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Saksbehandler: Forvaltning/Bente Sand 
Vår referanse: 14/2963 - 61 / FE - L13, GBNR - 30/225 
Dato: 08.05.2017 

 

Emne: Detaljregulering, Lund vest gnr 30 bnr 225 m.fl. - klagebehandling  

Kommunestyret vedtok 23. mars 2017 detaljregulering for Lund vest, gnr. 30 bnr. 225 m.fl., jf. saks 
nr. Vedtaket ble kunngjort, og klagefrist satt til 26. april 2017. 
 
Ved fristens utløp var det innkommet 3 klager: 

1. Fra Lund borettslag ved Torunn Steen - datert 25. april 2017, journalført 26. april 2017 
2. Fra Roy Vikan - datert 6. april 2017, journalført 7. april 2017 
3. Fra Terje og Randi Marie Sundnes - datert 23. april 2017, journalført 26. april 2017 

 
 
Klage nr. 1 fra Lund borettslag: 
Henvendelsen gjelder bredde på KVG 2, som avsender mener er for smal (4 meter) med tanke på økt 
trafikk ved utbygging av felt BK 1. 
 
Vurdering: 
KVG 2 er opparbeidet i henhold til tidligere plan, som stiller krav om asfaltering i 4 m bredde. Ved ny 
regulering blir veien bredere. Veien KVG 2, som går til feltene BK 1 og BK 2, er nå regulert i en bredde 
på 6,5 meter med asfaltert bredde/veibane på 4,5 meter, jf. bestemmelser til reguleringsplan § 6 
bokstav c). 
 
I utbyggingsavtale mellom Bakke Prosjekt AS og Spydeberg kommune, datert 17.02.2017 og 
behandlet i kommunestyret 23. mars 2017, heter det at Spydeberg kommune skal overta drift og 
vedlikehold av KVG 2. I forbindelse med utbygging av BK1 vil det bli stilt krav om opparbeidelse av 
KVG 2 i samsvar med plan. Det vil ikke bli gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til 
bebyggelse på BK 1 før veien er ferdig. Kommunen vil stille dette vilkåret når tillatelse til utbygging av 
felt BK 1 behandles.  
 
Konklusjon: 
Klagespørsmålet anses ivaretatt i bestemmelser til plan samt framtidig behandling av tillatelse til 
tiltak på felt BK 1.  
 
 
Klage nr. 2 fra Roy Vikan: 
Henvendelsen gjelder en rekke forhold og har gjennomgående form av spørsmål til planens innhold 
og til prosess for gjennomføring av plan.  



 

h:\02 plansak\02b-under arbeid\2014-0006 lund vest\lund vest - 2. gangs kunngjøring\kunngjøring hjemmesider\04_oppsummering 

innkomne klager med administrasjonens vurdering.docx 

 
Brevets punkt 1 
Omhandler i hovedsak reguleringsplanens ballplass Lek 1, jf plankart og bestemmelser til plan § 5 
punkt 5. Vikan etterspør en nærmere definisjon av ballplassens innhold samt tidspunkt for 
opparbeidelse av ballplass. 
 
LEK 1 - Ballplass har i byggeperioden vært benyttet som riggplass, blant annet fordi det anses som en 
mer gunstig plassering enn å legge rigg inne i eksisterende boligbebyggelse. Ballplass vil bli 
opparbeidet når behovet for riggplass reduseres/bortfaller. 
 
Det følger av utbyggingsavtale at alle fellesområder skal være opparbeidet og ferdigstilt før 
ferdigattest kan gis. Administrasjonen finner det riktig å også presisere dette i bestemmelser til plan. 
Administrasjonen mener også at det er riktig å gi nærmere beskrivelse av ballplass for å kunne legge 
til rette for ulike aktiviteter. 
 
LEK 2-8 er i hovedsak tilpasset mindre barn, da disse i større grad enn andre aldersgrupper er 
avhengig av et tilbud nær egen bolig. Dette gjelder særlig for feltene BK 1-4 og BK 9-11, som åpner 
for konsentrert boligbebyggelse. I områder for frittliggende boligbebyggelse (felter merket BF) vil den 
enkelte boligs uteareal i større grad gi muligheter for lek og aktivitet. 
 
LEK 1 vil være tilrettelagt for større barn og andre som vil benytte arealet til lek og aktivitet. 
 
Konklusjon: Merknader imøtekommes på dette punkt, og administrasjonen foreslår følgende 
endringer i bestemmelser til plan § 5 punkt 5 bokstav a) og b) (endringer i rødt):  

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

Brevets punkt 2 
Angående nærlekeplass for felt merket BF: Se over. 
For øvrig er det i planens intensjon at alle lekeplasser skal være åpne for alle for lek, også de 
lekeplasser som ligger i direkte tilknytning til BK-felt. 
 
Angående nærlekeplasser og trafikkert gate: 
Områder i bestemmelser til plan § 5 punkt 2 bokstav l) er BK-områder. Trafikkert gate i denne 
sammenheng er regulerte veier slik de framgår av plankartet. Det vil likevel i behandling av 
situasjonsplan /utomhusplan bli vektlagt at slike lekeplassene plasseres gunstig i forhold til 
internveier. 
 
Angående bortfall av  lekeplasser: Se merknad over angående mulighet for lek på felt merket BF. 
Administrasjonen gjør oppmerksom på at reguleringsplanen er i samsvar med krav til leke- og 
uteoppholdsareal satt i gjeldende kommuneplan. 
 
Angående naturlig vegetasjon: 
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Også utbygging etter tidligere plan ville medføre fjerning av  naturlig/eksisterende vegetasjon. Det 
framgår av bestemmelser til plan § 7 at der «terrenget blir berørt av eventuelle traseer for VA-
ledninger og oppfylling skal det lages planer for reetablering/bevaring av naturvegetasjonen». 
 
Konklusjon: Spørsmål anses besvart 
 
Brevets punkt 3: 
Angående bredde kjørebane på eksisterende veier og krav i ny plan: 
Regulerte veier som skal overtas av kommunen skal som hovedregel være i samsvar med 
reguleringsplan ved overtakelse. Det er noe ulik framdrift for de ulike veiene i planområdet: 
  
KVG 2: Vil bli krevd opparbeidet i samsvar med plan ved utbygging av BK 1 – vil få en bredde på 4,5 
m. Eksisterer i dag i en bredde på ca 4 m men forventes å bli forringet ifm utbygging av BK 1 og vil bli 
istandsatt i samsvar med plan (se også klage 1) 
KVG 3: Bredde 4,5 m frem til trafo, bygges om på resterende strekning med fortau, slik at kjørebane 
blir 4,5 m langs hele strekningen. 
KVG 4: Skal opparbeides i samsvar med plan (eksisterer ikke i dag) – vil få en bredde på 4,5 m 
KVG 5: Bredde ca 4 m, vil ikke bli breddet eller opparbeidet på nytt ved overtakelse 
KVG 6: Bredde ca 4 m, vil ikke bli breddet eller opparbeidet på nytt, men vil inngå i en overtakelse slik 
at krav til utbygger om nytt toppdekke kan komme dersom tilstanden på veien etter utbygging er 
forringet. Skal bygges vendehammer i denne veien. 
  
Angående kommunal overtakelse av KVG 7: 
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. 
 
Hjemmelshaver til arealet som KVG 7 ligger på, er per dato utbygger. Vedtatt plan er ikke til hinder 
for at man gjennom privatrettslig avtale kan overføre av oppsitterne langs veiarealet, dersom det er 
ønskelig. 
 
Angående mulighet for fartshumper og adkomst til gangvei: 
Fartshumper og bedret adkomst til gangvei kan gjennomføres innenfor plan slik den nå foreligger. 
Der det er hensiktsmessig med nedsenk for adkomst over fortauskant eller lignende vil kommunen se 
på dette separat. 
Utforming av kryssinger for gangvei etter endringer er utført avviker ikke fra de løsningene en bygger 
ellers på tilsvarende felter,  f.eks. Løvestad. Det vil ikke bli merket gangfelt, og problematikk med 
siktlinjer har allerede trafikksikkerhetsansvarlig vært ute og sett på. Dette er ift allerede bebygde 
tomter og arealer. Som ledd i prosessen vil kommunen  sette opp fartsmåler og iverksette tiltak ut fra 
de målingene en gjør.  
 
Konklusjon: Spørsmål anses besvart 
 
Brevets punkt 4: 
Angående frisiktsoner: Se bestemmelser til plan § 8 punkt 2: 
«Innenfor områdene tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 m over tilstøtende 
veibaner. Enkelte oppstammede trær uten grener eller løvverk i høyde opp til 3 meter over 
tilstøtende veibaner kan tillates.» 
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Det er hjemmelshaver til det areal som omfattes av frisiktsone som er ansvarlig for at § 8 punkt 2 
overholdes. Administrasjonen gjør oppmerksom på at kravet til frisikt i veikryss følger av veglova, 29-
31) og gjelder uavhengig av planens bestemmelser. 
 
Konklusjon: Spørsmål anses besvart 
 
Brevets punkt 5: 
Omhandler etablering av velforening og avklaring av forholdet mellom tidligere og ny plan. 
 
Administrasjonen har ingen merknad til brevets vurdering av behovet for etablering av velforening, 
utover at dette er privatrettslige forhold, slik Vikan selv beskriver det. 
 
Kommunen har ikke myndighet til å pålegge etablering av eller medlemskap i velforening. Referansen 
til velforening i bestemmelser til plan § 7 må derfor anses som et eksempel og ikke vilkår eller pålegg.  
 
Ved vedtaket av ny regulering er tidligere plan erstattet av ny detaljregulering. Dette gjelder også de 
deler av planområdet som allerede er bygd ut. Tidligere reguleringsplan er dermed å anse som 
opphevet. Ny plan er utformet og vedtatt i henhold til lov og forskrift, også når det gjelder 
medvirkning gjennom varsel om oppstart av planarbeid og høring av planforslag. 
 
Dette innebærer da at ny plan vil bli lagt til grunn for framtidige tiltak, også for de eiendommer som i 
dag er bebygd. For eksisterende bebyggelse er det er vesentlig fordel av ny plan innebærer en 
redusert trafikkøkning inne på selve Lund vest, i forhold til det tidligere plan åpnet for. Felt som ligger 
innerst på feltet var tidligere var regulert til konsentrert bebyggelse, men er i ny plan regulert til 
frittliggende boligbebyggelse. Dette betyr færre boenheter innerst på feltet, noe som vil gi reduserer 
trafikk til og fra disse områdene. 
 
Konklusjon:  
Administrasjonen foreslår følgende endring i bestemmelser til plan § 7, siste punktum for å forhindre 
uklarheter: 

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

 
Brevets siste punkt:  
Vikan klager også på uttalelser i vedlegg 04 som fulgte sak om vedtak av detaljregulering for Lund 
vest. Vedlegg 04 er oppsummering av innkomne uttalelser og administrasjonens kommentarer til 
dette. Flere av disse temaene er berørt i øvrige punkt i brev innkommet etter kunngjøring av plan, 
som ballplass, kommunal overtakelse av KVG 7 og etablering av velforening. 
 
Angående parkeringsroblematikk opprettholder administrasjonen sitt råd om at kommunalområde 
Teknikk og samfunn går i dialog med beboere og hjemmelshavere om dette, gjerne gjennom en 
velforening. 
 
Angående fartshumper og lettere tilgang med adkomst til gangveien: 
Vedtatt plan er ikke til hinder for at disse tiltakene kan gjennomføres, selv om de ikke er beskrevet i 
plan. Fartshumper og adkomst til gangvei er ikke tema i utbyggingsavtale mellom kommune og 
utbygger. Se også klage 2, punkt 3. 
 
Administrasjonen gjør oppmerksom på at Østfold fylkeskommune ikke har opprettholdt sin betingete 
innsigelse, og at merknader framsatt av  regional myndighet angående lekeareal er imøtekommet . 
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Vedlegg 05a og 05b til sak om detaljregulering for Lund vest følger planbeskrivelsen som vedlegg når 
vedtatt plan legges inn i kommunens planbase og -register, og anses med det innarbeidet.  
 
 
Klage nr. 3 fra Terje og Randi Marie Sundnes: 
Henvendelsen berører de samme forhold som klage nr 2 og anses dekket av gjennomgang over. 
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Klage 1: 
 
Fra: Torunn Steen <torunnsteen@hotmail.com> 
Sendt: 25. april 2017 15:00 
Til: SPK Postboks Postmottak 
Emne: ang. Lund Vest, gnr, 30 bnr. 225 m.fl.,  saksnr, K-22/2017, Ref.nr. 

14/2963-54/BSA 
 

 
Hei. 
Har mottatt et skriv fra dere ang. utbygging på nedsiden av vårt borettslag, (Lund 
Borettslag). 
Er ikke så god i byggesaker, så vet ikke om jeg har skjønt rett ut fra skriv og tegninger. 
Det jeg lurer på er om innkjøringsveien til vårt og de nye byggene blir utvidet, slik at det går 
ann til å møte 2 biler i bredden? 
Det er ikke mulig pr. i dag. Og fikk beskjed om vår innkjøringsvei skulle være 4,5 meter 
asvaltert i følge tegninger hos kommunen, men den er maks 4 meter. 
Så er sikker på at det blir kaos, når vi blir flere som skal benytte denne veien. 
Hvis denne veien ikke blir bredere, så legger vi inn en klage på dette pr. denne mail. Denne 
veien må bli bredere for å kunne få en smidigere inn og utkjøring fra eiendommene. 
  
Mvh 
Torunn Steen 
Formann i Lund borettslag 
Tlf. 99042464 
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Klage 2: 
 

Spydeberg kommune     Deres ref. 14/2963-54 / BSA 

Stasjonsgata 35 

1820 Spydeberg 

         

 

Klage på vedtak av detaljregulering, Lund Vest gnr. 30.225 m.fl. 
 

Jeg vil med dette klage på vedtak gjort i kommunestyret 23.03.2017 saks.nr K-22/2017. 

 

1. I ny reguleringsplan § 5 punkt 5 a) Lek 1 er ballplass -  

- Hva er deres definisjon på en ballplass og hvorfor er ikke dette bedre beskrevet da 

utforming av Lek 2-8 er definert med bestemt innhold?  

- Hvorfor skal alle lekeplasser være opparbeidet med lekeapparater egnet for små 

barn?  

- Hva med barn i barneskole alder – hvilket tilbud er det for disse (ref. 

Barnerepresentanten i Spydeberg)?  

I § 4 Fellesbestemmelser punkt d) skal utendørsarealer og lekeplasser så langt det er mulig 

utformes iht prinsipper for universell utforming.   

- Hvorfor går kommunen bort fra bestemmelsen i tidligere reguleringsplan beskriver 

som ball-løkke må gjennomføres når min. 50 % av bebyggelse er gjennomført?? 

 

-  Pr. 01.01.2017 er område BK 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (-7 enheter) og 12 ferdig 

utbygget. Mener at dette er over 50 % iht. 10.2 i gammel reguleringsbestemmelse. 

Viser også til at det er kun B1 som ikke er ferdig bygget iht. tekst i punkt 10.2. Hele 

dette område har ikke vært tilgjengelig de siste to år grunnet utbyggers drift. Hva 

gjøres med dette? 

 

 
2. I ny reguleringsplan § 5 Punkt 5. b) Her beskrives det klart at Lek 1 og Lek 5 er 

fellesområder. 

 

- Hvorfor stilles ingen ramme for hvorledes Lek 1 skal utformes?  

 

I § 5 Punkt 2 l) Beskriver dere at innenfor hvert område skal alle boenheter ha tilgang til 

mindre nærlekeplass / sandlekeplass innenfor 50 m fra inngang og uten at en må krysse 

trafikkert gate.  

- Hvor er nærlekeplass for BF 5, 6, 7, 8, 12, 13 og 14 plassert? 

- Hvordan skal dette løses uten å krysse trafikkert gate?  

- Hvordan defineres trafikkert gate i denne sammenheng? 

I tidligere reguleringsplan i punkt 10.3 er følgende definert: 

 «Innen hvert enkelt boligfelt skal det opparbeides nærlekeplasser. Plan for disse skal foreligge 

sammen med rammesøknad for bebyggelsen.  Planene skal omfatte utstyr og møblering for hver 

enkelt lekeplass. Lekeplassene skal være ferdig opparbeidet med monterte lekeapparater samtidig 

som boligene tas i bruk. Lekeplassen beliggende mellom B9 og B10 skal være fellesområde for 

området B8, B9 og B10» 
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- Hvorfor har dere tatt bort bestemmelsene om nærlekeplasser for hvert enkelt 

boligfelt?   

 

- Er Lek 2, 3,4, 6, 7 og 8 private og kun for beboere tilknyttet disse? 

I detaljreguleringsplan for lund vest under punktet lek/ uteoppholdsareal beskriver utbygger selv 

at det er lagt inn nærlekeplasser og grønne buffersoner i alle delområder. DETTE STEMMER 

IKKE IHT NY REGULERINGSPLAN. Videre finner forslagstiller det uheldig å stille for 

rigide krav til universell utforming da barnerepresentanten påpeker viktig å bevare naturområder 

og variert terreng.  Dagens situasjon er at det kun er igjen noe naturlig vegetasjon på lek 5 og 

grønn sone mellom BK 2-3 og 4. Alt annet er hugget ned.  Området tilknyttet rundt Lunds bekken 

er ikke egnet til å kunne la barn utfolde seg i fri lek da kantene langs bekken er bratte og ved mye 

vann ganske farlig å være der.  Barnerepresentanten påpeker også at det bør ha en viss størrelse 

for å være interessante og at det bør være variasjon. 

Videre er det i samme detaljreguleringsplan beskrevet Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser. I nærmiljøet skal det sikres varierte og store nok lekearealer hvor barn 

kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.  

 

3. § 6 Samferdselsanlegg og Tekniske infrastruktur. 

Punkt 1 c) KVG 2-6 reguleres i bredde på 6,5 meter med asfaltert bredde på 4,5 meter. 

- Betyr dette at eksisterende vei skal utvides? 

- Hvordan skal dette gjøres? 

Punkt 1 d) KVG 7 reguleres i bredde på 6 meter med asfaltert bredde på 4 meter. 

- Hvorfor er denne delen av veien utelatt til å bli offentlig areal da både KVG 1, KVG 

2, KVG 3, KVG 4, KVG 5, KVG 6 og KVG 9. Hva er annerledes for KVG 7 som vei? 

 

- Denne vei er på lik linje adkomst til eiendommer som det er på KVG 1, KVG 2, KVG 

3, KVG 4, KVG 5, KVG 6 og KVG 9. Hvordan kan dere diskriminere 4 eiendommer 

fra retten til å ha offentlig areal?  Dere beskriver i reguleringsplanen § 5 1. g) at felt 

BF 5-8, frittliggende småhusbebyggelse gjelder kommunens renovasjonsnorm.  Videre 

så er det montert gatebelysning i forbindelse med gaten KVG 7. Hvem skal ha 

ansvaret for denne? 

 

 

- Skal KVG 7 innbefattes som fellesområde for Lund Vest eller skal KVG 7 overdras og 

tinglyses som eiendom til disse 4 eiendommer?  

Punkt 3 a) og b) I vedlegg 04 detaljregulering for Lund Vest punkt 3 Roy Vikan – nr 4. Ønske om 

fartsdumper og letter tilgang med adkomst til gangveien. 

- Dette er ikke tegnet inn i kartet til Detaljregulering Lund Vest. Dette er ikke beskrevet 

i planbeskrivelsen. For en som er handicapet og bruker elektrisk rullestol eller 

barnefamilier med barnevogn må bruke veien til ett av kryssene for å komme seg inn 

på gang og sykkelvei slik som det er nå.  

 

- Hva skal gjøres med Gang og sykkelvei nå som en side med kantstein er fjernet?   

- Hvordan skal skoleveien sikres i kryss inn til KVG 6 og KVG 2?  

Gang og sykkelvei er blitt rettet ut slik at naturlig fartshindring er blitt tatt bort og det er nå 

fritt for å krysse veien uten å bremse opp farten. Med at det skal komme nye 48 leiligheter 
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som skal bruke samme kryss og sikten oppover til høyre er begrenset pga jordvoll er det 

vesentlig å tenke at her kommer det til å skje en ulykke med ett av våre skolebarn.  

- Forventer derfor at det må sikres med fartshindre på gang og sykkelvei slik at en slik 

ulykke kan forhindres. Vi har ikke råd til å miste barn i en ulykke. 

 
4. § 3 Området reguleres til følgende Hensynssoner: a) Sikringssone (pbl.|12-6) Frisiktsone. 

 

- Hva innebærer det at dette området reguleres til frisiktsone.  

- Hvem er ansvarlig for dette? 

 

5. I ny reguleringsbestemmelser § 7 punkt 1 Naturområde – Grønnstruktur.  

Det beskrives at ansvar for drift og stell av fellesområder som Lek 1 og Lek 5 samt grønnstruktur 

tillegges hjemmelshavere til boligeiendommene i planområdet igjennom medlemskap i 

velforening, herunder også sameier og borettslag.  

- Det er ikke konstituert en Velforening for Lund Vest og dette må eieren av grunnen 

ordne som hjemmelshaver av fellesområder. Dette kan ikke skje når hele feltet er 

ferdig utbygget, men snarlig slik at fellesområder mellom boliger kan håndteres på 

riktig måte. Det er allerede mange felt som er utbygget og det trengs en felles paraply 

som håndterer fellesinteresser. Spesielt også når det er beskrevet både i gammel og ny 

reguleringsbestemmelse. 

 

- Det må iverksettes snarlig av utbygger etter utbyggingsavtale med kommunen.  

 

Reguleringsbestemmelsene for Lund Vest gnr./Bnr 30/225 m.fl. må gjelde for alle beboere på 

feltet og ikke bare for nye planer.  

- Kan kommunen vedta bestemmelser for deler av området i en ny 

reguleringsbestemmelse? 

- Gjelder både gammel og ny Reguleringsplan for andre? 

I Detaljreguleringsplan for Lund Vest beskrives det at gammel reguleringsplan er 12 år gammel 

og den trengs å bringes opp til dagens standard og krav. Mine spørsmål ovenfor viser klare 

punkter på at planen er kun i tråd for videre utbygging og allerede eksisterende bebyggelse er ikke 

ivaretatt og fulgt opp. Heller ikke er gammel reguleringsplan fulgt opp av hverken utbyggere eller 

kommune. 

- Hvem er dette sitt ansvar? 

Jeg har også ved flere anledninger tatt opp mange av samme spørsmål både på telefon, mail og 

personlig oppmøte uten noen gode resultater på svar. Bare lovnader på endringer skal skje. 

Klage på Utalesene i Vedlegg 04: 

Punkt 1 Parkeringsproblematikk. 

- Administrasjonen tilrår at kommunalråde teknikk og samfunn går i dialog med 

beboere og velforening om parkeringsproblematikk. Dette har enda ikke skjedd og 

hvilken velforening skal dere kontakte når den ikke eksisterer? 

Punkt 3.2 Definisjon av type ballplass. 

- Administrasjonen bekrefter at det videreføres. Men det er ikke beskrevet hvordan 

denne skal utformes. Kommenteres videre at den skal ferdigstilles. Hvorfor er ikke 
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bestemmelsene i gammel reguleringsplan ikke fulgt og hvorfor er ikke beboere 

informert om dette? Beboere kjenner ikke til utbyggingsavtaler da vi ikke er informert 

om dette. 

Punkt 3.4 Ønske om fartshumper og letter tilgang med adkomst til gangveien. 

- Dette er ikke tegnet inn i kartet til Detaljregulering Lund Vest. Dette er ikke beskrevet 

i planbeskrivelsen. For en som er handicapet og bruker elektrisk rullestol eller 

barnefamilier med barnevogn må bruke veien til ett av kryssene for å komme seg inn 

på gang og sykkelvei slik som det er nå.  

Punkt 3.5 Kommunal overtakelse av vei i Løvlia samt etablering av velforening. 

- Det er ingen av eiendommene som eier KVG 7. Det er det utbygger som gjør. 

 

- Denne vei er på lik linje adkomst til eiendommer som det er på KVG 1, KVG 2, KVG 

3, KVG 4, KVG 5, KVG 6 og KVG 9. Hvordan kan dere diskriminere 4 eiendommer 

fra retten til å ha offentlig areal?  Dere beskriver i reguleringsplanen § 5 1. g) at felt 

BF 5-8, frittliggende småhusbebyggelse gjelder kommunens renovasjonsnorm.  Videre 

så er det montert gatebelysning i forbindelse med gaten KVG 7.  

 

- Konstituering av velforening må gjøres av hjemmelsinnehaver av fellesområdene i 

samarbeid med beboere hvor velforeningen skal dekke. Borettslag, sameier og 

selvstendige eiendommer har ikke anledning til å bestemme over eiendommer / 

fellesområder de ikke eier.  

 

Punkt 5. Østfolds Fylkeskommune. Varsel om betinget innsigelse. 

 

- Administrasjonens kommentar henviser til planbestemmelse § 5.2. bokstav l) som 

skal sikre nærlekeplass / sandlekeplass innenfor hvert BK-området. Under dette 

punktet sikres det at områdene felt BK1-4 og BK 9-11 oppfyller dette. For 

området BF5-8 og BF 12-14 mister da mulighetene til nærlekeplass som beskrevet 

i gammel reguleringsplan 10.3. Det er kun igjen fellesområde Lek 5 og Lek 1 

igjen.  Det kan ikke være slikt på ett felles sted at lekeplasser skal fordeles så 

skjevt.  

- Jeg mener at Østfolds fylkeskommunes innsigelse ikke skal bare gå til gode for 

BK 1-4 og BK 9-11. Dette må innebefatte alle områdene på Lund Vest. 

 

Ved gjennomgang av planbeskrivelsen som er tilgjengelig på deres nettsider pr. 05.04.2017 kan 

jeg ikke se at redegjørelser i vedlegg 05a og 05b er innarbeidet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Roy Vikan 

Løvlia 1 

1820 Spydeberg. 

Tlf. 92454242 
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Klage 3: 
 
Spydeberg kommune     Deres ref. 14/2963-54 / BSA 

Stasjonsgata 35 

1820 Spydeberg 

         

 

Klage på vedtak av detaljregulering, Lund Vest gnr. 30.225 m.fl. 
 

Jeg vil med dette klage på vedtak gjort i kommunestyret 23.03.2017 saks.nr K-22/2017. 

 
6. I ny reguleringsplan § 5 punkt 5 a) Lek 1 er ballplass -  

- Hva er deres definisjon på en ballplass og hvorfor er ikke dette bedre beskrevet da 

utforming av Lek 2-8 er definert med bestemt innhold?  

- Hvorfor skal alle lekeplasser være opparbeidet med lekeapparater egnet for små 

barn?  

- Hva med barn i barneskole alder – hvilket tilbud er det for disse (ref. 

Barnerepresentanten i Spydeberg)?  

I § 4 Fellesbestemmelser punkt d) skal utendørsarealer og lekeplasser så langt det er mulig 

utformes iht prinsipper for universell utforming.   

- Hvorfor går kommunen bort fra bestemmelsen i tidligere reguleringsplan beskriver 

som ball-løkke må gjennomføres når min. 50 % av bebyggelse er gjennomført?? 

 

-  Pr. 01.01.2017 er område BK 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (-7 enheter) og 12 ferdig 

utbygget. Mener at dette er over 50 % iht. 10.2 i gammel reguleringsbestemmelse. 

Viser også til at det er kun B1 som ikke er ferdig bygget iht. tekst i punkt 10.2. Hele 

dette område har ikke vært tilgjengelig de siste to år grunnet utbyggers drift. Hva 

gjøres med dette? 

 

 
7. I ny reguleringsplan § 5 Punkt 5. b) Her beskrives det klart at Lek 1 og Lek 5 er 

fellesområder. 

 

- Hvorfor stilles ingen ramme for hvorledes Lek 1 skal utformes?  

 

I § 5 Punkt 2 l) Beskriver dere at innenfor hvert område skal alle boenheter ha tilgang til 

mindre nærlekeplass / sandlekeplass innenfor 50 m fra inngang og uten at en må krysse 

trafikkert gate.  

- Hvor er nærlekeplass for BF 5, 6, 7, 8, 12, 13 og 14 plassert? 

- Hvordan skal dette løses uten å krysse trafikkert gate?  

- Hvordan defineres trafikkert gate i denne sammenheng? 

I tidligere reguleringsplan i punkt 10.3 er følgende definert: 

 «Innen hvert enkelt boligfelt skal det opparbeides nærlekeplasser. Plan for disse skal foreligge 

sammen med rammesøknad for bebyggelsen.  Planene skal omfatte utstyr og møblering for hver 

enkelt lekeplass. Lekeplassene skal være ferdig opparbeidet med monterte lekeapparater samtidig 

som boligene tas i bruk. Lekeplassen beliggende mellom B9 og B10 skal være fellesområde for 

området B8, B9 og B10» 
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- Hvorfor har dere tatt bort bestemmelsene om nærlekeplasser for hvert enkelt 

boligfelt?   

 

- Er Lek 2, 3,4, 6, 7 og 8 private og kun for beboere tilknyttet disse? 

I detaljreguleringsplan for lund vest under punktet lek/ uteoppholdsareal beskriver utbygger selv 

at det er lagt inn nærlekeplasser og grønne buffersoner i alle delområder. DETTE STEMMER 

IKKE IHT NY REGULERINGSPLAN. Videre finner forslagstiller det uheldig å stille for 

rigide krav til universell utforming da barnerepresentanten påpeker viktig å bevare naturområder 

og variert terreng.  Dagens situasjon er at det kun er igjen noe naturlig vegetasjon på lek 5 og 

grønn sone mellom BK 2-3 og 4. Alt annet er hugget ned.  Området tilknyttet rundt Lunds bekken 

er ikke egnet til å kunne la barn utfolde seg i fri lek da kantene langs bekken er bratte og ved mye 

vann ganske farlig å være der.  Barnerepresentanten påpeker også at det bør ha en viss størrelse 

for å være interessante og at det bør være variasjon. 

Videre er det i samme detaljreguleringsplan beskrevet Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser. I nærmiljøet skal det sikres varierte og store nok lekearealer hvor barn 

kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.  

 

8. § 6 Samferdselsanlegg og Tekniske infrastruktur. 

Punkt 1 c) KVG 2-6 reguleres i bredde på 6,5 meter med asfaltert bredde på 4,5 meter. 

- Betyr dette at eksisterende vei skal utvides? 

- Hvordan skal dette gjøres? 

Punkt 1 d) KVG 7 reguleres i bredde på 6 meter med asfaltert bredde på 4 meter. 

- Hvorfor er denne delen av veien utelatt til å bli offentlig areal da både KVG 1, KVG 

2, KVG 3, KVG 4, KVG 5, KVG 6 og KVG 9. Hva er annerledes for KVG 7 som vei? 

 

- Denne vei er på lik linje adkomst til eiendommer som det er på KVG 1, KVG 2, KVG 

3, KVG 4, KVG 5, KVG 6 og KVG 9. Hvordan kan dere diskriminere 4 eiendommer 

fra retten til å ha offentlig areal?  Dere beskriver i reguleringsplanen § 5 1. g) at felt 

BF 5-8, frittliggende småhusbebyggelse gjelder kommunens renovasjonsnorm.  Videre 

så er det montert gatebelysning i forbindelse med gaten KVG 7. Hvem skal ha 

ansvaret for denne? 

 

 

- Skal KVG 7 innbefattes som fellesområde for Lund Vest eller skal KVG 7 overdras og 

tinglyses som eiendom til disse 4 eiendommer?  

 

- Hvorfor kan ikke kommunen overta KVG 7, eiendommene i Løvlia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13 og 15, har siden 2007 kostet brøyting av Løvlia, det er en lite demokratisk løsning å 

dele denne veien slik at de 4 eiendommene som har KVG 7 som adkomst vei blir 

stående igjen med en liten veis stubb som ikke blir brøytet av kommunen og må koste 

dette selv.    

 

- Dette er ikke det som var intensjonen til den opprinnelige reguleringsplanen. Løvlia 

var i utgangspunktet ikke tenkt som adkomst vei for andre boliger en Løvlia 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13 og 15 i henhold til tegninger som vi sitter med. 
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- Derfor ble Løvlia velforening etabler, for å ivareta brøyting og vedlikehold av Løvlia. 

 

 

Punkt 3.2 Definisjon av type ballplass. 

- Administrasjonen bekrefter at det videreføres. Men det er ikke beskrevet hvordan 

denne skal utformes. Kommenteres videre at den skal ferdigstilles. Hvorfor er ikke 

bestemmelsene i gammel reguleringsplan ikke fulgt og hvorfor er ikke beboere 

informert om dette? Beboere kjenner ikke til utbyggingsavtaler da vi ikke er informert 

om dette. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Terje og Randi Marie Sundnes 

Løvlia 5 

1820 Spydeberg. 

Tlf. 93012793 / 40211894. 

 


