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42/2017 
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Kommunestyre PS 21.09.2017 
 
 
 
Saken gjelder: 

Politisk saksordfører: Se behandling 
 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret.. 
 

Saksopplysninger 
 

Denne plansaken har vært på offentlig ettersyn to ganger. Saken skal nå til 2. gangs behandling i UMT 
for så å sluttbehandles i Kommunestyret. 

 

Planforslaget tilrettelegger for bebyggelse med parkeringskjeller, næringslokaler i 1. etasje og 3 
etasjer for bolig over næringslokalene. 4. etasje skal være inntrukket. 

 

Hjemmelshaver til eiendommen er Spydeberg kommune og det er tinglyst rett til 6 p-plasser på gnr. 
26 bnr. 7. Disse kan benyttes av næringslokalene eller som besøksparkering. 

 

Ved siste gangs offentlig ettersyn ble det påpekt fra overordnet myndighet at det ikke var avsatt 
store nok og tilsrekkelig gode uteoppholdsarealer på eiendommen. Det ble ikke fremmet innsigelse 
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til planen fra noen av de overordnede myndighetene. Administrasjonen har likevel valgt å følge råd 
fra overordnet myndighet med hensyn til å avsette større uteoppholdsarealer på eiendommen. Dette 
er vist i nytt forslag til reguleringsplankart. 

 

Endrigene mener administrasjonen svarer ut råd fra overordnet myndighet slik at planen nå kan 
vedtas. 
 

Vurdering 
 

Uteoppholdsarealene er avsatt er på bakkeplan. Arealene vil bli skjermet for trafikkstøy fra 
Stasjonsgata av ny bygning på eiendommen.  For de minste barna er det avsatt større plass enn hva 
kommuneplanen krever for uteoppholdsareal i sentrum, slik at det kan innpasses lekeplass/-
apparater for denne gruppen av barn.   

 

Det er videre avsatt mindre plass for bebyggelsen på eiendommen da uteoppholdsarealene har tatt 
mer av plassen.  

 

Første etasje skal hendvende seg til Stasjonsgata og være publikumsrettet. Eiendommen skal styrke 
Spydeberg sentrum med næring og bolig.  

 

Flere av innsenderne, deriblandt Spydeberg Historielag, mener bygningen og slik prosjektet er 
presentert ikke tar tilstrekkelig hensyn til den bevaringsverdige delen av Stasjonsgata. Eiendommen 
omfattes ikke av vernebestemmelsene for bebyggelsen langs Stasjonsgata, men forholder seg likevel 
til byggelinjen langs gaten. Det er regulert inn bestemmelser om at 4. etasje skal være inntrukket. 
Dette vil være med på å gi bygningen et lettere preg og at høyden oppleves mer tilpasset. Det er i 
saker som denne, avveininger om å bevare og tilpasse og samtidig gi mulighet for å tilføre noe nytt til 
sentrum, vanskelig å oppfylle alle gode intensjoner. Det er derfor valgt å få innpasset en ny bygning 
som ikke oppleves veldig høy, og som kan gi nye næringslokaler på en svært sentral plass i 
Spydeberg. Stasjonsgata vil styrkes som følge av tiltaket og ny bygning skal plasseres lenger vekk enn 
eksisterende bygning på eiendommen. Eiendommen vil stå som en egen bygning på egen eiendom, 
slik som den vernede delen av Stasjonsgata. Ny bygning skal også plasseres lenger vekk fra nabo i syd 
enn eksisterende bygning. Administrasjonen mener tiltaket vil være et tilskudd til sentrum. Ny 
bebyggelse skal hendvende seg mot Spydeberg torg og er derfor regulert slik at flatt tak tillates. 

 

Statens vegvesen påpekte at det var tegnet opp gal frisiktsone, denne er rettet opp. 
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Fylkesmannen i Østfold etterlyste en opprydding i bestemmelsene for støy, dette er rettet opp. 

 

Fylkesmannen i Østfold var usikker på hvor mange leiligheter det legges opp til i forslaget. 
Administrasjonen har derfor satt maks antall leiligheter til 10 leiligheter for den nye bebyggelsen. 

 

Ørnø Andersen mener at graden av utnyttelse på 50 % BYA synes høy. Det er nå lagt inn et større 
grøntområde/uteoppholdsareal. Dette har tatt arealer fra eiendommen og begrenset 
utbygningsvolum noe. Graden av utnyttelse på denne lille eiendommen såpass sentralt må av hensyn 
til beliggenhet bør være høy. Det skal være en attraktiv eiendom for utvikling og være en eiendom 
som skal være med på å skape mer liv i sentrum. 

 

Ørnø Andersen mener videre at en ny nabo ikke har fått brev i sakens anledning. Kommunen har 
benyttet seg av tinglyste eiere ved varslingstidspunktet og ved offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon 

Endringene som er gjort i plankart og bestemmelser svarer ut de faglige rådene til overordnet 
myndighet. Planforslaget som nå fremmes for vedtak gir eiendommen bedrede kvaliteter for barn og 
for uteoppholdsarealet.  
 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

Forslag til detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31 m. fl. med tilhørende 
reguleringskart og reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
Nytt forslag i detaljreguleringsplanen paragraf 4 
Endringen gjelder pkt 4.3 
Bytte første linje med: 
Ny bebyggelse skal oppføres i henhold til Kommuneplanens sentrumsdel, som legger opp til en 
utbygging som svarer til det særegne trehusmiljøet som eksisterer i stasjonsgata. 
 
I fjerde avsnitt under pkt 4.3 
Erstatte Spydeberg torg med: eksisterende bebyggelse mot gateløpet i Stasjonsgata 

 
Sak 87/2017 Stasjonsgata 26: 
Reguleringsbestemmelsenes endres som følger: 
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§5 OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 
5.1b) endres til "Grad av utnytting må ikke overstige % - BYA = 35 %. 
 
Reguleringsbestemmer, pkt 4.3, 1.setning: ordene "og skal utformes med flatt tak" strykes. 
 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 42/2017 
 

UMT - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Trond Bøle 
 
 
Rådmannens forslag:  
 
VOTERING: To stemmer (Sp, Ap) mot, resten for.  
 
 
 
Forslag fra Espen Crister Ness Endal (SV): 

Nytt nest siste avsnitt §4.3 i Fellesbestemmelser i Reguleringsbestemmelsene endres til: 
"Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og søke å 
få en glidende overgang mellom bebyggelsen ved Spydeberg Torg og Stasjonsgata 24." 
 
VOTERING: En stemme (Yngve Brænd (H)) mot, resten for.  
 
 

UMT - vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31 m. fl. med tilhørende 
reguleringskart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12 – 12 
med følgende endring: 
 
Nytt nest siste avsnitt §4.3 i Fellesbestemmelser i Reguleringsbestemmelsene endres til: 
"Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og søke å 
få en glidende overgang mellom bebyggelsen ved Spydeberg Torg og Stasjonsgata 24." 
 
 
Kommunestyre - 87/2017 
 

KS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Trond Bøle 
 
Følgende hadde ordet: Petter Schou, Trond Bøle, Sigmund Lereim, Heidi Eriksen, Arve Bekkevard, 
Karine Veim Baraa, Tron Kallum, Lisbeth Skjeldrum, Gro Pettersen, Erik Flobakk, Knut Espeland, Bjørn 
R. Opjordsmoen 
 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 
 
Sak 87/2017 Stasjonsgata 26: 
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Reguleringsbestemmelsenes endres som følger: 
 
§5 OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 
5.1b) endres til "Grad av utnytting må ikke overstige % - BYA = 35 %. 

VOTERING: Ni stemmer (Ap, SV, Sp) for, resten mot.  
 
 
 
Forslag fra Senterpartiet: 
 
Reguleringsbestemmer, pkt 4.3, 1.setning: ordene "og skal utformes med flatt tak" strykes. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått. 
 
 

Fellesforslag fra kommunestyret:  
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31 m. fl. med tilhørende 
reguleringskart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12 – 12 
med følgende endring: 

Nytt nest siste avsnitt §4.3 i Fellesbestemmelser i Reguleringsbestemmelsene endres til: 
"Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og søke å 
få en god overgang mellom bebyggelsen ved Spydeberg Torg og Stasjonsgata 24, og som også 
ivaretar det særegne trehusmiløet i Stasjonsgata." 
 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 
 

KS - vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31 m. fl. med tilhørende 
reguleringskart og reguleringsbestemmelser vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12 – 12 
med følgende endring: 
 
Nytt nest siste avsnitt §4.3 i Fellesbestemmelser i Reguleringsbestemmelsene endres til: 
"Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og søke å 
få en god overgang mellom bebyggelsen ved Spydeberg Torg og Stasjonsgata 24, og som også 
ivaretar det særegne trehusmiløet i Stasjonsgata." 
 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 01 - Reguleringsplankart 
Vedlegg 02 - Reguleringsbestemmelser20170828 
Vedlegg 03 - Planbeskrivelse 
Vedlegg 04 - ROS-analyse 
Vedlegg 05 - Situasjonsplan 
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Vedlegg 06 - Illustrasjoner 
Vedlegg 07 - Støyrapport 
Vedlegg 07a - Støysonekart X001 
Vedlegg 07b - Støysonekart X002 
Vedlegg 07c - Støysonekart X003 
Vedlegg 08a - Uttalelse Fylkesmannen i Østfold 09052017 
Vedlegg 08b - Uttalelse Statens vegvesen 03052017 
Vedlegg 08c - Uttalelse Østfold fylkeskommune 27042017 
Vedlegg 08d - Uttalelse Helge Marius Ørnø Andersen 11052017 
Vedlegg 08e - Uttalelse Spydeberg Historielag 11052017 
 
 
 


