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1. SAMMENDRAG 
Planområdet ligger ca. 2 km sør for Spydeberg sentrum og inntil eksisterende eneboligområde 
Grååsen. Området er ikke tidligere regulert, men er avsatt til fremtidig boligområde i 
Spydeberg kommuneplan 2016 – 2028. Det er gjort en mindre justering av planområdet i 
kommuneplanen for å legge til rette for gode utbyggingstomter. Planområdet er på ca. 11 daa, 
hvorav ca. 9 daa er til eneboligtomter. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for 8 nye 
eneboligtomter med offentlig gangtrase ut til friluftsområdene. Eneboligtomtene har en god 
størrelse fra 1 daa – 1,3 daa. De største tomtene er lagt til de bratteste tomtene for å få til gode 
løsninger og oppfylle krav til adkomst, utomhusareal samt parkering. Planforslaget legger opp 
til en bebyggelse tilpasset terrenget og tar hensyn til naboene i bakkant samt fjernvirkning. 
Det er avsatt brede passasjer/ arealer til turdrag som kopler seg videre på det etablerte 
turveisystemet.  
 
2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 
  
3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
Bakgrunn og planprosess 
Grunneier av eiendommen «Løken store søndre» gnr/ bnr 29/3 ønsker å regulere deler av sin 
eiendom til utvidelse av eksisterende boligfelt på Grååsen. Spydeberg kommunes komite for 
miljø og plan og teknikk (KMPT) i sak nr. 16, 27.02.2014, samtykket til oppstart av 
planarbeid for 9 nye boligtomter i tilknytning til Grååsen boligområde.  
 
Planområdet var ikke tidligere regulert og avsatt som friluftsområde (LNF-område) i tidligere 
kommuneplan 2007 -2020. Detaljreguleringen ble derfor varslet med planprogram og skulle 

  

Stedsnavn og adresse Grååsen øst, Løkkerudveien/ Kolleveien/ 
Viddaveien, Spydeberg 

Gårdsnr./bruksnr. 29/3, 31/93, 31/92, 31/34 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Uregulert, avsatt som fremtidig boligformål 

(B9) i Spydeberg kommuneplan 2016-2028 
 
 

 

Forslagsstiller Tore M. Løken 
Grunneiere (sentrale) Tore M. Løken 
Plankonsulent Hjellnes Consult AS 
  
Ny plans hovedformål Frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger 
Planområdets areal i daa 11,1 daa 
Grad av utnytting %-BYA= 25% 
Ant. nye boenheter  8 nye boligtomter/ boenheter 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Bratt terreng, tilgjengelighet til friluftsområder 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Ja fra Østfold fylkeskommune, på tidligere 

grunnlag da planområdet var avsatt som LNF i 
kommuneplanens arealdel 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 
 

 

Kunngjøring oppstart, dato 28.11.14 
Informasjonsmøte/folkemøte, avholdt (j/n). Ikke avholdt 
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konsekvensutredes. Det ble avholdt oppstartmøte med kommunens planavdeling 11.06.14. 
Planprogrammet ble fastsatt 11.08.15 og det ble varslet planoppstart i avisen Smaalenene 
28.11.14. Til dette oppstartvarselet kom det 21 innspill. Under utarbeidelsen av planforslaget 
kom det en ny kommuneplan. I ny kommuneplan 2016 – 2025 ble planområdet endret fra 
LNF-område til fremtidig boligområde, B9, og plantiltaket var derfor i overenstemmelse med 
overordnet plan. Tiltaket skulle derfor ikke konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven 
og PBL §4-2. Reguleringsplanen som nå er foreslått er en detaljreguleringsplan uten 
konsekvensutredning. 
 
Forslagstiller og hjemmelshaver er Tore Martin Løken, konsulent er Hjellnes Consult AS og 
Bygghuset AS.  
 
Intensjonen med planforslaget   
Planforslaget skal legge opp til 8 nye eneboligtomter som er store og terrengtilpasset. Det er 
lagt stor vekt på å sette eiendomsgrensene slik at ny bebyggelse er til minst mulig sjenanse for 
eksisterende bebyggelse. Adkomster og avkjørsler legges slik at det blir minst mulig 
terrenginngrep, men samtidig god kurvatur og snumuligheter for stor lastebil. Nye og 
eksisterende beboere skal ha god tilgang til friområdene og turveinettet som er mye brukt i 
dag.  
 
4. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 
Fylkesplan 
Fylkesplanen for Østfold. Østfold mot 2050, 2009-2012. Planen er en strategisk plan med et 
langsiktig perspektiv for utvikling av Østfold. Planens mål og strategier er inndelt etter 
hovedtema for en bærekraftig utvikling: Levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. 
Oppfølgningsområdene som er prioritert er kompetanseutvikling, fortetting, byutvikling og 
vern, og transport og fysisk aktivitet. I Fylkesplanens arealstrategi er Grååsen avsatt som 
tettbebyggelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Utklipp fra Fylkesplanens arealstrategi for 
Spydeberg. 
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Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel 2016-2028. Området er avsatt til fremtidig boligbebyggelse (B9) 
og ligger delvis innenfor hensynssone H570_15 og restriksjonsområde for «nedslagsfelt 
drikkevann» (Dette er kun registrert i kommunekart.no til Spydeberg kommune). I tidligere 
planbeskrivelse står det krav til konsekvensutredning for Grååsen ettersom den var i strid med 
tidligere kommuneplan. Det står videre at det er 11 daa og at det er planlagt 9 boligtomter. I 
planbestemmelsene står det om hensynssonen:  
 
«H570_15; Hensynssone med særlig hensyn til kulturlandskap Hensynssonen skal ivareta 
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse langs Glomma jf. høringsutkast 
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold fra Riksantikvaren, område 6. Tiltak 
innenfor hensynssonen skal ta hensyn til de enkelte kulturminner i sonen samt 
kulturlandskapet som helhet.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Utklipp fra 
Kommuneplanens arealdel for 
Spydeberg. 
 

Planområdet omfattes av sentrumsplanen for Spydeberg, men ligger utenfor den definerte 
sentrumskjernen. Her er utbyggingsområdet for Grååsen nevnt som et av de første områdene 
som skal bygges i fordeling med Lund vest, Løvestad sentrum vest, Griniskogen nordvest, 
Essen, Tronstad og Høgda boligfelt. I vedlegg til kommuneplan, viser den til tidligere 
kommunedelplan for Spydeberg sentrum 2012-2024. I denne gis det føringer for en 
sentrumsutvikling hvor fortetting og lokalisering skal skje knyttet opp mot sentrumskjernen. 
 
Kommunedelplan 
Kommunedelplan for Idrett og friluftsliv 2011-2022. Målet med planarbeidet er at kommunen 
i samarbeid med ulike brukergrupper skal få en oversikt over behovene for anlegg og områder 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  
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Reguleringsplan  
Planområdet grenser til reguleringsplan «Graasen del 2» med planID 199702, vedtatt 
02.12.1999. Dette er et område som stort sett er utbygget etter reguleringsplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Utklipp fra Spydeberg 
sin kartbase, reguleringsplaner 
innenfor området. 
 

Temaplaner og statlige planretningslinjer 
Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009- 2012 
Hovedformålet med handlingsplanen er å bidra til å opprettholde et åpent og variert 
kulturlandskap med de miljø- landskaps- og estetiske verdier dette innebærer for Østfold.  
 
Estetikkveileder for Østfold 
Formålet med veilederen er å sikre estetisk kvalitet i våre fysiske omgivelser. Estetikkveileder 
for Østfold gis regionale føringer for estetiske hensyn som skal tas i forbindelse med 
utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. 
 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk 
skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er 
mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 
 
DN-håndbok 23 «Grønn by… arealplanlegging og grønnstruktur» 
Veilederen setter fokus på den overordnende grønnstrukturen i planleggingen. 
 
Fortetting med kvalitet T-1267 
Fortetting med kvalitet betyr blant annet at hensynet til barn og unge, universell utforming og 
estetikk skal ivaretas. 
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Retningsliljer for støy i arealplanlegging T-1442/2016 
Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 
forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av 
nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Likeledes gis det anbefalte 
utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fastsatt ved 
kgl. res. Av 26.09.2014. 
Hensikten er å oppnå bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 
Formålet med de statlige planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med 
å redusere klimagassutslipp og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene. De skal også sikre at kommunen bruker et bredt spekter av 
sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging T-2/92. 
Formålet RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir disse trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har kvaliteter som til enhver tid er i samsvar 
med eksiterende kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal også sikre at det 
offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre at barn og unges de tilbud og muligheter som samlet 
sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det sikres varierte og store 
nok lekearealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av 
arealer avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 
Beliggenhet  
Planområdet ligger syd for Spydeberg sentrum, på Grååsen ca. 2 km fra sentrumskjernen. 
Området ligger nord for E18 og øst for Heliveien (fv. 122). Skolekrets er Hovin. 
 

 
Figur; Planområdet Grååsen vist med avstander i luftlinje. 
 
 Tyttebæret barnehage (0-6 år) ligger ca. 300 meter fra planområdet 
 Avstand Hovin/ Spydeberg skole ca. 3 km 
 Avstand Spydeberg ungdomsskole ca. 2,8 km 
 Avstand togstasjon ca. 3 km. Togavganger hver time til Oslo – toget tar ca. 45 min til 

Oslo S. 
 Ca. 25 min kjøring til Ås og universitetet. 
 Ca. 50 min kjøring til Oslo. 
 Ca. 25 min kjøring til Ski Storsenter. 
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Avgrensning 
Planavgrensningen følger i stor grad 
kommuneplanens avgrensning. Det er gjort noen 
mindre justeringer for å unngå de bratteste områdene 
til boligformål samt bevare terrenget med tanke på 
fjernvirkning. I kommuneplanens arealdel er det 
totale planområdet 11 237 m², mens det totale 
planområdet er justert ned til 11 066m². 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur; Planområdet Grååsen vist med fylt flate, blå linje er 
kommuneplanen. 
 

 
Tilstøtende arealers bruk/status  
Planområdet ligger inntil 9 eneboligtomter i vest, samt to arealer avsatt til lekeareal. Hele 
Grååsen ble regulert mellom 1990 – 2000 -tallet. Inn til planområdet i øst går det tre 
adkomstveier; Løkkerudveien, Kolleveien og Viddaveien, disse grenser til planområdet. Feltet 
er regulert i reguleringsplan for «Graasen del 2». I øst, nord og sør grenser planområdet til et 
større friområde med turstier helt ned til Glomma. Turstiene går i dag også gjennom 
planområdet og er merket. Standarden på turstiene er variabel.   
 
Eksisterende bebyggelse 
Bebyggelsen på Grååsen består i hovedsak av eneboligtomter med noe innslag av rekkehus og 
tomannsbolig. Boligene som ligger i samme felt og grenser mot planområdet er 
eneboligtomter i hhv. 1 – 2 etg. med frittliggende garasje. Enkelte av disse byggene har 
sokkel med hybel og/eller loft. Eneboligtomtene er oppført med skråtak. Tomtene innenfor 
«Graasen del 2» er regulert til å ha en BYA på 25%, men enkelte av byggene har en utnyttelse 
opp mot BYA 35%. Bebyggelsen omkring planområdet er stort sett villaområder opparbeidet 
de siste 10 – 20 årene, og arkitekturen gjenspeiler dette med tradisjonell småhusbebyggelse av 
varierende karakter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur; Ulik småhusbebyggelse innenfor feltet. 
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Topografi/landskapstrekk  
Planområdet er stedvis bratt og øst- nordøstvendt/ sør- østvendt. Solforholdene er 
gjennomgående gode og området vurderes som moderat vindutsatt. Avgrensningen på 
planområdet er lagt på platået hvor det største fallet skiller fra kotehøyde +143 til + 136 og 
det minste +139 til 135. Området består i dag av åpen spredt skog og fjellknauser inntil 
eksisterende boligområde. Det er registrert noe eldre skog i randsonen mot eksisterende 
bebyggelse samt noe yngre ned mot Glomma (naturbase.no). 
 

 
Figur; Himmelretning innenfor planområdet henvender seg mot øst. Resten av Grååsen henvender seg mest mot 
vest. 
 
Grunnforhold 
Området ligger innenfor område for bart fjell, stedvis tynt dekke. Det er ikke registrert noen 
skredhendelser i området (ngu.no).  
 
Radon 
Det er ikke utført radonmålinger innenfor området, men det er registrert en lav til moderat 
aktsomhetsgrad for radon på kartsidene til NGU.  
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Dyreliv og andre naturforhold 
Det er foretatt et søk i naturbase.no. Det er ikke registrert noen artsforekomster i planområdet. 
Det er heller ikke registrert noen verneområder, naturtyper eller trekkveier i området. Det er 
heller ikke registrert kulturlandskap, statlige friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder.  
 
Grønne interesser 
Innenfor planområdet er det en tursti som går fra Viddaveien til Løkenstien (den blå stien). 
Det er kommet innspill om at turveiene brukes jevnlig. Det er Grååsen vel som har tilrettelagt 
for stiene samt markert de med skilting. De har også utgitt et kart over turstiene som vist 
under. Grunneier har vært på befaring med Grååsen vel for å diskutere turstiene på kartet 
ettersom flere ligger på grunneierens tomt. I påvente av foreslått planforslag skal det 
utarbeides et nytt kart som tar for seg de nye turveiene når reguleringsplanen blir endelig 
vedtatt.  
 

Figur; Turveinett Grååsen, utarbeidet av Grååsen vel.  
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Innenfor planområdet er det registrert en lavoplass som er 
opparbeidet av Tyttebæret barnehage. Grunneier har vært i 
møte og befaring med barnehagen og funnet et nytt sted de kan 
benytte. Den nye plassen vil ligge noe kortere i gangavstand til 
barnehagen samt i tilknytning til turveien «Løkenstien».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto; Lavoplass innenfor planområdet benyttet av Tyttebæret barnehage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Plassering, gammel og ny 
beliggenhet for lavoplass til 
Tyttebæret barnehage. 
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Inntil planområdet grenser det tre regulerte lekeplasser samt 
en ballbinge ca. 100 meter fra planområdet i nord. 
Lekeplassen ved Kolleveien er møblert med en sandkasse, 
huskestativ mm. Lekeplassen ved Viddaveien er møblert 
med trampoline, sandkasse, fotballmål samt benker. Ved 
Vidaråsveien er det ikke opparbeidet lekeplass, kun avsatt 
som felles lekeplass for «Graasen del 2» planen. Videre sør 
fra denne ligger ballbingen som brukes jevnlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Lekeområder som grenser til planområdet vist med grønt. 
  
 

Kulturminneverdier 
Det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor området (Askeladden.ra.no). Det 
er heller ikke registrert SEFRAK- bygninger eller andre kulturminner. Fylkeskonservator er 
varslet ifbm. oppstart av reguleringsplanarbeidet og har uttalt at det ikke er kjent automatisk 
fredete kulturminner som har behov for særlig vern i området.  
 
Vei- og trafikkforhold  

Kjøreadkomst til planområdet er via Grååsveien fra 
fv. 122. Grååsveien har en god standard på ca. 6,5 m 
bredde og egen gang – og sykkelvei med en bredde 
på ca. 2,5 m. Fra Grååsveien og inn til planområdet 
går det 3 mindre boligveier, hhv. Løkkerudveien, 
Kolleveien og Viddaveien. Disse veiene er blindveier 
og har en ca. bredde på 3,5 meter. Videre fra krysset 
Grååsveien x fv. 122 er det gang- og sykkelvei til 
Spydeberg sentrum. Det er også en snarvei fra 
planområdet via Grååsveien til Buerveien og ned til 
fv. 122.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Veisystem Grååsen 
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I nasjonal veidatabank foreligger det kun ÅDT for fv. 122, den viser en ÅDT på 4031 fra 
2005. Det er 8 eneboliger som er tilknyttet Viddaveien i dag, og dersom man tar høyde for en 
turproduksjon på 4, vil man få en ÅDT på 32 for Viddaveien. For Kolleveien er det 7 
eneboliger og det antas at denne har en ÅDT på 28. Løkkerudveien har da en ÅDT på 36 med 
sine 9 eneboliger tilknyttet veien.  Det er gjort en grov estimering av ÅDT for Grååsveien i 
forbindelse med støyvurdering utført av Rambøll Norge AS. Det ble estimert at Grååsveien 
har en ÅDT på 500/600. Det er ikke registrert noen trafikkulykker på de kommunale veiene i 
NVDB. 
 
Landbruk 

Planområdet omfatter ikke areal til dyrket mark, 
men området ligger innfor område med lav - høy 
skogsverdi. Det er ikke noe skogbruk som drives 
aktivt innenfor området i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Bonitet innenfor planområdet. (Kilde; 
www.skogoglandskap.no) 
 

Næring 
Det er ingen næring innenfor planområdet.  
 
Støy 

Det er utført en 
støyutredning av dagens 
situasjon for Grååsen øst i 
2016. Det ble også gjort en 
vurdering av støy fra 
ballbingen. Det ble ikke 
funnet noen avvik fra 
retningslinjene i T-1442 
med hensyn til trafikkstøy 
samt støy fra ballbingen. 
 
 
 
Figur; Dagens situasjon, støy fra 
E18, fv. 122 og Grååsveien. 
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Figur; Dagens situasjon fra ballbingen som 
ligger tett oppmot bebyggelsen.  
 

 
Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 
Det er ca. 30 min å gå og 10 min å sykle til Spydeberg togstasjon. Det er også etablert tosidig 
bussholdeplass ved krysset Grååsveien x fv. 122 (Heliveien). Her trafikkerer lokalrute 469 
som har en avgang om morgenen.  Det tar ca. 20 min å gå og 8 min å sykle til sentrum hvor 
det er mat-, klær-, møbelbutikk samt en bensinstasjon.  
 
Teknisk infrastruktur 
Grååsen har kommunalt vann og avløp som boligene skal knytte seg til. Hafslund forsyner 
området med elektrisitet. Ny bebyggelse må kople seg til eksisterende lokalt nett. Det er 
offentlig vei helt inn til planområdet.  
 
Privat og offentlig servicetilbud 
Det er ca. 2 km til Spydeberg sentrum med alle sentrumsfunksjoner. Det er ca. 3 km til både 
barneskole og ungdomsskole i Spydeberg. Barnehage- og skolekapasitet ved utbygging av 8 
boenheter vurderes som tilfredsstillende.  
 
Risiko og sårbarhet 
Det er ikke avdekket spesielle utfordringer knyttet til utbygging av området. 
 
Privatrettslige bindinger 
Grunneier gnr/bnr 31/93 har i 2003 kjøpt areal av grunneier innenfor planområdet. Endelig 
areal som inngår i denne avtalen vil være avhengig av foreslått reguleringsplan. Tilsvarende 
har det blitt utarbeidet en avtale med grunneier gnr/ bnr 31/92 for kjøp av areal. Dette omtales 
nærmere i kapittel 6.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Innledning 
Planområdet ligger i tilknytning til det etablerte boligstrøket på Grååsen, hvor eneboligtomter 
dominerer. Planen vil medføre en utvidelse av Grååsen mot øst, før terrenget faller ned mot 
friområdet rundt Glomma. Området vil inngå som en del av den ytre sentrumsbebyggelsen. 
Planområdet ligger sentralt i forhold til sosial infrastruktur og kollektivt. Det er opparbeidet 
gang- og sykkelvei fra Grååsveien til sentrum som gir muligheter til å gå og sykle til 
sentrumsfunksjonene samt skole og barnehage.  
 
Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanen for Spydeberg. Det er gjort en 
vurdering av terreng ved hjelp av snitt og 3D modell for å tilrettelegge for riktig valg av type 
bebyggelse samt kotehøyde. Tomteinndelingen er lagt med tanke på terreng samt bebyggelsen 
bak. Antall tomter er redusert fra 9 til 8 for å legge til rette for gode eneboligtomter uten å 
gjøre for store terrenginngrep. %BYA er satt som 25% som er omforent med tilgrensende 
reguleringsplan for «Graasen del 2». Ingen av tomtene er under 1 daa for å få til gode 
uteoppholdsarealer samt gode adkomstmuligheter. Det er lagt til rette for turdrag i nord og i 
sør for å opprettholde tilgjengeligheten til friområdene som planområdet grenser til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Forslag til reguleringsplan 
for Grååsen øst. 
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Reguleringsformål 
Det er tatt ut tabell for arealregnskapet samt en som skiller ut de ulike formålene. 
 
Tabell; Samlet arealdisponering innenfor planområdet; 
Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (10) 9,15 
Renovasjonsanlegg 0,08 
Sum areal denne kategori: 9,23 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Areal (daa) 

Annen veggrunn - grøntareal (15) 0,67 
Kjøreveg (8) 0,59 
Sum areal denne kategori: 1,26 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
Turdrag (2) 0,58 
Sum areal denne kategori: 0,58 
    
Totalt alle kategorier: 11,07   
 
Tabell; Skilt ut felt innenfor planområdet; 
Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
BFS1 1,00 
BFS10 1,30 
BFS2 1,00 
BFS3 1,04 
BFS4 1,09 
BFS5 1,09 
BFS6 0,99 
BFS7 0,01 
BFS8 0,39 
BFS9 1,24 
f_BRE 0,08 
Sum areal denne kategori: 9,23 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Areal (daa) 

SKV1 0,05 
o_SKV1 0,02 
f_SKV1 0,05 
o_SKV2 0,01 
f_SKV2 0,24 
o_SKV3 0,01 
o_SKV4 0,01 
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o_SKV5 0,21 
o_SVG1 0,00 
f_SVG1 0,02 
SVG1 0,02 
o_SVG2 0,01 
SVG2 0,02 
f_SVG2 0,01 
o_SVG3 0,01 
f_SVG3 0,13 
o_SVG4 0,00 
f_SVG4 0,06 
o_SVG5 0,00 
o_SVG6 0,01 
o_SVG7 0,03 
o_SVG8 0,31 
o_SVG9 0,03 
Sum areal denne kategori: 1,26 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
o_GTD1 0,07 
o_GTD2 0,51 
Sum areal denne kategori: 0,58 
    
Totalt alle kategorier: 11,07   
 
Byggeformål 
Det er foreslått frittliggende småhusbebyggelse (selvbyggertomter med eneboliger). I 
planforslaget er det lagt opp til en %BYA – 25% for alle tomtene, ettersom det tilsvarer det 
som er regulert tidligere på Grååsen. Tomtestørrelsene varierer fra 1 – 1,3 daa med ulikt 
terreng. BFS1 – BFS4 har flatere terreng enn BFS 5 – BFS 6 og BFS9 – BFS10. Dette krever 
at de bratteste tomtene får en annen type bebyggelse enn de med slakere terreng. Under er det 
gitt en tabell som viser maks BRA for hver tomt. Det er uvisst hvordan byggene blir utformet. 
Det er derfor lagt til grunn maks to etasjers bygg med flatt tak for å beregne maks BRA. Med 
disse forutsetningene, er maks tillatt BYA i m² doblet for å bergene BRA. Regnskapet blir 
derfor meget grovt.  
 
Tabell; Maks BYA (m²) og maks BRA pr tomt. 

Tomt (daa) Maks BYA (m²) Maks BRA 
BFS1 (1 daa) 250m² 500m² 
BFS2 (1 daa) 250m² 500m² 
BFS3 (1 daa) 250m² 500m² 
BFS4 (1,1 daa) 275m² 550m² 
BFS5 (1,1 daa) 275m² 550m² 
BFS6 (1 daa) 250m² 500m² 
BFS9 (1,2 daa) 300m² 600m² 
BFS10 (1,3 daa) 325m² 650m² 
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Det er gjort en vurdering av egnet bebyggelse innenfor hver tomt. Tomt BFS1 – BFS4 har et 
flatere parti enn det øvrige tomtene innenfor planområdet og er lik resten av bakenforliggende 
tomter på Grååsen. Det er derfor foreslått at bebyggelsen her tillates oppført med 
gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 8 meter. Gesimshøyde for pulttak/ flatt tak: 7 meter.  
Dette tilsvarer inntil 2 etasjers bygninger slik som øvrig tilgrensende bebyggelse er tillatt 
oppført. Det er tillatt med underetasje dersom terrenget tillater det.  
 
For tomt BFS5 –BFS 6 og BFS9 – BFS10 er det foreslått en terrassert bebyggelse med flatt 
tak. Det er også gitt en maks etasje høyde på 4 meter, samt at bygg kun kan oppføres i 2 
etasjer. Disse etasjene må brytes opp og tilpasses terrenget. På denne måten vil man unngå 
høye murer og dermed redusere fjernvirkningen. For BFS9 – BFS10 er det foreslått at 
garasjen inngår som en del av hovedbygget slik at terrenginngrepet blir mindre enn om de er 
frittliggende. For alle tomtene er det satt en maks kotehøyde for å ta hensyn til 
bakenforliggende bebyggelse, se vedlegg 3 for snitt for alle tomtene. Eiendomsgrenser er 
tilpasset slik at de tar hensyn til bebyggelsen bak. Byggegrensene er generelt satt 4 meter fra 
eiendomsgrensen, men tilpasset mot terreng/ koter for å ikke legge til rette for bygging der det 
ikke er nødvendig/ ønskelig.  
 
Det er lagd en 3D modell i tillegg til snitt i vedlegg 3. Fra 3D modellen er det tatt ut stillbilder 
som viser en tenkt bebyggelse. Grunnflaten på hovedbygningen innenfor felt BFS1 – BFS 4 er 
144m², som tilsvarer grunnflaten på nabobebyggelsen på feltet. Grunnflaten for 
hovedbygningen innenfor felt BFS5- BFS6 og BFS9- BFS10 er vist med 108 m² pr. etasje, i 
to etasjer. Grunnflaten på dobbeltgarasjen er 50m² og de er vist som frittliggende.  All 
bebyggelse er vist med flatt tak. Bildet viser reguleringsplanen drapert over terreng med tenkt 
bebyggelse.  
 

 
Figur; Fjernvirkning av tiltaket, Grååsen øst. 
 
For felt BFS7 – BFS8 skal bestemmelser knyttet til reguleringsplan «Graasen del 2» planID 
1999702, vedtatt 02.12.1999, gjelde.  
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Lek/uteoppholdsareal  
Det er ikke lagt inn lekeplasser da det er tre lekeplasser som er regulert og grenser til 
planområdet i reguleringsplan for «Graasen del 2». I tillegg ligger ballbingen tett inntil 
planområdet i sør. Samtidig grenser planområdet til hele friområdet i nord, sør og øst noe som 
gir barn mulighet til å leke i naturområder med variert terreng. Grad av utnytting for 
eiendommene gir rom for rikelig med uteoppholdsareal.   
 
Parkering/garasje(r)  
For eneboliger er det lagt opp til parkering på hver enkel tomt. Parkeringsdekning følger 
normer fra Spydeberg kommune: 

- Det skal anlegges minimum 2 plasser på egen eiendom. Det beregnes 18m² BYA per 
parkeringsplass ved overflateparkering. 

 
Trafikkareal 
Veiene er regulert til boligvei med tilsvarende bredde som for reguleringsplan «Graasen del 
2». Bredden er lagt til 3,6 meter og skal ha asfaltdekke. Veiene er dimensjonert for personbil. 
Stoppsikten er på 24 meter og det er lagt opp til 30 km/t. Alle de offentlige veiene ender i 
snuhammer, se vedlegg 4 for veiutforming.  
 
Snuhammeren er dimensjonert etter krav basert på kommunale normaler. Bredden er her 5 
meter og dimensjonert for lastebiler (inkl. brannbiler med stige). Vendehammer lengst sør 
(o_SKV5) er det lagt inn en frisikt på 4x45m (50km/t) og 4x20m (30 km/t).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur; Snuhammer lagt til grunn i veiforslaget på Grååsen 
øst. 
 

 
Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter da nyskapt trafikk er så lav at dette ikke anses som 
nødvendig. Løkkerudveien vil få 3 nye boligtomter tilknyttet veien, Kolleveien får to nye 
boligtomter og Viddaveien vil få 3 nye.  
 
Kjørevei og eieform 
 Felt SKV1 reguleres til privat kjørevei for BFS5.  
 Felt f_SKV1 reguleres til felles kjørevei for BFS2 og BFS3. Felt f_SKV2 reguleres til 

felles kjørevei for BFS9 og BFS10.  
 Felt o_SKV1 – o_SKV5 skal reguleres til offentlig kjørevei.  
 
Annen veigrunn- grønt og eierformål 
Innenfor annen veggrunn er det lov å sette opp tekniske anlegg langs veien. For de offentlige 
skråningsutslagene er all veigrunn avsatt til annen veigrunn, grønt. Alle veiene har minimum 
1 meter annen veigrunn for drift og vedlikehold.  
 Felt SVG1 og SVG2 er privat annen veggrunn til SKV1. Innenfor SVG2 er det tillatt å 

sette opp støttemur. 
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 Felt f_SKV1 og f_SKV2 er felles annen veggrunn for f_SKV1 til tomt BFS2 og BFS3. 
Felt f_SKV3 og f_SKV4 er felles for f_SKV2 til tomt BFS9 og BFS10.  

 Felt o_SVG1 – o_SVG8 er offentlig annen veggrunn for o_SKV1 – o_SKV8. Det er 
tillatt oppført støttemur innenfor o_SVG9. Innenfor felt o_SVG8 skal terrenget 
utformes/ planeres ut slik at det gir mulighet for allmenn ferdsel videre ut i turdraget 
(o_GTD2).  

 
Støytiltak 
Det ble utført en støyanalyse av Rambøll Norge AS i 2016. Som grunnlag for denne ble det 
tatt høyde for utbygging av 9 nye boligtomter. Støyutredningen ble gjennomført etter 
forskrifter og beskriver trafikkstøybidragene fra omkringliggende veier. Det ble også gjort fra 
ballbingen som beskrevet innledningsvis. Det er ikke gjort noen vurdering av støy fra 
anleggsvirksomhet i utredningen, da det antas at entreprenør vil foreta de nødvendige 
vurderinger og tiltak med hensyn til dette.  
 
E18, Heliveien (fv.122) og Grååsveien er oppgitt som trafikkstøybidragene veier. Tallene er 
hentet fra nasjonal vegdatabank og deretter fremskrevet til år 2036. Støysonekartet viser at de 
nye boligtomtene er utenfor rør og gul støysone. Støyvurderingen er følger plansaken som 
vedlegg 1. 
 
Støysonekart i 4 m beregningshøyde, fremtidig situasjon. 

 
Figur; Støysonekart for prognosesituasjon i 2036. Nye boligtomter er utenfor rød og gul støysone. 
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Avfallshåndtering 
For frittliggende småhus skal renovasjon håndteres iht. kommunens renovasjonsnorm og 
Indre Østfold Renovasjonsselskap. For felt BFS6, BFS9 og BFS10 er det avsatt et område for 
felles renovasjon ettersom disse tomtene BFS9 og BFS10 ikke har offentlig veiføring. Alle 
offentlige veier er prosjekter med vendehammer for søppelbil. Det er lagd sporinger som viser 
at søppelbilen klarer å snu innenfor området, se vedlegg 5 for sporingskurver. Det skal 
avsettes arealer til felles renovasjonsløsninger for tomtene BFS1 – BFS3 og for tomtene BFS4 
– BFS5. Løsningene er ikke kartfestet ettersom bebyggelse og terrenginngrep ikke er endelig 
bestemt. Dette må derfor løses ved utarbeidelse av situasjonsplan. Løsningene skal 
godkjennes av renovasjonsselskapet.  
 
Risiko og sårbarhet 
Blir den planlagte utbyggingen gjennomført med intensjonen i foreslått reguleringsplan samt i 
henhold til gjeldene regelverk er planen funnet å ha en akseptabel risiko. Se ROS-analyse, 
vedlegg 6. 
 
Turdrag/ Turveier 
Det er lagt opp til to felt for turdrag for å sikre tilgjengeligheter til friområdene i sør, øst og 
nord. Turdraget i nord har en bredde på 4,5 meter langs felt BFS1 for å gi et bredt belte til 
turvei. I sør er blitt lagt et større felt, 0,6 daa, til turdrag for å legge til rette for turveien 
Løkenstien. Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse som krever at man skal vurdere om 
disse områdene inngjerdes med anleggsbelte i byggeperioden. På denne måten kan man 
bevare vegetasjon og terreng. Det vil kreve noe planering ut fra offentlig vei, på annen 
veggrunn og ned på turdraget i sør for å få til en turvei som ikke blir altfor bratt. Det er lagt 
inn en rekkefølgebestemmelse om at turveien skal være opparbeidet før man tar i bruk 
bebyggelse og anlegg. 
 
7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 
Overordnede planer og vedtak 
Planområdet er sentrumsnær og ligger i den ytre delen av det som defineres som 
sentrumssonen. Planforslaget anses derfor å være i samsvar med føringer i både 
kommuneplan, fylkesplan og øvrige overordnede planer for tettstedsutvikling og styrking av 
kollektivknutepunkter. Planområdet gir en utvikling av boligbebyggelsen omkring Spydeberg 
og Grååsen som styrker sentrumsutviklingen. Det legges til rette for frittliggende 
småhusbebyggelse og en lavere utnyttelsesgrad enn det som kommuneplanen åpner opp for. 
Dette for å harmonisere med tilgrensende boligområde og nærområde.  
 
I kommuneplanen ligger det en hensynssone over deler av planområdet i sør. Området er 
avsatt som grunnlag i kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold. Det er skrevet 
en rapport samt avsatt en avgrensning av riksantikvaren for det kulturhistoriske landskapet. I 
rapporten er Spydeberg nevnt som viktig sammenheng med åkerholmer og randsoner omkring 
forsvarsanlegg fra unionsoppløsningen. Disse elveskråningene er sårbare for større 
landskapsinngrep. Sonen som er avsatt av riksantikvaren stemmer ikke overens med det som 
er avsatt i kommuneplanens arealdel. På utsnittet under kan en se at sonen er lagt ved 
kulturminnet «Gråkollbatteriet», som er et gammelt forsvarsanlegg fra unionsoppløsningen. 
Sonen går derfor ikke over Grååsen, hvor store deler allerede er bebygd.  
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Figur; Utsnitt, område for 
kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse i Østfold 
(Riksantikvaren). 
 

 
Selv om sonen ikke dekker Grååsen er det allikevel lagt stor vekt på terrengtilpasset 
bebyggelse med hensyn til fjernvirkning og for bebyggelsen som grenser til planområdet.  
Det er regulert turdrag i nord og sør for å ivareta friluftsinteressene samt legge opp til lek i 
friluftsområdene som det benyttes til i dag.  
 
Det er lagt inn en fellesbestemmelse som sikrer at utbygger ved rammesøknad skal redegjøre 
for hvordan universell utforming er ivaretatt i planen/ tiltaket. Eneboligtomtene ligger til dels 
i bratt terreng, og det vil være opp til den enkelte byggherre i hvilken grad boligen tilpasses 
for universell utforming utover gjeldende regelverk.  
 
Eksisterende reguleringsplaner 
Planforslaget har tilpasset seg tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2» ved å benytte 
samme utnyttelsesgrad for alle feltene, samt tilpasse veier og tilstøtende tomtegrenser.  
 
Estetikk  
Bebyggelsen og byggegrensene er tilpasset terrenget. Bebyggelsen i nord er tenkt tilsvarende 
øvrig bebyggelse på Grååsen, mens bebyggelsen i sør vil få en annen type formspråk ettersom 
fasaden skal brytes opp. Bebyggelsen i sør vil være mer synlig enn bebyggelsen i nord som 
skal tilpasses terreng. For bebyggelsen i nord vil den nye bebyggelsen virke som en utvidelse 
av eksiterende Grååsen og vil samtidig følge samme silhuett som bakenforliggende 
bebyggelse. Boligtomtene er også sideforskjøvet fra eiendomsgrensene bak, for å ta hensyn til 
sikt og bakenforliggende bebyggelse. Byggegrensene er også forskjøvet et godt stykke inn på 
tomtene for å bevare mest mulig av den eksisterende vegetasjonen på feltene. 
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Figur; Viser fjernvirkning samt bebyggelsen i terreng. 
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Konsekvenser for naboer 
Utover det som er nevnt av konsekvenser, vil en del av vegetasjonen innenfor planområdet i 
dag forsvinne og erstattes med bebyggelse. Bakenforliggende bebyggelse vil få ny bebyggelse 
foran seg. Det er derfor lagt inn flere bestemmelser som begrenser ulemper for naboene, som 
maks kotehøyde, takform og at man skal ta hensyn til bebyggelsen som er bak mht. sol og 
skygge.  
 

Det er gjort en vurdering av sol- 
og skygge på bakgrunn av de 
forutsetninger som er lagt inn i 
3D modellen. I figuren under er 
det vist høstjevndøgn 22 
september kl. 0800 og kl. 1600. 
Tidlig på morgenen vil dette gi 
noe skygge for bebyggelsen i 
nord, mens i ikke sør. Det 
endrer seg ettersom solen kaster 
skygge mot øst kl. 1600. Dette 
er avhengig av hvilken 
utforming og plassering 
bebyggelsen i nord får. I sør vil 
bebyggelsen ligge godt i 
terrenget og kaster minimalt 
med skygge for 
bakenforliggende bebyggelsen.  
 
 

Figur; Sol- skygge, 22 september kl 0800. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur; Sol- skygge, 22 september kl 1600. 
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Det er som nevnt lagt opp til to turdrag slik at planforlaget ikke hindrer allmen ferdsel ut i 
friluftsområdet. Planforslaget vil ikke innebære en vesentlig trafikkøkning på veiene og det vil 
derfor ikke være nødvendig med trafikksikkerhetstiltak eller støytiltak i planen.  
 
I anleggs- og byggeperioden vil det medføre ulemper i form av støy, støv og vibrasjoner for 
naboene. Dette er derimot i begrenset omfang, speseilt da det legges opp til kun 8 boligtomter. 
Fordelingen av anleggtrafikk ved utbygging av de enkelte tomtene vil fordele seg på 
tilhørende veiadkomst. Byggevirksomhet må holde seg innenfor gjeldende regelverk. 
 
Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Det er gjort en vurdering av detaljplanenes/ tiltakets virking på naturmangfoldet i hht. 
Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsprinsippet. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av 
Miljøverndepartementets brev av 11.10.2011 om «Naturmangfoldloven og plan- og 
bygningsloven – krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurderinger i plansaker og andre 
enkeltsaker.» Brevet inneholder et vedlegg med en sjekkliste for vurdering og synliggjøring 
av naturmangfold i plansaker. Sjekklisten er utarbeidet med tanke på kommunal planlegging 
og er her brukt for å vurdere tiltaket opp mot naturmangfold, samt hvilke tiltak som er gjort i 
planen.  
 
Tabell; Naturmangfoldlovens § 8 Om kunnskapsprinsippet. Sjekkliste for naturmangfold.  

Tema Beskrivelse av konsekvenser for 
naturmangfold 

Tiltak i planen 

Hvilke økosystemer, naturtyper eller arter 
berøres av planen? 

Ingen.  Ingen. 

Hvilke effekter vil planen ha på økosystemer, 
naturtyper og arter? 

Ingen.  Ingen. 

Hvordan er tilstanden for de aktuelle 
økosystemer, og utviklingen i antall 
lokaliteter av naturtypene og bestandene på 
landsbasis og på stedet, jf. bl.a. 
naturindeksen? 
Kilde: Naturindeks for Norge 

Det er ingen sjeldne eller 
truede naturtyper verken på 
landsbasis eller lokalt som 
går tapt. 

Ingen 

Foreligger det faglige rapporter og 
utredninger om naturmangfoldet i det aktuelle 
planområdet?  

Kunnskapsgrunnlaget er 
hentet i offentlige 
tilgjengelige kartdatabaser.  
 
Det er ikke gjort noen 
kartlegging av naturtyper/ 
biologisk mangfold eller 
truede arter i tilknytning til 
planarbeidet.  
 

Ingen. 

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap hos 
f.eks. foreninger og organisasjoner? 

Det har ikke kommet noen 
innspill til oppstartsvarselet 
om dette temaet. 

Ingen. 

http://www.dirnat.no/naturindeks/
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Vil planen påvirke truete og nær truete arter 
på Norsk rødliste for arter? 
Kilde: Norsk rødliste for arter 2015 

Nei. Ingen. 

Vil planen påvirke truete og nær truete 
naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper? 
Kilde: Norsk rødliste for naturtyper 2011 

Nei. Ingen. 

Vil planen påvirke verneområder, 
nærområder til verneområder, marint 
beskyttede områder eller vernede vassdrag 
(jf. verneplan for vassdrag)? 

Nei. Ingen. 

Vil planen påvirke tilstanden i 
vannforekomster? 
Kilde: KLIF Vannmiljø 

Nei. Ingen. 

Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? 
Kilde: MDs Naturbase 

Nei. Ingen. 

Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog? 
 
Kilde: NIBIO, skog og landskap 

Nei. Ingen. 

Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder  
 
Kilde: DN - MDs Naturbase 

Nei. Ingen. 

Vil planen påvirke områder eller naturtyper 
som er spesielt verdifulle for biologisk 
mangfold? 
Kilde: MDs Naturbase 

Nei. Ingen. 

Er det kunnskapsmangel? Hva mangler vi 
eventuelt kunnskap om? 

Nei. Ingen. 

 
Tiltaket er videre vurdert etter prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 9-12; 
 
Naturmangfoldlovens § 9 Om føre-var-prinsippet 
«Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet tillegges stor 
vekt, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»  
 
Det er foretatt en utsjekk i offentlige databaser. Det er heller ikke kommet inn noen innspill 
fra oppstartsvarselet som viser til naturmangfold. Foreliggende kunnskap er vurdert å være 
tilstrekkelig for å vite hva slags naturmangfold som blir påvirket.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 Prinsippet om samlet belastning 
«For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert 
utbyggingsprosjekt sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet vurderes i sammenheng.» 
 
Planområdet er i dag ubebygd og består av lav vegetasjon med innslag av bart fjell. 
Planforslaget legger til rette for nytt boligtomter med tilhørende teknisk infrastruktur og vil 
endre dagens situasjon mht. terrenginngrep samt eksisterende vegetasjon. I planforslaget er 
det lagt til rette for terrengtilpasset bebyggelse på de bratteste tomtene for å redusere 

http://vannmiljo.klif.no/
http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
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terrenginngrep. Det er ikke gjort noen registreringer mht. naturmangfold og det vurderes 
derfor at utbygging etter planen ikke vil bidra til vesentlig negativ samlet belastning for 
naturmangfold, hverken på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.  
 
Naturmangfoldlovens § 11 Om at kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil påføre 
naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og omfang. Dette 
forutsetter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i prinsippet mindre aktuelt 
hvis det ikke medfører skade.» 
 
Tiltaket vil ikke medføre skade på naturmangfoldet.  
 
Naturmangfoldlovens § 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
«Det skal tas utgangspunkt i en type teknikker og driftsmetoder, og en slik lokalisering, som, 
ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene.» 
 
Forslagstiller setter som en forutsetting at de beste miljøforsvarlige teknikker skal benyttes i 
den videre planleggingen og gjennomføring av prosjektet.  
 
Trafikk- og parkeringsforhold  
De åtte boligtomtene vil medføre en nyskapt trafikk på 32 ÅDT, dersom man legger til grunn 
en turproduksjon på 4 bilturer. Trafikken blir fordelt på Løkkerudveien, Kolleveien og 
Viddaveien med hhv. en ÅDT på 12, 8 og 12. Dette er en liten økning i den totale trafikken 
for disse veiene. Veiene har god nok standard til å kunne ta denne trafikkøkningen. Det vil 
ikke bli noen vesentlige endringer for myke trafikanter og det legges ikke opp til noen 
trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til økningen i trafikk. Det legges opp til parkering på egen 
tomt med minimum 2 plasser på egen eiendom. 
 
Kulturminner  
Planforslaget har ingen konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 
 
Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet 
I innspillene som kom inn til varsel om planoppstart er det flere innspill som beskriver bruken 
innenfor planområdet. Dette gjelder bla turveiene, barnehagen sin lavoplass samt naboer som 
beskriver området som en lekeplass for barn. Grunneier har funnet en ny plass for lavoen på 
sin tomt i tilknytning til Løkenstien. Dette gir en enklere vei for barnehagebarna å gå fra 
barnehagen til lavoplassen da den vil da ligge i tilknytning til en tursti. Tiltaket vil redusere 
bruken av området ettersom det legges opp til private boligtomter, men samtidig vil det være 
mulig å komme seg ut i friområdet i nord og sør. Planområdet vil fortsatt være sterkt preget av 
grønne områder og naturlig vegetasjon etter utbygging.  
 
Privat og offentlig servicetilbud 
Planforslaget legger opp til 8 nye boligtomter. Tiltaket vil dermed ikke utløse krav om å 
etablere en barnehage innenfor planområdet samt nye servicetilbud. Det forutsettes at det er 
tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet.  
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Risiko og sårbarhet 
Planområdet ligger ikke innenfor ras – og flomutsatte områder, men det er lagt inn i 
bestemmelsen til situasjonsplan at flomveier skal vises. Dette for å ta høyde for overvann som 
kan komme fra bakenforliggende boligfelt. Det er utført støyanalyser som viser at 
planområdet ikke er støyutsatt. Området med 8 boligtomter vil generere minimalt med trafikk, 
noe som ikke vil gi utslag på hverken støy eller luftforurensing.  
 
Forslaget i seg selv gir liten endring i lokalklimatiske forhold. Noe grøntareal blir bebygget. 
Planforslaget legger opp til en relativt beskjeden utbygging med store arealer og hager. 
Foreslått bebyggelse er terrengtilpasset og byggegrensene er lagt slik at mye av arealet som 
ligger mot friområdet skal forbi ubebygd. I anleggsperioden må det fokuseres på sikkerhet og 
reduksjon av ulemper for eksisterende bebyggelse og innbyggere. Dette må ivaretas gjennom 
SHA-plan og HMS-plan.  
 
Planforslaget legger opp til minimalt nytt veiareal og er prosjektert slik at dim. brannbil kan 
komme frem. Det er regulert grøntareal som sikrer adkomst til friluftsarealene i området. 
Eneboligtomtene ligger i til dels krevende terreng, og det vil være opp til den enkelte 
byggherre i hvilken grad boligen tilpasses for universell utforming utover gjeldende 
regelverk. 
 
Infrastruktur (vei/vann/avløp/strøm/telefon/internett) 
Det skal bygges offentlige, felles og private veier frem til boligtomtene. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
 
Det er utarbeidet et VA notat for vurdering av hvor mye 8 nye boenheter i området vil kreve 
av kapasitet. Dette er utført av Leif Grimsrud AS i 2016 og notatet foreligger som vedlegg 2. 
Overvann skal skje lokalt innenfor hver enkelt tomt. VA- anlegget skal kyttes til eksisterende 
offentlig VA- anlegg i Grååsen. Før bygging skal det være utarbeidet en avtale om teknisk 
infrastruktur som sikrer opparbeidelse av tekniske anlegg, veier mm. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
 
Hafslund forsyner området med elektrisitet. Ny bebyggelse skal kobles til eksisterende lokalt 
nett. Tekniske anlegg som vann- og avløpsledninger, kabler for strøm, internett/tv/tlf og 
lignende, skal legges i bakken. Dette er sikret i bestemmelsene.  
 
Konsekvenser for næringsinteresser 
Det er ikke funnet noen næringsinteresser innenfor planområdet og tiltaket vil derfor ikke 
medføre noen konsekvens. 
 
Juridiske og økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune 
Utbyggingen medfører ingen kjente investeringsbehov for kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 30 av 45 
 

Mal versjon v1.00, 06.05.2013 

Konsekvenser privatrettslige bindinger 
 
For tomt gnr/bnr 31/93 har grunneier vært i 
kontakt med og skrevet en avtale i 2003. Området 
avsatt i foreslått reguleringsplan som felt BFS8 
skal inngå i hovedeiendom gnr/ bnr 31/93. 
Boligtomt BFS8 i foreslått reguleringsplan er på 
387 m², mens fra formålet til eiendomsgrense 
gnr/bnr 31/93 er det et areal på 51m². Dette 
tilsvarer at gnr/bnr 31/93 får en eiendom på totalt 
1424m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Beregning av tomteareal for gn/ bnr 31/93. 
 
 

 
For tomt gnr/bnr 31/92 som har bygget utenfor 
sin eiendomsgrense og på annen manns grunn har 
i møte med grunneier, august 2017, avtalt et areal 
på 45m² som skal inngå i hovedeiendom. Arealet 
som inngår i foreslått reguleringsplan BFS7 er på 
totalt 11m². Fra foreslått reguleringsplan og til 
tomtegrensen gnr/ bnr 31/92 er det et areal på 34 
m². Dette tilsvarer at gnr/ bnr 31/92 får en 
eiendom på totalt 1238 m². 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur; Beregning av tomteareal for gn/ bnr 31/92. 
 

 
Begge forhold løses ved privatrettslige avtaler. 
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8.  MEDVIRKNING OG INNKOMNE INNSPILL 
 

Oppstart av planarbeid ble annonsert 28.11.2014 i Smaalenene 
samt annonsert på kommunens nettsider. Grunneiere, naboer, 
offentlige myndigheter og andre berørte ble varslet i brev. Til 
oppstartsvarselet kom det 21 innspill. Kunngjøringsinnspill følger 
som eget vedlegg (vedlegg 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Oppstartsvarsel for Grååsen øst. 
 

 
Tabell: Liste over kunngjøringsinnspill:  
1. Fylkesmannen i Østfold 15.01.2015 
2. Statens vegvesen 16.01.2015 
3. Østfold fylkeskommune 10.12.2014 
4. Jernbaneverket 15.01.2015 
5. Brannvesenet i Spydeberg og Hobøl 27.11.2014 
6. Forum for friluftsliv 09.12.2014 
7. Tyttbæret barnehage SA 12.01.2015 
8. Spydeberg bondelag 14.01.2015 
9. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg 20.01.2015 
10. Grååsen velforening 05.01.2015 
11. Beboere i Løkkerudveien Januar 2015 
12. Monica og Frode Melund 12.01.2015 
13. Bård og Rita Haugstvedt 12.01.2015 
14. Hans Petter Sjøen og Monica Lund Sjøen 14.01.2015 
15. Viddaveien 4, gr/brn - 31/90: u.d.  
16. Inger Marie Vågen og Ivar Vågen 14.01.2015 
17. Ellinor og André Løvgren 10.01.2015 
18. Arnulf og Irene Skavås 12.01.2015 
19. Evy Bjørndalen og Øyvind Bjørndalen 15.01.2015 
20. Viddaveien nr. 1-8 15.01.2015 
21. Marianne Hvalshagen og Stein Morten Petersen 15.01.2015 
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Sammendrag av innspill med forslagstillers kommentar: 
 
1. Fylkesmannen i Østfold: 15.01.2015 
Planene om nye boliger på Grååsen er i strid med kommuneplanen og med sentrumsplanen. 
Nye boliger er også i strid med intensjonen i kommunens egne planer. 
Det oversendes også forslag til planprogram. Det fremkommer ikke klart om det skal 
konsekvensutredes eller hvilke vurderinger ansvarlig myndighet (kommunen) har gjort jf. ny 
forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 4. I forslaget til 
planprogram er det foreslått en rekke temaer som skal belyses i den videre prosessen. Det er 
viktig at det er tydelig hva som skal belyses og hvordan dette skal gjøres slik at man kan se 
resultatet av dette i konsekvensutredningen, planforslaget og planbeskrivelsen og etterprøve 
de vurderingene som gjøres. Det er uklart hvorfor ett tema (pkt. 4.1 Naturmiljø og friluftsliv) 
skal konsekvensutredes mens de andre bare skal vies ekstra oppmerksomhet i 
planbeskrivelsen 
 
I pkt. 4.4 Trafikkstøy og anleggsstøy er det bare beskrevet forhold knyttet til anleggsstøy. 
Annen støy utover anleggsperioden bør også tas med her jf. punktets tittel. 
Området ligger et stykke fra sentrum, og det bør inngå i vurderingen om det er i samsvar med 
en ønsket utvikling å fortsette en satsing på slike områder, jf. også nasjonale og regionale 
føringer. Vi gjør oppmerksom på statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
Det aktuelle planområdet fremstår som en stripe langs det eksisterende boligfeltet på Grååsen. 
Arealet er stedvis bratt og øst-nordøstvendt. Det avgrenses mot øst av en bratt skråning og 
flere bratte skrenter som går ned til områder med skog og dyrka mark. I dag kan dette området 
fungere som en naturlig avgrensning mot skogarealer og begynnelsen på turområder. Dersom 
området bebygges vil det eksisterende boligområdet miste et naturområde som fortsetter 
videre til større turområder med merkede stier. Mulighet for turer og friluftsliv i nærområdet 
og barn og unges mulighet for lek og fysisk utfoldelse i naturlige omgivelser er viktig for 
folkehelsa i et langsiktig perspektiv. Denne muligheten vil bli redusert ved en utbygging av 
det aktuelle området.  
 
Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale planer 
samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. 
Forholdet til krav om konsekvensutredninger må tydeliggjøres, jf. § 4-2. 
 
Følgende temaer vurderes som viktige i det aktuell planområdet: 

• Barn og unge, medvirkning og levekår 
• Estetisk utforming 
• Universell utforming 
• Grønnstruktur 
• Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Naturmangfold 
• Samfunnssikkerhet 
• Støy 
• Luftkvalitet 
• Klima og energi 
• Kartfremstilling 
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Forslagstillers kommentar: 
Planområdet ble i ny kommuneplan fra 2016 tatt inn som boligområde og inngår også i 
kommunedelplanen for sentrum. Planforslaget er i overensstemmelse med Spydeberg 
kommune sine ønsker om boligutvikling. Boligtomtene er regulert med tanke på fjernvirkning, 
sol-skygge samt med tanke på fri ferdsel ut i friluftsområdene. Det er derfor regulert to brede 
passasjer med turdrag, en i sør og en i nord, for å sikre de kvalitetene Grååsen har i dag. 
Turveiene blir opprettholdt og Grååsen vel som i dag vedlikeholder og skilter turstiene har 
vært på befaring med grunneier for å komme til enighet. Lavoplassen som barnehagen i dag 
bruker blir flyttet til en mer egnet plassering. Flyttingen er gjort i samarbeid med 
barnehagen. Det er to lekeplasser som grenser til planområdet samt en ballbinge.  
 
Det er lagt stor vekt på estetikk og valg av egnet bebyggelse. Det er lagt opp til en lavere 
utnyttelsesgrad enn det kommuneplanen åpner opp for. Utnyttelsesgraden legges til 25% BYA 
for å bevare det grønne samt beholde lik utnyttelsesgrad som tilgrensende område. Universell 
utforming skal tilstrebes.  
 
Det er tatt hensyn til flomveier i reguleringsbestemmelsene. Det er også utarbeidet en egen 
ROS-analyse som tar opp samfunnssikkerheten. Det er blitt gjort en støyvurdering som viser 
at området ikke er støyutsatt. Ettersom planområdet ligger et stykke fra E18 og ikke støyutsatt 
antas det at planområdet heller ikke er plaget med luftforurensing. I forhold til 
naturmangfoldloven er det blitt gjort en utsjekk i offentlige tilgjengelige databaser samt i 
forhold til §§8 – 12. 
 
2. Statens vegvesen: 16.01.2015 
Trafikkmengden er ikke stor og vil ikke medføre ytterligere utbedring av krysset på fv 122. 
Den etablerte gang- og sykkelvegen langs fv 122 gir beboerne mulighet til å velge sykkel og 
gange. Det bør opparbeides interne snarveier mellom B1, B2 og B3. Tilrettelegging for 
gående og syklende er viktig. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Planområdet er i overensstemmelse med kommuneplanen 2016. Det legges opp til 8 
boligtomter som skal fordeles på tre veier. Nyskapt trafikk vil derfor være minimal. Det er 
gang- og sykkelvei fra Grååsveien til Spydeberg sentrum. Sentrum ligger ca. 2 km fra 
planområdet, beboere vil derfor ha mulighet til å sykle og gå til sentrum og skole. Det er 
ingen støy eller luftproblematikk i planområdet. Universell utforming ligger til grunn for 
planarbeidet.  
 
3. Østfold fylkeskommune: 10.12.2014 
Ut i fra samordnet bolig-, areal- og transporthensyn mener fylkesrådmannen at dette ikke er 
riktig utviklingstrekk for Spydeberg kommune, som jobber faglig godt med sentrumsutvikling 
og boligutvikling i sentrumsnære områder. Fylkesrådmannen kan ikke anbefale at 
reguleringsplanarbeidet utenfor langsiktig grense i fylkesplanen settes i gang før det er gjort 
en overordnet vurdering på kommuneplannivå. Dersom Fylkesrådmannens anbefalinger og 
forutsetninger i denne uttalelsen ikke følges opp, vil det bli vurdert innsigelse i saken.  
 
Følgende problemstillinger er viktig å vektlegge: 

• Forholdet til fylkesplanen og statlige planretningslinjer 
• Kollektivtransport, gang- og sykkel 
• Bokvalitet utifra topologi og solforhold 
• Friluftsinteressene i området 
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• Lek og rekreasjon 
Fylkeskonservator er ikke kjent med automatiske fredete kulturminner som har behov for 
særlig vern i området. Det skal derfor legges inn en bestemmelse om kulturminner. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Spydeberg kommune har på overordnet nivå lagt inn planområdet i kommuneplanens arealdel 
2016-2028. Planområdet ligger 2 km fra sentrum og ligger i sentrumsplanens som ytre del av 
sentrum. Det er gode muligheter for gå og sykle fra Grååsveien til sentrum. Det er et 
busstopp på fv. 122 i nærheten av Grååsen samt Spydeberg togstasjon som ligger i sentrum. 
Det er lagt til rette for to turdrag som sikrer allmenn ferdsel ut i friluftsområdet ved Glomma. 
Dette for å ivareta beboernes ønsker samt ivareta lek og opphold for barn i friluftsområdene. 
Det er to lekeplasser og en ballbinge i tilknytning til planområdet, dette anses som 
tilfredsstillende/ dekkende for området. 
 
Bebyggelsen er lagt i terrenget for å minimere fjernvirkning. Dette er styrt via byggegrenser, 
maks kotehøyde og utforming av bygg. Dette medfører også gode sol- skyggeforhold både for 
de nye tomtene og for bakenforliggende bebyggelse. 
 
Det er lagt inn en egen bestemmelse om kulturminner i bestemmelsene.  
 
4. Jernbaneverket: 15.01.2015 
Tiltaket berører ingen jernbaneinteresser. 
 
5. Brannvesenet i Spydeberg og Hobøl: 27.11.2014 
Slik det fremkommer av mottatt kartutsnitt vil tomtene i hovedsak bli liggende i forlengelse 
av allerede opparbeid/regulert vei. Brannvesenet er opptatt av at det blir lagt til rette for 
snuplass/snuhammer for stor lastebil i hver vei. Veiene er prosjektert for stor lastebil og 
vannuttak og brannkummer/hydrant er innenfor de avstander som fremkommer av TEK10 og 
forebyggende forskrift. 
 
Forslagstiller kommentar: 
Det er lagt opp til offentlig vei med vendehammer samt felles vei inn til BFS9 og BFS10. Det 
er kjørt sporingskurver som viser at brannbil med stige skal kunne klare å snu. Det skal sikres 
tilstrekkelig brannvann iht. TEK10 og kapasitet på vann- og avløpsnettet skal redegjøres for 
før byggestart.  
 
6. Forum for friluftsliv: 09.12.2014 
Henviser til overordnede nasjonale mål, Kommuneplan for Idrett og friluftsliv, 2011-2022 og 
tilrettelegging av friluftsaktiviteter av Lions og Grååsen Vel. 
Med bakgrunn i det overnevnte ser Forum For Friluftsliv med stor bekymring på en forvitring 
og forringelse av de gode og opparbeidede friluftstilbudene i området. En ytterligere 
utbygging av Grååsen er ikke i tråd med nasjonale og kommunale føringer for friluftslivets 
vilkår. 
  
Forslagstillers kommentar:  
Det er i forslaget lagt til rette for fortsatt god bruk og tilgjengelighet av friluftsområdet. Det 
er i planforslaget lagt opp til to turdrag, en i sør og en i nord. Turveien som i dag ligger i 
planområdet blir flyttet, men passasjen blir opprettholdt ved et bredt belte med turdrag. 
Lavoplassen som barnehagen benytter har blitt flyttet i samarbeid med Tyttebæret barnehage. 
Planforslaget hindrer ikke fri ferdsel ut i friluftsområdet.  
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7. Tyttbæret barnehage SA: 12.01.2015 
Skogholtet i enden av Løkkerudveien har av barnehagen i flere år vært benyttet som tur – og 
lekeområdet. Barns lek ute i natur og friluft har stor betydning for både mental og motorisk 
utvikling hos barn. Tilgang på urørt natur i umiddelbar nærhet er viktig for læring og trivsel. 
Dersom skogholtet forsvinner, vil både det pedagogiske og det kreative tilbudet Tyttebæret 
Barnehage gir, bli svekket. Vi har andre områder vi kan bruke, men de er lengre unna og de er 
«bearbeidet” slik at det ikke er urørt natur eller skog på ”skogens premisser”. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Lavoplassen som er brukt av Tyttebæret barnehage er flyttet i samarbeid med grunneier. Den 
nye plassen ligger lett tilgjengelig lang Løkenstien. Planforslaget legger opp til to turdrag 
som gir tilgang til friluftsområdet.  
 
8. Spydeberg bondelag: 14.01.2015 
Styret i Spydeberg Bondelag er positive på generelt grunnlag til at det brukes arealer hvor det 
ikke er matproduksjon til boligbygging. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Planforslaget tar ikke arealer som benyttes til matproduksjon. 
 
9. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg: 20.01.2015 
Rådet har sett saken og har ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunkt enn at man 
oppfordrer til å følge universell utforming. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Det er i reguleringsbestemmelse pålagt utbygger ved rammesøknad å redegjøre for hvordan 
universell utforming er ivaretatt i planen/ tiltaket. 
 
10. Grååsen velforening: 05.01.2015 
Det enkle faktum at det er nettopp ved å utvide et eksisterende boområde at det har store 
konsekvenser for de som har kjøpt tomt og bygget sin bolig på kjente premisser og en faglig 
utredet og vurdert helhetlig plan; både for arealbruk, natur, friluftsliv, landskap, transport, 
kommunalteknikk m.v. Dette både i anleggs- og byggeperioden, men også i det daglige 
etterpå.  
 
Det foreliggende planforslaget om utvidelse av Grååsen boområde med flere nye boligtomter 
langs deler av østlig grense, kan ikke aksepteres, verken helt eller delvis. En etablering av nye 
boliger, som ikke er en del av den opprinnelige planen, vil være til sterk sjenanse, og trolig 
også verdiforringelse, for de eksisterende boligeiendommene, som ikke på noe tidspunkt har 
hatt mulighet til å velge tomter eller innordne sine egne boligløsninger til det ukjente.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Kommuneplanen fra 2016-2028 har avgjort byggemuligheten på Grååsen, ved å avsatte 
planområdet til boligområde «B9». Det er gjort en grundig vurdering av terreng samt tatt 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse. Dette er gjort ved å sette en maks kotehøyde på ny 
bebyggelse, justert byggegrensen til terreng samt sideforskjøvet de nye feltinndelingene fra 
eksisterende eiendomsgrenser. Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende kommuneplan til å 
passe tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil den nye bebyggelsen 
skape mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse. Trafikkøkningen er minimal til at den gir 
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utslag til fv. 122 eller Grååsveien. Det er satt krav til at all parkering skal gjøres på egen 
tomt.  
 
Det er foreslått to turdrag i nord og sør for å opprettholde tilgjengeligheten til friluftsområdet 
som planområdet grenser til. I anleggsperioden kan det forekommer støy, støv og vibrasjoner, 
men utbygger skal følge forskriftene. Anleggstrafikken vil bli fordelt på Kolleveien, 
Viddaveien og Løkkerudveien.  
 
Det skal utarbeides en avtale om teknisk infrastruktur som skal opparbeides. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
 
11. Beboere i Løkkerudveien: januar 2015 
Vi ønsker ikke at det bygges flere boliger i Grååsen slik Bygghuset AS foreslår. Området som 
foreslås utbygget, er en sentral del av vårt nærområde. Nye boligtomter her vil forringe både 
vårt bomiljø, gi økt trafikk og stoppe den etableringen som nå har «satt seg» i Løkkerudveien. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Det er 3 boligtomter som tilknyttes Løkkerudveien. Dette vil gi minimalt med trafikkøkning. 
Det er lagt inn et bredt felt til turdrag ut til friluftsområdet. Det allerede etablerte miljøet 
langs veien vil ikke forringes ettersom det her ikke skal gjøres endringer.  
 
12. Monica og Frode Melund: 12.01.2015 
Vi er helt uenig i at eksisterende LNF område i Granååsen reguleres til boligtomter. Viktigste 
for oss er forringelse av tomteverdi, direkte tilgang til natur og rekreasjonsområde, trygghet 
for barna våre, dårligere solforhold, lovnad fra kommunen om ikke bygging oss (som en 
viktig årsak til kjøp av tomt i utgangspunktet) samt ferdigstillelse av et boligfelt hvor 
bebyggelse har pågått over lang tid.    
 
Forslagstillers kommentar: 
Kommuneplanen fra 2016-2028 har avgjort byggemuligheten på Grååsen, ved å avsatte 
planområdet til boligområde «B9». Det er gjort en grundig vurdering av terreng samt tatt 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse. Dette er gjort ved å sette en maks kotehøyde på ny 
bebyggelse, justert byggegrensen til terreng samt sideforskjøvet de nye feltinndelingene fra 
eksisterende eiendomsgrenser. Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende kommuneplan til å 
passe tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil den nye bebyggelsen 
skape mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse. Det er også gjort en vurdering av sol-
skygge og konsekvensene er minimale fordi bebyggelsen får en maks kote den skal forholde 
seg til. Alle vil ha tilgang til friluftsområdene som ligger mot Glomma, det er lagt til rette for 
to turdrag, i nord og i sør. I anleggsperioden kan det forekommer støy, støv og vibrasjoner, 
men utbygger skal følge forskriftene. Anleggstrafikken vil bli fordelt på Kolleveien, 
Viddaveien og Løkkerudveien. 
 
13. Bård og Rita Haugstvedt: 12.01.2015 
Primært er vi i imot salg av tomter her. Etter vår mening er det andre områder i Spydeberg 
som egner seg bedre enn et allerede fortettet Grååsen hvor det har blitt for mange enheter og 
problemer med stor trafikk allerede. Forslaget foreslår et kontraktsbrudd fra kommunen i 
forhold til at vi ble lovet at området var regulert til LNF område frem til 2020. Ønsker å kjøpe 
grunn av grunneier som tilsvarer de arealene som er tatt i bruk i dag. 
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Forslagstillers kommentar: 
Det er gjort en grundig vurdering av terreng samt tatt hensyn til bakenforliggende 
bebyggelse. Dette er gjort ved å sette en maks kotehøyde på ny bebyggelse, justert 
byggegrensen til terreng samt sideforskjøvet de nye feltinndelingene fra eksisterende 
eiendomsgrenser. Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende kommuneplan til å passe 
tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil den nye bebyggelsen skape 
mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse. Det er også gjort en vurdering av sol-skygge og 
konsekvensene er minimale fordi bebyggelsen får en maks kote den skal forholde seg til. Det 
er planlagt terrassert bebyggelse på de tomtene som er foran og det er skrevet i 
bestemmelsene at det kun er tillatt med terrasse på nedre plan, nettopp for å forhindre innsyn.  
 
I tillegg til egen eiendom, er det et lekeareal rett ved. I tillegg til dette er det i planforslaget 
regulert inn et bredt belte med turdrag. Det er konkludert med at dette er et meget dekkende 
tilbud for lek og friluftsaktiviteter. I reguleringsplanforslaget er det lagt inn et felt BFS7 som 
er en utvidelse av tomt gnr/bnr 31/92. Dette arealet skal inngår i hovedeiendom gnr/bnr 31/92 
ettersom deler av terrassen er bygd over eiendomsgrense på forslagstillers grunn. Dette løses 
privatrettslig. 
 
Det er tre boligtomtene som blir tilknyttet Viddaveien og økt trafikk vil bli marginal fra det 
som er i dag. I anleggsperioden kan det forekommer støy, støv og vibrasjoner, men utbygger 
skal følge forskriftene. Anleggstrafikken vil bli fordelt på Kolleveien, Viddaveien og 
Løkkerudveien. 
 
14. Hans Petter Sjøen og Monica Lund Sjøen: 14.01.2015 
Utbyggingen vil få konsekvenser for naturmiljø og friluftsliv, da området har et stort antall 
opparbeidede turstier som er til stor nytte og glede for alle innbyggerne. 
Det fremgår av det foreliggende forslaget at en av hovedgrunnene til at planinitiativet er at det 
er få disponible tomter for utbygging i kommunen. Vi har vanskelig for å forstå at dette kan 
være riktig. I Spydeberg kommune er det i dag en rekke utbyggingsprosjekter enten igangsatt 
eller under planlegging og som synes mer enn tilstrekkelig å dekke etterspørselen i et 
fremtidig perspektiv uten behov for dispensasjon fra planer. I tillegg har kommunen avsatt 
egne områder til fremtidig utbygging.  
 
Fradeling av en tomt til boligformål vil være i strid med den fastlagte arealbruken LNF-
område. Tiltaket fordrer derfor dispensasjonssøknad. For å kunne dispensere fra 
kommuneplanens arealdel må det foreligge «særlige grunner». Det er vanskelig å se ut fra 
foreliggende dokumenter i saken hvilke særlige hensyn som gjør seg gjeldene for en 
omdisponering av areal til aktuelt prosjekt. Vi tar forbehold om å komme nærmere tilbake til 
dette når vi får mer konkrete opplysninger om slike forhold.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel fra 2016-2028. Det er 
lagt inn to turdrag som sikrer adkomst til friluftsområdet i nord og sør. Ellers i planområdet 
er det for bratt til å legge turdrag. Det er gjort en grundig vurdering av terreng samt tatt 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse. Dette er gjort ved å sette en maks kotehøyde på ny 
bebyggelse, justert byggegrensen til terreng samt sideforskjøvet de nye feltinndelingene fra 
eksisterende eiendomsgrenser. Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende kommuneplan til å 
passe tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil den nye bebyggelsen 
skape mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse. Det er også gjort en vurdering av sol-
skygge og konsekvensene er minimale fordi bebyggelsen får en maks kote den skal forholde 
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seg til. Det er planlagt terrassert bebyggelse på de tomtene som er foran og det er skrevet i 
bestemmelsene at det kun er tillatt med terrasse på nedre plan, nettopp for å forhindre innsyn.  
 
Det skal utarbeides en avtale om teknisk infrastruktur som skal opparbeides. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
 
15. Viddaveien 4, gr/brn - 31/90: u.d. 

Planlagte tomteområde er i strid med definert LNF-område (ved tomtesalg). Det har blitt sagt 
at LNF-området skal ligge uberørt inntil 2020. En forutsetting for å bygge i Grååsen var at vi 
nettopp ble lovet at LNF/skog/naturen i området skulle bevares og stå til disposisjon for hele 
Grååsen. En tilrettelegging/utbedring av tomteområdet vil innebære høy grad av trafikk – og 
anleggsstøy over en lengre byggeperiode. Det bor 16 barn i alderen 0 – 15 år i dag i 
Viddaveien. Anleggstrafikk på en vei som ikke har kapasitet nok til at to kjøretøy skal møtes 
uten å måtte benytte/ta i bruk beboernes eiendom. Ny vei må evt. lages med innkjøring fra 
nord-østlig side av Grååsen. En bedre vei er ikke mulig å lage pga. regelverk relatert til 
grøft/avstand til de ulike eiendommer.   
 
Forslagstillers kommentar: 
Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel 2016-2028 og inngår i 
sentrumsplanen som ytre del. Det er lagt til rette for 8 boligtomter og dette vil innebære en 
marginal endring i økt trafikkmengde. I anleggsperioden kan det forekommer støy, støv og 
vibrasjoner, men utbygger skal følge forskriftene. Anleggstrafikken vil bli fordelt på 
Kolleveien, Viddaveien og Løkkerudveien.  
 
Det er lagt inn to turdrag som sikrer adkomst til friluftsområdet i nord og sør. Ellers i 
planområdet er det for bratt til å legge turdrag. Det er gjort en grundig vurdering av terreng 
samt tatt hensyn til bakenforliggende bebyggelse. Dette er gjort ved å sette en maks kotehøyde 
på ny bebyggelse, justert byggegrensen til terreng samt sideforskjøvet de nye feltinndelingene 
fra eksisterende eiendomsgrenser. Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende kommuneplan 
til å passe tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil den nye 
bebyggelsen skape mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse. Det er også gjort en 
vurdering av sol-skygge og konsekvensene er minimale fordi bebyggelsen får en maks kote 
den skal forholde seg til. Det er planlagt terrassert bebyggelse på de tomtene som er foran og 
det er skrevet i bestemmelsene at det kun er tillatt med terrasse på nedre plan, nettopp for å 
forhindre innsyn. 
 
16. Inger Marie Vågen og Ivar Vågen: 14.01.2015 

Vi protesterer innstendig mot planen om utvidelse av Grååsen boområde.  
At infrastrukturen for hele Grååsen boområde kun er dimensjonert for den opprinnelige 
planen, er et argument som må tas med i den kommunale vurderingen av saken. Et element i 
en eventuell godkjenning av planen må også være at utbygger må betale for tilgang til bruk av 
infrastrukturen, og erstatte verditapene for de eiendommene som blir direkte og indirekte 
berørt.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Det skal utarbeides en avtale om teknisk infrastruktur som skal opparbeides. Dette er sikret i 
bestemmelsene. Det er gjort en grundig vurdering av terreng samt tatt hensyn til 
bakenforliggende bebyggelse. Dette er gjort ved å sette en maks kotehøyde på ny bebyggelse, 
justert byggegrensen til terreng samt sideforskjøvet de nye feltinndelingene fra eksisterende 
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eiendomsgrenser. Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende kommuneplan til å passe 
tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil den nye bebyggelsen skape 
mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse. Det er også gjort en vurdering av sol-skygge og 
konsekvensene er minimale fordi bebyggelsen får en maks kote den skal forholde seg til. Det 
er planlagt terrassert bebyggelse på de tomtene som er foran og det er skrevet i 
bestemmelsene at det kun er tillatt med terrasse på nedre plan, nettopp for å forhindre innsyn. 
 
17. Ellinor og André Løvgren: 10.01.2015 

Skogsområdet som nå foreslås bebygd er vår «nærmeste nabo», og utgjør en svært vesentlig 
del av vår trivsel. Skogholtet blir brukt til lek og rekreasjon, og flere av områdets beboere 
benytter området for spasertur. Det er etablert bålplass og sittebenker, i tillegg til en 
provisorisk lavvo. Dette brukes av våre og andres barn, til lek og friluftsliv og utgjør en 
kvalitetsmessig ressurs for barn og voksne.  
Vår eiendom ligger innerst i blindvei. Ofte er dette et salgsfremmende argument fordi en slik 
plassering gir økt markedsverdi. Vi kan derfor ikke akseptere bebyggelse som har som 
konsekvens at våre verdier forringes.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Det er foreslått ett turdrag i front av tomt gnr/bnr 31/77 og ett langs boligtomt BFS1. 
Tomtene er forskjøvet litt i forhold til bakenforliggende tomter for å minimere innsyn. Det er 
gjort en grundig vurdering av terreng samt tatt hensyn til bakenforliggende bebyggelse. Dette 
er gjort ved å sette en maks kotehøyde på ny bebyggelse og justert byggegrensen til terreng. 
Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende kommuneplan til å passe tilgrensende 
reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil den nye bebyggelsen skape mindre 
sjenanse for eksisterende bebyggelse. Det er også gjort en vurdering av sol-skygge og 
konsekvensene er vurdert som minimale.  
 
I tillegg til muligheter ut i friluftsområdet er lavoplassen flyttet til en mer egnet plass for 
Tyttebæret barnehage ved siden av Løkenstien.  
 
18. Arnulf og Irene Skavås: 12.01.2015 
Vi mener det er uhørt at et område nå vurderes omregulert til boligområde uten at vi ble gjort 
kjent med mulighetene da vi kjøpte egen tomt. Vi har registrert at varselet vi har mottatt 
inneholder betydelig mindre informasjon enn det kommunen har mottatt. 
Vår konklusjon og anbefaling er at kommunen ikke bør tillate omregulering av området fra 
LNF område til boligformål. Skulle området vært brukt til boligformål burde det vært planlagt 
før området ble utbygd. En omregulering av området vil etter vår mening være i strid med 
nasjonale mål for helsefremmende samfunn, miljø, og ivaretaking av friluftsliv. Vi mener 
også fordelene ved unntaket fra kommunens arealplan ikke er større enn samlet ulempe.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Kommuneplanen fra 2016-2028 har avgjort byggemuligheten på Grååsen, ved å avsatte 
planområdet til boligområde «B9». Det er gjort en grundig vurdering av terreng samt tatt 
hensyn til bakenforliggende bebyggelse. Dette er gjort ved å sette en maks kotehøyde på ny 
bebyggelse og justert byggegrensen til terreng. Utnyttelsesgraden er satt ned fra gjeldende 
kommuneplan til å passe tilgrensende reguleringsplan «Graasen del 2». På denne måten vil 
den nye bebyggelsen skape mindre sjenanse for eksisterende bebyggelse. Det er også gjort en 
vurdering av sol-skygge og konsekvensene er vurdert som minimale. Tomt gnr/bnr 31/84 har 
også en lekeplass i front som gir avstand mellom hus og ny planlagt bebyggelse.  
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Det er lagt til rette for fri ferdsel ut i friluftsområde, både i sør og nord. 
 
19. Evy Bjørndalen og Øyvind Bjørndalen: 15.01.2015 
Vi er sterkt imot denne planen og vil kjempe for at den ikke blir iverksatt. Vi håper at 
Spydeberg Kommune og KMPT ser ulempene og ikke godkjenner en slik «påklatting av et 
veletablert boområde. Dette gjelder i byggeperioden samt naturområdene.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel 2016-2028 og inngår i 
sentrumsplanen som ytre del. Det er lagt til rette for 8 boligtomter og dette vil innebære en 
marginal endring i økt trafikkmengde. I anleggsperioden kan det forekommer støy, støv og 
vibrasjoner, men utbygger skal følge retningslinjer støv og forskrifter om støy samt 
byggherreforskriften. Anleggstrafikken vil bli fordelt på Kolleveien, Viddaveien og 
Løkkerudveien. 
 
Planforslaget legger opp til fri ferdsel i friluftsområdet i sør og i nord. Ellers i planområdet 
er det for bratt til å legge opp til turdrag. 
 
Det skal utarbeides en avtale om teknisk infrastruktur som skal opparbeides. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
 
20. Viddaveien nr. 1-8: 15.01.2015 
Dette er en plan med dårlige løsninger for infrastruktur, der det ikke er satt av plass til snø 
eller snuplass. Sikkerheten bli ikke ivaretatt når f.eks. renovasjonsbiler og andre store 
kjøretøyer skal kjøre på smale og uoversiktlige veier. Vi ønsker at Spydeberg kommune 
fortsatt bør legge opp til et godt bomiljø. Etablering av dårlige tomter som blir liggende i bratt 
østvendt skråning blir da feil. Gjennomføring av planen vil medføre stor belastning for mange 
familier i hele Grååsen. Det er ikke forenelig å lage anleggsveier gjennom det eksisterende 
boligområdet. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel 2016-2028 og inngår i 
sentrumsplanen som ytre del. Det er lagt til rette for 8 boligtomter og dette vil innebære en 
marginal endring i økt trafikkmengde. Avtalen mellom grunneier og tomt gnr/bnr 31/93 ligger 
til grunn i planforslaget som feltbetegnelse BFS8. Avtalen skal løses privatrettslig. Det er 3 
boligtomter som får innkjøring via Viddaveien og veien er prosjektert iht. reglement. Det er 
kjørt sporinger for lastebil på de prosjekterte veiene, dette ligger vedlagt saken. Det er satt av 
minst 1 meter til drift og vedlikehold på alle veiene.  
 
Det skal utarbeides en avtale om teknisk infrastruktur som skal opparbeides. Dette er sikret i 
bestemmelsene. I anleggsperioden kan det forekommer støy, støv og vibrasjoner, men 
utbygger skal følge forskriftene. Anleggstrafikken vil bli fordelt på Kolleveien, Viddaveien og 
Løkkerudveien. 
 
21. Marianne Hvalshagen og Stein Morten Petersen: 15.01.2015 
Vi har nylig investert i oppgradering av denne eiendommen og ser med bekymring på at vår 
eiendom vil kunne falle i verdi som følge av denne utbyggingen. Vi er svært betenkt over at 
en mulig utbygging i vil påføre oss en uønsket økonomisk belastning. 
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Videre ber vi om at utbygger gjør rede for hvordan de har tenkt å ivareta livskvaliteten til oss 
som bor i nærheten til det tiltenkte utbyggingsområdet under byggeperioden. Vi viser her til 
helse, miljø og sikkerhet for alle husstandene.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel 2016-2028 og inngår i 
sentrumsplanen som ytre del. Det er lagt til rette for 8 tomter og dette vil innebære en 
marginal endring i økt trafikkmengde.  I anleggsperioden kan det forekommer støy, støv og 
vibrasjoner, men utbygger skal følge gjeldende forskrifter og retningslinjer. Anleggstrafikken 
vil bli fordelt på Kolleveien, Viddaveien og Løkkerudveien. 
 
Planforslaget legger opp til fri ferdsel i friluftsområdet i sør og i nord. Ellers i planområdet 
er det for bratt til å legge opp til turdrag. Lekeplassene i området skal opprettholdes.  
 
 
9. VURDERING AV POTENSIELLE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSFORHOLD 
 
Dette er en ROS - sjekkliste for areal- og reguleringsplaner utarbeidet av Spydeberg 
kommune. Sjekklisten skal vurdere om noen av de opplistede forhold eller uønskede hendelse 
bør undersøkes nærmere med hensyn til risiko- og sårbarhetsforhold i planområdet. I tillegg 
til denne ligger en fyldigere ROS- analyse vedlagt, se vedlegg 6.   
 
«Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å gå gjennom og vurdere 
om noen av de opplistede forhold eller uønskede hendelser bør undersøkes nærmere med 
hensyn til risiko‐ og sårbarhetsforhold i et planområde. Også andre forhold enn de som er 
oppført vil kunne ha betydning for planarbeidet, en sjekkliste må tilpasses lokale forhold. 
Dersom svaret er ja på ett eller flere punkt, må det foretas en nærmere analyse eller 
utredning av de forhold som er avdekket.» 
 

Forhold eller uønsket hendelse 
 

Vurdering 

 Ja Nei Merknad 
Naturgitte forhold    
Er området utsatt for snø- eller steinskred  x Ingen registreringer på dette 
Er det fare for utglidning (geoteknisk ustabilt 
område) 

 x Ligger på bart fjell. Området 
ligger ikke innenfor kartlagte 
fareområder for kvikkleire 
«NGI rapport, evaluering av 
risiko for kvikkleireskred, 
Spydeberg 
kommune20001008-38, 9 
februar 2006». Stabilitet ved 
eventuelle utgravninger og 
oppfyllinger må ivaretas i 
detaljprosjekteringen.  

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/vann?  x  
Er området utsatt for flom i elv/ bekk, herunder 
lukket bekk? 

 x  

Er det radon i grunnen?  x Det vises til NGUs database 
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Radon, aktsomhetskart. Det 
foreligger ingen kjente 
registreringer som tilsier at 
området skal være spesielt 
utsatt for høye 
strålingsverdier. Som det 
fremgår av aktsomhetskartet 
har området moderat til lav 
konsentrasjon av radon. 

Annet (angi)    
INFRASTRUKTUR    
Vil utilsiktede/ ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området? 

   

- Hendelser på veg  x Tiltaket vil ikke gi større 
risiko enn ved tilsvarende 
trafikk situasjoner. Det er en 
liten endring i trafikkmengde i 
forhold til dagens situasjon da 
tomtene knyttes til tre ulike 
adkomster. Det er tilrettelagt 
for gående- og syklende fra 
Grååsveien til Spydeberg 
sentrum som gir en trygg 
skolevei. I tillegg til fortau/ 
gang- og sykkelvei langs 
Grååsveien og Buerveien er 
det etablert belysning langs 
begge veiene som gir en 
sikker rute både til busstopp 
og til andre daglige gjøremål i 
sentrum. 

- hendelser på jernbane  x  
- hendelser på sjø/ vann/ elv  x  
- hendelser i luften  x  
Vil utilsiktede/ ukontrollerte hendelser som kan 
inntreffe i nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 

   

- utslipp av giftige gasser/ væsker  x  
- utslipp av eksplosjonsfarlige/ brennbare 

gasser/ væsker 
 x  

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester 
spesielle ulemper for området? 

   

- elektrisitet  x  
- teletjenester  x  
- vannforsyning  x  
- renovasjon/ spillvann  x  

Dersom det går høyspentlinjer ved/ gjennom 
området: 

   

- påvirkes området av et magnetisk felt fra el-  x  
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linjer? 
- er det spesielle klatrefare i forbindelse med 

master? 
 x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 

   

- til skole/ barnehage  x  
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc.  x  
- til forretning etc.  x  
- til busstopp  x  

Brannberedskap:    
- omfatter området spesielt farlige anlegg  x  
- har området utilstrekkelig 

brannvannforsyning (mengde og trykk)? 
 x Tilstrekkelig brannvann skal 

være opparbeidet før 
bebyggelse og anlegg kan tas i 
bruk.  

- har området bare en mulig atkomstrute for 
brannbil? 

x  Det er tilrettelagt for 8 
boligtomter som er fordelt på 
tre adkomstveier. Tiltaket er i 
småskala og bebyggelsen vil 
ligge i kort vei fra 
adkomstveiene. Dette anses 
derfor som tilfredsstillende.  

TIDLIGERE BRUK    
Er området påvirket/ forurenset fra tidligere 
virksomheter? 

   

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.  x  
- militære anlegg: fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc. 
 x  

- industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering  

 x  

- annet (angi)    
OMGIVELSER    
Er det regulert vannmagasiner i nærheten, med 
spesiell fare for usikker is? 

 x  

Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 

x  Det er noen mindre bratte 
partier i skogen utenfor 
boligområde. Dette anses som 
en «normalsituasjon» og det er 
derfor ikke lagt inn 
risikoreduserende tiltak i 
planforslaget.  

- annet (angi)    
SÅRBARE OBJEKTER    
Vil planforslaget kunne gi økt risiko for følgende 
objekter: 

   

Natur- naturvernområder, andre viktige 
naturområder, rekreasjons- og friluftsområder 

 x  

Helse- og omsorgsinstitusjoner- sykehus,  x  
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sykehjem, aldershjem/ eldreboliger, skoler, 
barnehage 
Kulturminner – objekter med stor kulturhistorisk 
verdi 

 x  

Viktige offentlige bygninger – 
administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske 
funksjoner 

 x  

Trafikk- knutepunkt- jernbanestasjon, bussterminal, 
havn, flyplass 

 x  

Tunnel/ broer- mangler alternative vegforbindelser?  x  
El- forsyning- kraftverk, høyspentledninger, 
trafoer, dammer m.m 

 x  

Hovednett, gass- mangler alternative energikilder?  x  
Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner- 
fibernettverk, radio/ TV-stasjon, radio/ TV-sender 

 x  

Drikkevannsforsyning – vannverk, 
drikkevannskilder, inntak, nedbørsfelt, grunnvann 
m.m 

 x  

Avløp – rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg 
m.m. 

 x  

ULOVLIG VIRKSOMHET    
Sabotasje og terrorhandlinger    

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål?  x  
- finnes det potensielle sabotasje-/ terrormål i 

nærheten? 
 x  

 
 
10.  FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen 
for sentrum. Antall boligtomter er redusert til 8, for å få til gode turdrag samt god adkomst. 
Det er lagt stor vekt på terrengtilpasset bebyggelse for å ta hensyn til fjernvirkning og 
bakenforliggende bebyggelse. Forslagstiller mener dette er et planforslag som er både 
realiserbar og som vil tilføye Spydeberg kommune gode og sentrumsnære boligtomter.  
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11. VEDLEGG SOM FØLGER PLANSAKEN: 

 
Vedlegg 1. Støyutredning av Rambøll Norge AS, avd Akustikk – Grååsen øst 
Vedlegg 2. VA- beregning – Grååsen øst 
Vedlegg 3. Snitt for hver tomt – Grååsen øst 
Vedlegg 4. Veiutforming – Grååsen øst 
Vedlegg 5. Sporing vei – Grååsen øst 
Vedlegg 6. ROS- analyse – Grååsen øst 
Vedlegg 7. Kunngjøringsinnspill – Grååsen øst 
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