedtak: 
1. Klage på vedtak i  saksnr K-22/2017, datert 23.03.2017, tas delvis til følge, og detaljregulering 

for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m.fl. vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med 
følgende endringer: 

a. § 5 punkt 5 bokstav a) i bestemmelser til plan endres til: 
LEK 1 er ballplass. LEK 1 skal opparbeides slik at det legges til rette for flere typer 
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ballspill. LEK 2-8 skal opparbeides med minimum to lekeapparater egnet for små 
barn, sandkasse samt benker/bord med plass til minimum 4 personer. 
Lekeplasser skal være ferdig planert og klar for bruk før det gis ferdig attest, 
alternativt midlertidig brukstillatelse, for bebyggelsen. Justeringer av plassering 
og avgrensning av arealet kan godkjennes dersom størrelse og kvalitet på det 
regulerte arealet opprettholdes. 
 

b. § 5 punkt 5 bokstav b) i bestemmelser til plan endres til: 
LEK 1 og LEK 5 er fellesområder. LEK 1 og LEK 5 skal ferdigstilles før det gis 
ferdigattest på BK 1 og BK 11. 

 
c. § 7 siste punktum i bestemmelser til plan endres til: 

Ansvar for drift og stell av fellesområder som LEK 1 og LEK 5 samt grønnstruktur 
tillegges hjemmelshavere til boligeiendommene i planområdet, herunder også 
sameier og borettslag. 

 
2. Endringer innarbeides i planens dokumenter, og vedtak av reguleringsplan kunngjøres på 

nytt. 

 
 
 

Vedlegg: 
01_Oppsummering, klager med administrasjonens kommentarer 
02_Klage 1_ Lund Vest, gnr, 30 bnr. 225 m.fl.,  saksnr, K-222017 
03_Klage 2_vedtak av detaljregulering, Lund Vest gnr.30 Bnr. 225 m.fl 
04_Klage 3_vedtak av detaljregulering, Lund Vest gnr.30 Bnr. 225 m.fl 
05_PLANKART_vedtatt 23.03.2017 
06_REGULERINGSBESTEMMELSER_vedtatt 23.03.2017 
 
 
 


