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1. SAMMENDRAG 
 

Det reguleres et område på omtrent 8,5 daa som omfatter Griniveien 29 og enkelte eneboliger 

og rekkehus. Planen har til hensikt å regulere om eksisterende Grini barnehage (Griniveien 

29) til bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det åpnes opp for inntil 10 

boenheter på denne eiendommen. Arealet reguleres til kombinert bolig og tjenesteyting med 

felles parkeringsplass. Nabobebyggelsen som omfattes av planen skal omreguleres slik at 

planstatusen er iht. eksisterende situasjon. 

 

I planen har det vært viktig å få en god estetisk tilnærming til eksisterende nabobebyggelse, 

og det er viktig at ny bebyggelse tilpasses omgivelsene mht høyde, farge- og materialvalg, 

detaljering og estetisk utforming. 

 

 

2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

3.1 BAKGRUNN 

 

Eiendommen GBNR. 25/237 har tidligere blitt benyttet til offentlig barnehage, kalt Grini 

barnehage. For flere år siden ble barnehagen samlokalisert med andre barnehager, og 

virksomheten flyttet fra Griniveien 29. Eiendommen har ligget urørt siden den tid, og har den 

siste tiden blitt benyttet som anleggsplass. Det ble høsten 2011 igangsatt planarbeid på 

området med tanke på tilrettelegging for kombinert bolig og tjenesteyting på eiendommen 

  

Stedsnavn og adresse Griniveien 29, Nedre Damvein 14 og 16, 

Solveien 5A-D og 7D. 

Gårdsnr./bruksnr. 25/237, 25/236 25/472, 25/473, 25/436, 

25/435, 25/434, 25/433, 25/432, 25/1 

Gjeldende planstatus (reguleringsplan) Offentlig bygg – barnehage, anlegg for lek, 

bolig, kjørevei og parkeringsplass. 
 

 

 

Forslagsstiller Spydeberg kommune 

Grunneiere (sentrale) Spydeberg kommune m.fl 

Plankonsulent Norconsult AS 
  

Ny plans hovedformål Boligformål og tjenesteyting. 

Planområdets areal i daa 8,3 daa 

Grad av utnytting 35-65 %, 150 BRA 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) 10 nye leiligheter i bofellesskap 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Tilpasning til eksisterende omgivelser 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei 
 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 26. februar 2019 

Informasjonsmøte/folkemøte, avholdt (j/n). Ja 
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GBNR 25/237, men denne prosessen ble stoppet etter offentlig ettersyn i 2012, i påvente av 

behandling og vedtak av boligsosial handlingsplan. 

 

Kommunen ønsker å tilby egne innbyggere med nedsatt funksjonsevne egne leiligheter i 

lokalmiljøet. Bakgrunnen for planarbeidet er dermed å tilrettelegge for at dette kan tilbys i 

Griniveien 29. Det er fortsatt usikkert hvorvidt leilighetene vil bli solgt eller eies av 

kommunen.  Samtidig ønsker kommunen å rydde opp i reguleringsplanformål for 

nabobebyggelsen, slik at boligeiendommene samsvarer med eksisterende bruk. 

 

Intensjonen med planforslaget er dermed hovedsakelig å sikre en etablering av boliger på 

eiendom GBNR. 25/237, som kan innpasses godt inn i eksisterende bomiljø og som åpner opp 

for at beboere kan inkluderes i lokalsamfunnet. 

 

Iht. Forskrift om konsekvensutredninger er det vurdert at detaljreguleringsplanen ikke 

omfattes av konsekvensutredningsplikt, da reguleringsplanen utarbeides i tråd med overordnet 

plan. Tiltakene i reguleringsplanen faller ikke inn under forskriftens vedlegg I, ettersom 

arealer til offentlig/privat tjenesteyting ikke vil ha bruksareal på mer enn 15000 m² Tiltaket vil 

falle inn under forskriftens vedlegg II jf. §8 som et bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting, men det anses ikke å få vesentlig virkning etter § 10 og faller dermed utenfor 

konsekvensutredningskravet. 

 

 

4. PLANPROSESSEN 
 

Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev 26. februar 2019 til berørte naboer, grunneiere, 

myndigheter og andre berørte, og annonsert i Smaalenenes avis 28. februar 2019. Varslingen 

ble også lagt ut på Spydeberg kommune sine hjemmesider samtidig. Frist for uttalelse var 26. 

mars 2019. Det kom inn 8 merknader til varselet som er oppsummert og kommentert i eget 

vedlegg. 

 

Det er også avholdt et informasjonsmøte for grunneiere og naboer 30. april 2019 der 

forslagsstiller og plankonsulent deltok. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Varslingskart som 

ble annonsert i 

Smaalenens avis og vedlagt 

varslingsbrevet. 
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

5.1 FYLKESPLANEN FOR ØSTFOLD 

 

Fylkesplan for «Østfold mot 2050» er lagt til grunn for planarbeidet. Planen stiller krav til 

effektiv utnyttelse av nye utbyggingsområder, klimatilpasning, estetikkhensyn, gode og 

varierte leke- og uteoppholdsarealer, tilgjengelighet til nærturområder og krav til universell 

utforming. Fortetting og god infrastruktur er viktige faktorer for å oppnå miljøgevinster. 

Vedlagt fylkesplanen følger en veiledende arealstrategi for Indre Østfold, og i dette vedlegget 

er det aktuelle området markert som «Tettbebyggelse». 

 

5.2 KOMMUNEPLAN FOR SPYDEBERG  

 

Kommuneplanen for Spydeberg 2016-2028 ble vedtatt mars 2016 og har videreført 

Kommunedelplan for Spydeberg sentrum 2012-2024. I de overordnede kommunale planene er 

planområde merket av som nåværende og fremtidig boligbebyggelse. Planforslagets intensjon 

er dermed i tråd med planene. Kommuneplanen har til hensikt å legge til rette for utbygging 

først og fremst nær sentrumskjernen og knutepunkt for kollektivtrafikk, og samtidig skjerme 

sårbare og verdifulle arealer for utbygging.  

 

 
 
 

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel som viser at planområdet er avsatt til nåværende 

og fremtidig boligformål (kilde: kommunekart.com). 
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Følgende bestemmelser i kommuneplanens arealdel anses som relevante for planarbeidet: 

- Alle boliger skal planlegges med stilleside. 

- Det skal avsettes plass til 100 m² nærlekeplass for hver 25. boenhet. Areal brattere enn 

1:3 skal ikke medregnes som del av lekeareal eller uteoppholdsareal. 

- Leke og uteoppholdsareal skal ha skjermet plassering, ikke være nordvendt og ha sol 

på minst 50 % av arealet kl. 15.00 ved jevndøgn. 

- Det kreves 2 parkeringsplasser pr. boenhet med BRA større enn 60 m² og 1 

parkeringsplass for boenhet med bruksareal under eller lik 60 m². Det beregnes 18 m² 

pr parkeringsplass ved overflateparkering.  

- Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 7 m 

- Gesimshøyde for garasje/uthus; 3 m Mønehøyde for garasje 5 m. Gesimshøyde for 

pulttak/flatt tak: 4 m 

- Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen ikke overskride 1 m. 

- Minste uteoppholdsareal MUA = 50 m². Ikke overbygd del av terrasse medregnes ikke. 
 

 

5.3 REGULERINGSPLANER  

 

Hoveddelen av planområdet er regulert. GBNR. 25/237 (Griniveien 29) og boligene i Nedre 

Damvei inngår i reguleringsplan for «Grini barnehage og sydover», ikraftsatt 27. oktober 

1988. Eiendommene er regulert til «offentlig bygg – barnehage» og «boliger».  

 

Eiendommene i Solveien omfattes av 

to reguleringsplaner. Arealene 

nærmest kjøreveien inngår i 

reguleringsplan for «Garasjer i 

Solveien», som ble ikraftsatt 15. 

september 1987. Resten av 

eiendommene omfattes av 

reguleringsplan for «Nedre Damvei – 

Solveien/Krokveien/Mellomveien», 

som ble iverksatt 2. september 1965. 

Boligene i Solveien er regulert 

hovedsakelig til 

kjørevei/parkeringsplass og lekeplass. 

En av eiendommene er regulert delvis 

til bolig. 

 

 

 

 

  

 
Figur 3: Utsnitt fra gjeldende 

reguleringsplaner for området (kilde: 

kommunekart.com). 
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5.4 STATLIG PLANRETNINGSLINJER 

 

I tillegg til de kommunale planene anses følgende retningslinjer som relevante for 

planarbeidet: 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging 

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging skal rette fokus mot at planer bidrar 

til reduksjon av klimagassutslipp og at det tilrettelegges for økt miljøvennlig 

energiomlegging. Man må begrense risiko, sårbarhet og ulemper og dra nytte av fordeler som 

følge av endringene i klima, og på denne måten kan samfunnet forberedes på, tilpasses og bli 

bedre rustet til å møte klimaendringene. 

 

Retningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 

Retningslinjenes intensjon er at planlegging skal utføres mht. fremtiden. Utbyggingen skal 

skje kompakt i eksisterende byer og tettsteder, det skal sikres klimavennlige løsninger og 

raskere planprosesser. På denne måten kan klima, helse og miljø ivaretas og planlegging kan 

utføres ut fra samfunnsøkonomisk perspektiv med tette utbyggingsmønster og gode 

transportsystem, samtidig som man gir områdene gode bomiljøer. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 

Hoveddelen av by-, steds- og boligplanlegging virker inn på nærmiljø og oppvekstvilkår for 

barn og unge på kort og/eller lang sikt. Det må derfor sikres at barn og unge får muligheten til 

å påvirke utforming og at deres behov blir ivaretatt. Det må legges til rette for 

aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og 

utfoldelse, slik at man kan sikre trygge oppvekstvilkår og god helse. I tillegg må barn og unge 

tas med i planleggingen. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

6.1 BELIGGENHET 

 

Planområdet ligger i omtrent midt i det sentrumsnære boligområdet på østsiden av Spydeberg 

sentrum, og i kort avstand fra Spydeberg ungdomsskole og idrettsanlegget Spydeberg stadion. 

 

 

 
 

Figur 4: Planområdet er vist med gul markering og ligger i kort avstand fra Spydeberg sentrum 

(kilde: finn.no) 

 

6.2 AVGRENSNING 

 

Planområdet omfatter eiendommene GBNR. 25/237, 25/236 25/472, 25/473, 25/436, 25/435, 

25/434, 25/433, 25/432, samt deler av tilstøtende kjøreveier Griniveien, Nedre Damvei og 

Solveien (GBNR. 25/1). Planområdet ligger i området mellom Griniveien, Nedre Damvei og 

Solveien og består av den tidligere barnehagen Grini barnehage mot nordøst og 7 

boligeiendommer i sør og vest. Eksisterende lekeplass midt i planområdet og tursti frem til 

lekeplassen omfattes også av planforslaget.  

 

I Griniveien går den foreslåtte plangrensen i regulert senterlinje for tilstøtende reguleringsplan 

for Griniveien. I Nedre Damvei og Solveien går plangrensen i regulert kjørevegkant i 
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tilstøtende planer. Dette tilsvarer senterlinje i den faktisk utbyggede kjøreveien langs Nedre 

Damvei. 

 

Planområdet består av følgende eiendommer: 

 

Gnr/Bnr Adresse Eier 

25/237 Griniveien 29 Spydeberg kommune 

25/236  Spydeberg kommune 

25/472 Nedre Damvei 16 Linn Sylvia Harangen og Dan Rudy 
Sølvberg 

25/473 Nedre Damvei 14 Jan og Yvonne H. Ihle 

25/436 Solveien 7D Anne-Marit Høgvold og Mikkel 
Nordbæk 

25/435 Solveien 5A Berit Jørgensen 

25/434 Solveien 5B Irene B. og Svein R. Nordby 

25/433 Solveien 5C Aslaug Hagan 

25/432 Solveien 5D  Arve T. Gundersen og May Jønsson 

25/1 Griniveien, Nedre Damvei og 
Solveien 

Spydeberg kommune 

 

 
 
Figur 5: Planområdets avgrensning er vist med rød strek (kilde: googlemaps.com). 

 

6.3 TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS 

 

Planområdet ligger sentralt i eksisterende boligområde ved Grini. I eksisterende boligområde 

består boligbebyggelse av både konsentrert rekkehusbebyggelse i Solveien og frittliggende 

småhusbebyggelse (eneboliger) med store hager i øvrige veier. Boligene i nærområdet er fra 

1960-1980 tallet, og hele området har gode lys- og solforhold. Midt i boligfeltet som 
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planområdet tilhører ligger det også et større grøntområde med interne stier og oppholdssted.  

Spydeberg ungdomsskole ligger også i kort avstand fra planområdet. 

 

6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE I PLANOMRÅDET 

 

Planområdet består av boligbebyggelse, en lekeplass, interne stier til lekeplassen og den 

nedlagte barnehagen; Grini barnehage. Sistnevnte bygning benyttes i dag til lagringsareal for 

Spydeberg kommune og delvis som anleggsplass og ligger i dag brakk. Mot Griniveien i nord 

består denne eiendommen av grusede parkeringsarealer. Mot tilstøtende bebyggelse mot sør 

og vest er det i dag gjengrodde gress- og lekearealer fra Grini barnehage og noen store trær. 

Eiendommen er inngjerdet og har adkomst fra Griniveien.  

 

Boligbebyggelsen i Solveien er konsentrert rekkehusbebyggelse fra 1960-tallet med 

systematisk struktur og med smale og lange tomter for hver bolig. Hver bygningskropp er 

inndelt med 4 boliger i to etasjer. Boligene skiller seg ut noe fra boligområdet forøvrig, 

ettersom de er bygget i rekker, med flate tak og fordi boligrekkene ikke står parallelt med 

kjøreveien.  

 

 
 

Figur 6: Bildet viser rekkehusbebyggelsen i Solveien (googlemaps.com) 

 

I Nedre Damvei omfattes planforslaget at to store eneboligtomter på omtrent 850 m² med og 

innebygget garasjer. Eneboligene er på 1-1,5 etg. med skråtak. Også i nord domineres 

området av eneboliger i 1-2 etg. med store eiendommer 

 

Midt mellom barnehagen, eneboligene og rekkehusene ligger en opparbeidet lekeplass, som 

har gjennomgående grønn sti fra både Nedre Damvei og fra Solveien. 

 

6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK 

 

Planområdets høyde over havnivå er ca 120 m, og det luter svakt mot vest, slik at 

boligene/rekkehusene mot vest ligger noe lavere enn bebyggelsen mot øst. Eiendommen som 
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ønskes bebygd er relativt flat, men har en mindre skråning opp mot Nedre Damvei og ned mot 

boligene i Solveien. 

 

 

6.6 VEGETASJON/DYRELIV 

 

For eksisterende boligtomter preges grønnstrukturen av hagevegetasjon med et fåtall trær. For 

Grini barnehage i nordøst er vegetasjonen hovedsakelig gjengrodd gressarealer. Mot øst er det 

noen store furutrær og mot vest er det furutrær og bjørketrær. Denne trevegetasjonen er med å 

skjerme eiendommen for innsyn som gir mer private landskapsrom.  

 

Iht. til Miljødirektoratets sine kartsider mijlostatus.no, naturbase.no og Artskart er det 25. 

april 2019 ikke registrert fredede, truede, prioriterte eller rødliste arter i planområdet. Det er 

heller ikke registrert naturtyper som er viktig eller svært viktig for biologisk mangfold. I 

Artskart er det ved Nyveien, utenfor planområdet, registrert livskraftige sopper og biller, samt 

fremmedarten Hagesveve. Det er ikke utført naturtypekartlegging ved befaring av området, da 

området allerede er et bebygget areal. 

 

 

6.7 GRØNNE INTERESSER 

 

Den offentlige gressletten som ligger midt i planområdet er i dag opparbeidet som lekeplass 

av beboerne i området, og benyttes som et felles møtested for lek og opphold. Lekeplassen har 

adkomst fra både kjøreveien i vest (Solveien) og kjøreveien i øst (Nedre Damvei). Området 

har godt innsyn fra omkringliggende boliger. 

 

 
 
Figur 7: Bildet viser planområdet sett mot syd med Griniveien 29 i front. Stiplede linje i grått illustrerer 

stiene inn til lekeplassen (grøntdraget) i midten av planområdet (kilde: googlemaps.com). 
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6.8 KULTURMINNER 

 

De antikvariske myndighetene har bekreftet ved varsel om oppstart at det ikke er registrert 

automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  Det anses ikke nødvendig med 

arkeologiske undersøkelser i området. 

 

 

6.9 VEG- OG TRAFIKKFORHOLD 

 

Planområdet avgrenses mot tilstøtende kommunale kjøreveier med Griniveien i nord, Nedre 

Damvei mot øst og Solveien mot vest. Griniveien er en samleveg med ensidig gang og 

sykkelveg på motsatt side av planområdet. Den starter i Fv. 122 Stasjonsgata fra Spydeberg 

sentrum (Stasjonsgata) og går videre inn i boligfeltet og fører inn til alle de mindre 

adkomstveiene i boligområdet.  

 

 
 
Figur 8: Bildet viser Griniveien sett mot vest med planområdet (Griniveien 29) til venstre i bildet (kilde: 

googlemaps.com) 

 

Solveien og Nedre Damvei er mindre og smalere adkomstveier på 250-500 m med lav 

trafikkmengde og uten fortau/gang- og sykkelveg. 

 

Eiendom GBNR. 25/237 (Griniveien 29) har i dag biladkomst direkte til Griniveien. Boliger 

for øvrig i planområdet har adkomst til Nedre Damvei og Solveien.  

 

Det er ikke utført trafikktelling for veiene. Iht. Statens vegvesens vegdatabank er det ikke 

registrert trafikkulykker for kjøreveiene i planområdet, men det er registrert en sykkelulykke 

og en mc ulykke med lettere skader lenger ned i Griniveien.  
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Figur 9: Utsnitt fra Statens vegvesens vegkart som viser trafikksystemet i området og trafikkulykker 

(grønne punkter)  

 

6.10 LANDBRUK 

 

Det er ingen landbruksarealer i eller i nærheten av planområdet. 

 

6.11 STØY OG MILJØ 

 

Det er ingen markante støy- eller luftforurensingskilder i nærheten til planområdet.  

Støyanalyser er ikke utarbeidet for vegsystemet i reguleringsplanarbeidet. Ved evt. fremtidig 

utbygging bør det vurderes å orientere uteoppholdsarealene vekk fra veien. 

 

6.12 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING 

 

Planområdet ligger sentrumsnært med kort avstand til kollektiv transport. Jernbanestasjonen 

ligger omtrent 800 m fra planområdet med tilnærmet lik 9 min. gange. Avganger fra stasjonen 

mot Oslo og Askim er omtrent hver time. 
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Figur 10: Utsnitt fra googlemaps.com viser avstand mellom planområdet og jernbanestasjonen. 

 

Bussholdeplassen ved Tebosenteret i Spydeberg sentrum ligger omtrent med 8 min gange fra 

planområdet (ca 650 m). Fra bussholdeplassen går det avganger mot Oslo, Moss og Mysen fra 

tidlig morgen til omtrent kl. 18.30 hver time. 

 

 

 
 

Figur 11: Utsnitt fra googlemaps.com viser avstand mellom planområdet og nærmeste bussholdeplass. 
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6.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

I området er det nyrehabiliterte vannledning, spillvannsledning og overvannsledning med 

tilkoblingsmuligheter fra blant annet Griniveien 29. Planlagt utbygging av området vil dermed 

ikke komme i konflikt med eksisterende ledningsnett.  

 

Eksisterende strømstasjon til området er plassert lengst inn i Griniveien og Hafslund opplyser 

om at det er ledig kapasitet i trafoen for evt. utvidelse. I skisseprosjektet som er utført 

samtidig med reguleringsplanen er det kommet frem til at det forventes omtrent 70 kW til 

eiendom GBNR. 25/237 Griniveien 29. 

 

6.14 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

 

Området ligger sentrumsnært med kort avstand til privat og offentlig servicetilbud. Både 

skoler, kommunehuset, idrettsanlegget, bank, klubbhuset, bibliotek, forretninger og 

kommunens helsetjenester mv ligger i gåavstand fra planområdet. Området tilhører Hovin 

barneskole, og det er kort avstand til Solsiden barnehage. 

 

6.15 RISIKO OG SÅRBARHET 

 

Det er utarbeidet en egen ROS-analyse for planforslaget som er vedlagt. 

 

6.16 PRIVATRETTSLIGE BINDINGER 

 

GBNR. 25/237 eies av Spydeberg kommune, og tiltaket medfører ingen grunnerverv fra 

tilliggende eiendommer. Det er ingen privatrettslige bindinger som er kjent for forslagstiller. 
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7. BESKRIVELSE OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

Planforslagets hovedidé er å regulere GBNR. 25/237 slik at eiendommen kan transformeres 

fra barnehage til et høyere utnyttet areal for bofelleskap for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Beboere vil få mulighet til evt. tjenesteyting i umiddelbar nærhet dersom de 

skulle ha behov for dette, og området vil erstatte eksisterende areal som er delvis et 

anleggsområde og delvis brakk, med nye boliger i 2 etg. Det er lagt vekt på gode 

uteoppholdsarealer som henvender seg til boligene og eksisterende grønnstruktur i området.  

Det er viktig at ny bebyggelse tilpasses omgivelsene mht. høyde, farge- og materialvalg, 

detaljering og estetisk utforming. Planforslaget åpner opp for bygging av inntil 10 boenheter 

med felles parkeringsplass og brannoppstillingsplass mot Griniveien. 

 

I tillegg til denne utbyggingen omregulerer planforslaget også 7 boligtomter som ligger langs 

Nedre Damvei og Solveien. Gjeldende planstatus for eiendommene er ikke iht. gjeldende 

bruk, og planområdet inkluderte derfor disse eiendommene for å rydde opp i 

reguleringsplanstatus. For disse boligene reguleres det frittliggende enebolig og konsentrert 

småhusbebyggelse. 

 

Det er ikke utarbeidet alternative reguleringsplanforslag. 

 

7.1 REGULERINGSFORMÅL 

 

Området foreslås regulert til følgende reguleringsformål og hensynssoner jf. Pbl §§ 12-5 og 

12-6: 

 

Arealoversikt:   
Bebyggelse og anlegg daa 

- Konsentrert småhusbebyggelse (sosi 1112) 1, 855 

- Frittliggende småhusebyggelse (sosi 1111) 1, 687 

- Lekeplass (sosi 1610) 0,601 

- Kombinert formål Bolig/Tjenesteyting (sosi 1803) 2,690 

  

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

- Kjørevei (sosi 2011) 0,389 

- Annen veigrunn – tekniske anlegg (sosi 2018) 0,454 

- Parkeringsplasser (sosi 2082) 0,44 

  

Grønnstruktur  

- Turdrag (sosi 3030) 0,065 

- Vegetasjonsskjerm (sosi 3060) 0,117 

  

  

Hensynssone – sikringssone  

- Frisiktssone (sosi 140) 0,076 

- Andre sikringssoner (sosi 190) 0.441 
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7.2 BYGGEFORMÅL 

 

Hoveddelen av planområdet reguleres til boligformål i tråd med dagens struktur, utforming og 

bruk.  

 

Eksisterende eneboliger langs Nedre Damvei reguleres til frittliggende småhusbebyggelse 

med en utnyttelsesgrad og byggehøyde som støtter eksisterende bruk og med noe plass til 

utbygging. Utnyttelsesgraden er satt til % -BYA = 35 % og byggehøyden fra 

kommuneplanens arealdel er gitt for området. 

 

For boligene langs Solveien er det regulert konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus. 

På grunn av det varierende størrelsen på boligtomtene langs Solveien er det vurdert at det er 

mest hensiktsmessig å regulere utnyttelsesgraden i form av bruksareal BRA. Planen legger til 

rette for BRA = 150 m² i tråd med eksisterende utnyttelse, men med noe plass til mindre 

utbygging. Eksisterende bebyggelse i Solveien er ensartet med to etasjer og flate tak. For å 

sikre en homogen bebyggelsestypologi i Solveien er krav til taktype innført i 

reguleringsbestemmelsene for Solveien 7D og Solveien 5A-D. 

 

For Griniveien 29 GBNR. 25/237 er det ønskelig å rive eksisterende bebyggelse og 

transformere eiendommen til ny bruk, ny utforming av bebyggelse og grøntarealer, høyere 

utnyttelsesgrad og nye opparbeidete uteoppholdsarealer. Det kombinerte 

reguleringsplanformålet bolig/tjenesteyting åpner opp for at det kan bebygges inntil 10 

boenheter innenfor eiendommen, og bofellesskapet vil kunne gi tilbud om tjenesteyting 

dersom beboere har dette behovet. Felles parkeringsplass anlegges ut mot Griniveien. 

 

Ved utformingen av bygningen og bygningsstrukturen på eiendommen må det vektlegges 

estetisk høy kvalitet og tilpasning til omgivelsene på en god måte mht. form, høyde og 

materialitet, samt fargeskala m.m. Det er også en fordel om nye bygningers plassering på 

tomten forholder seg til den ortogonale strukturen som er dominerende i nabolaget for 

eneboliger. Ved detaljprosjektering bør det vurderes å organisere bygningene slik at det 

tilrettelegges for både private og felles uterom. 

 

Iht. reguleringsbestemmelsene skal det sørges for at boligene ikke blir volummessig 

dominerende i området. For eiendommen tillates en utnyttelsesgrad på %-BYA = 65 % 

beregnet ut fra det kombinerte formålet BKB (ikke fra parkeringsplass).  

 

Parallelt med planen er det utarbeidet et illustrasjonsprosjekt som viser oppdelte 

bygningskropper med volummessig tilpasning til omgivelsene og omkringliggende småhus. I 

skisseforslaget nedenfor er den dominerende bygningshøyde én etasje, men reguleringsplanen 

åpner opp for byggehøyder på 2 etg. Om dette blir tilfelle stiller reguleringsplanen krav til 

utforming slik at inntrykket av dominerende volumer unngås. Dette kan oppnås gjennom å 

enten bygge to etasjer av deler av grunnflaten, trekke inn deler av fasaden eller dele opp 

fasaden i materialitet og struktur. 
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Figur 12: Visualisering av et mulig utbyggingsprosjekt på eiendommen. 
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All bebyggelse og fellesarealer vil måtte utformes iht. universell utforming.  

 

Byggegrensene er generelt trukket 9.5 - 10 m fra senterlinje på eksisterende kjøreveier. 

Avstanden er hentet fra tilstøtende reguleringsplaners prinsipper om byggegrense, samt at det 

vil gi en naturlig videreføring av linjene på faktisk bebygde boligene. For boligene langs 

Nedre Damvei vil byggegrensen gjelde ny bebyggelse, og eksisterende bruk tillates utenfor 

byggegrensen. Langs Solveien er det regulert inn byggelinjer, slik at bebyggelsen roteres likt i 

hele gaten. 

 

7.3 LEK/UTEOPPHOLDSAREAL 

 

Planforslaget tilrettelegger i stor grad for at eksisterende bruk samsvarer med 

reguleringsplanformålene. Det innebærer at regulerte lekearealer i Solveien omreguleres til 

boligarealer. Imidlertid anses dette å ikke ha betydning for barn og unge, ettersom den 

faktiske bruken av området er bebygd med boliger, og dermed ikke tilrettelagt som møtested 

for lek og aktivitet. Se figur 3 i denne planbeskrivelsen. 

 

Lekearealene i den gamle barnehagen omreguleres også til boliger. Området benyttes i dag til 

anleggsplass og ikke til lek i dag. Det anses dermed lite tilrettelagt som møteplass for barn og 

unge.  

 

Planforslaget tar likevel grep for å bevare den eksisterende lekeplassen og stiene inn til 

arealene, som ligger midt i planområdet, og som benyttes aktivt av naboene til lekeplass for 

de minste. Lekeplassen er godt skjermet fra trafikk, og det åpnes opp for nødvendig 

møblering evt. nødvendig bygg og anlegg som fremmer området bruk som lekeplass. 

Lekeplassen er tilpasset først og fremst de minste. Stien fra Nedre Damvei og inn i 

lekeplassen er relativt flat mhp. bevegelseshemmede, men den er gresslagt i likhet med 

lekeplassen forøvrig.  

 

For de litt eldre barna er det kort avstand til Spydeberg ungdomsskole med ballbinge, 

skatebane, basketballbane og idrettsanlegget på stadion som kan benyttes. Avstanden til 

lekeområde på ungdomsskole og idrettsanlegg 220 m-500 m og tilnærmet 100 m til 

Griniskogen med stier. Arealer for barn og unge anses dermed som ivaretatt i planforslaget. 

 

For øvrig er kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsarealer videreført i 

reguleringsbestemmelsene. Det er presisert i bestemmelsene at det må tilrettelegges for både 

felles uteoppholdsarealer og private uteoppholdsarealer. I skisseprosjektet og landskapsplanen 

er det skissert private verandaer på omtrent 25 m² og et større felles tun i midten på 300 m². 

 

I planprosessen er barnerepresentanten, ungdommens kommunestyre og råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne varslet. Det er ikke kommet inn merknader til planarbeidet. For 

øvrig har Spydeberg kommune hatt dialog med potensielle foreldre til fremtidige beboere slik 

at disse også kan uttale seg til illustrasjonsprosjektet og planarbeidet. 

 

 

7.4 GARASJE OG PARKERING 

 

Gjeldende bestemmelser for parkering- og garasjer i kommuneplanens arealdel er videreført i 

reguleringsplanen. Det forventes at antall parkeringsplasser for eksisterende boliger 
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opprettholdes som i dag, men det er presisert at det må være plass til 2 parkeringsplasser pr. 

boenhet jf. kommuneplanens arealdels bestemmelser.  

 

For bofellesskapet må det avsettes minst 1 parkeringsplass pr. boenhet, og til sammen må 

minst 20 % være tilpasset HC-parkering. Det samsvarer med kommuneplanens bestemmelser, 

ettersom det forventes at leilighetene i bofellesskapet blir mindre enn 60 m². Samtidig 

forventes det at kun et fåtall av beboerne har egen bil, på grunn av at bygningen skal tilpasses 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er dermed ikke avsatt ekstra plasser for evt. 

tjenesteyting eller besøk. 

 

Iht. reguleringsplankartet er det avsatt egen parkeringsplass for Griniveien 29 ut mot 

Griniveien. Avkjøringen vil være tilnærmet lik som i dag. Dette anses hensiktsmessig mhp. 

både trafikkstøy og for å trekke leilighetene nærmere grønnstrukturen i planområdet. Det 

tillates oppført både carporter, garasjer og sykkelparkering innenfor parkeringsfeltet innenfor 

formålet som er avsatt til boliger og parkeringsplass. Det må sikres plass til 

brannoppstillingsplass innenfor parkeringsformålet, slik at brannbilen har tilgang til 

bygninger innenfor en lengde på 50 m fra de ulike sidene av bygningen. 

 

7.5 TRAFIKKAREAL 

 

Eksisterende kjøreveier omkring planområdet inngår delvis i reguleringsplanen. Dette er gjort 

for å rydde opp i reguleringsplanstatus i området, slik at bebyggelsesformålene legges i 

eksisterende eiendomsgrense og ikke inn i offentlig grunn som er benyttes til kjørevei. Alle 

kjøreveier med unntak av regulert adkomst til Griniveien 29 er regulert offentlig. Adkomsten 

til Griniveien må tilpasses for brannbil, og det er derfor regulert inn en adkomst med min 4 

meter og en svingeradius på min 6. Reguleringsbestemmelsene åpner opp for at adkomsten 

kan tilpasses og justeres mhp sporing for brannbil, terrengtilpasning og detaljprosjektering. 

 

Trafikksikkerheten for gående og syklende blir tilnærmet som i dag. Trafikanter må krysse 

Griniveien for å komme inn på adskilt gang- og sykkelvei. Trafikkmengden er forholdsvis lav 

og det anses lite relevant å regulere inn fortau langs Nedre Damvei eller Solveien. Dersom 

dette skulle bli aktuelt anser forslagsstiller at dette må sees på i en større sammenheng i egen 

reguleringsplan for hele området.  

 

Pr. dags dato ligger Griniveien 29 brakk uten at eksisterende bebyggelse genererer trafikk. 

Med utbygging av inntil 10 nye leiligheter forventes det en ubetydelig økning i trafikkmengde 

mht. trafikksikkerhet. Normalt estimeres 3,5 bilturer pr leilighet for boliger. I planforslaget 

forventes det at beboere vil generere mindre trafikk enn 3,5 biltur hver dag. På en annen side 

vil det være noe mer besøkstrafikk i tillegg til trafikk for ansatte til området. Det antas dermed 

at 3,5 biltur pr. leiligheter derfor er sannsynlig. Ved utbygging av 10 nye boenheter antas det 

derfor at det vil genereres 35 bilturer til og fra området, som anses som en marginal 

trafikkøkning. Gjeldende reguleringsformål «offentlig barnehage» genererer i seg selv en del 

trafikk av både ansatte og foreldre, som gir vesentlig høyere trafikktall. 

 

 

7.6 STØYTILTAK IHT T1442/2016 OG T-1520 

 

Det er forholdsvis lite trafikk i de mindre adkomstveiene. Grinivei er en samlevei inn til flere 

adkomstveier og har mer trafikk. Det er ikke utført støyanalyser i reguleringsplanarbeidet, 

men det er viktig at det ved detaljprosjektering av bofellesskapet ivaretas krav til støy og 
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akustikk, både ute og inne. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene og prosjektet må 

ivareta kravene i retningslinjene T-1442/2016 og T-1520. Støydempende tiltak kan være 

støyisolerende fasade mot Griniveien og plassering av stille rom bort fra gaten. 

 

7.7 AVFALLSHÅNDTERING 

 

Det legges opp til felles avfallshåndtering for bofellesskapet i form av egne 

renovasjonsdunker. Anlegget skal være lett tilgjengelig for renovatør og beboere og bør 

skjermes, f. eks i form av avfallsbod eller skjermvegger. 

 

7.8  GRUNNFORHOLD 

 

Vedlagt geoteknisk rapport har vurdert grunnforholdene i Griniveien 29 GBNR. 25/237, og 

det anses ikke å være i faresone utfra følgende punkter: 

- Mot øst: tynt løsmassedekke/berg i dagen 

- Mot sør: slak terrenghelning utelukker et mulig skred 

- Mot vest: tilstrekkelig stor avstand fra elv hvor et potensielt skred kan utløses av 

naturlige årsaker 

- Mot nord: påvist grunn til berg. 

 

Følgelig ansees områdestabiliteten som tilfredsstillende for Griniveien 29, og det har ikke 

påvist forhold med behov for videre utredninger. 

 

Lokalstabilitet i forbindelse med utbyggingen må ivaretas i detaljprosjektering. 

 

Det er ikke utført områdestabilitetsvurderinger for den delen av planområdet som reguleres 

iht. eksisterende bruk, og det er ikke planlagt ny bebyggelse for denne delen av planområdet. 

 

 

7.9 RISIKO OG SÅRBARHET 

 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget. Analysen følger en metodikk 

der man vurderer relevante farer for planområdet basert på en fareoversikt til DSB, og som 

også inkluderer farer knyttet til flom i vassdrag og overvann (ekstremnedbør) i tillegg til en 

rekke andre farer. I vurderingen er det benyttet eksisterende aktsomhetskart og relevante 

databaser. I ROS-analysen viser denne tabellen relevante farer for planområdet: 

 
Fare Vurdering 

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og 

utsatt for uønskede hendelser 

Skredfare (snø, is, 

stein, leire, jord) 

Det er ifølge DSB kartinnsynsløsning ingen 

aktsomhetsområder eller faresoner for skred i eller i nærheten 

av planområdet. Tema er derfor ikke relevant.  

Ustabil grunn 

(grunnforhold) 

Tema vurderes. 

 

Flom i vassdrag 

(herunder isgang) 

Det er ingen kartlagte flomsoner, eller aktsomhetsområder for 

flom i eller i nærheten av planområdet. Tema er ikke relevant.  
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Fare Vurdering 

Havnivåstigning, 

stormflo og 

bølgepåvirkning 

Planområdet er ikke sjønært. Tema er ikke relevant.  

Vind/ekstremnedbør 

(overvann) 

Tema ekstremnedbør vurderes knyttet til overvann.  

 

Skog- / lyngbrann Det er et skogholt mot øst fra planområdet. Tema vurderes.  

Radon Det er ifølge DSBs kartinnsynsløsning moderat til lav 

aktsomhet for radon i planområdet. TEK 17 legger til grunn at 

det ved nybygg kan være radon i grunnen. Tetting og 

ventilasjon skal dimensjoneres deretter. Krav går fram av § 

13-5 i TEK 17. Tema vurderes ikke videre.  

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon ved 

industrianlegg 

Det er ingen kjente industrianlegg i eller i umiddelbar nærhet 

til planområdet. Tiltaket vil heller ikke tilrettelegge for 

etablering av industrianlegg her. Tema vurderes ikke videre.  

Kjemikalieutslipp og 

annen akutt 

forurensning 

Det er ingen kjente kilder til kjemikalier eller akutt 

forurensning i eller i nærheten av planområdet. Det skal heller 

ikke tilrettelegges for dette gjennom denne arealplanen. 

Entreprenør må ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy for 

å unngå akutt forurensning i området. Tema vurderes ikke 

videre.  

Transport av farlig 

gods 

Det transporteres farlig gods i Stasjonsgata og Askimveien. 

Begge veiene har en avstand på mer enn 500 meter fra 

planområdet. Ved uhell med transport av farlig gods som 

medfører brann eller eksplosjon settes ofte evakueringsradius 

på 500 meter, temaet vurderes derfor ikke videre for 

planområdet.  

Elektromagnetiske 

felt 

Det er ingen kjente kilder til elektromagnetiske felt i eller i 

umiddelbar nærhet til planområdet. Tema er ikke relevant.  

Dambrudd Tema er ikke relevant.  

Støy Det gjennomføres egen støyvurdering i forbindelse med 

reguleringsplanen. Tema vurderes ikke videre her.  

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg/-

ledningsnett 

Det forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning av 

eksisterende VA-anlegg/-ledningsnett slik at det hensyntas i 

anleggsfasen. Tema vurderes ikke videre.  

Trafikkforhold Trafikkforhold utredes i reguleringsplanen (ref. 1.5.1). Det er 

ingen forhold ved trafikk som vil påvirke planområdet. Tema 

vurderes ikke videre.  

Eksisterende 

kraftforsyning 

Eksisterende kraftforsyning må hensyntas i anleggsfasen. 

Tema vurderes ikke videre.  

Drikkevannskilder Det er ingen inntakspunkt for vannverk i eller i umiddelbar 
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Fare Vurdering 

nærhet til planområdet ifølge DSBs kartinnsynsløsning. Det er 

heller ingen grunnvannsborrehull i nærheten ifølge 

GRANADA grunnvannsdatabase (kartinnsynsløsning). Tema 

vurderes ikke videre.  

Fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy 

Tema vurderes.  

Slokkevann for 

brannvesenet 

Slokkevann for brannvesenet forutsettes ivaretatt i henhold til 

TEK 17: § 11-17. Tema vurderes ikke videre.  

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg*  Det er ingen sårbare bygg som vil påvirkes når planområdet 

er ferdig i drift. Anleggsfasen vil kunne medføre en økt andel 

tunge kjøretøy i området rundt planområdet. Det er skole i 

nærheten og det antas skolebarn ferdes i området. Tema 

vurderes videre.  

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart 

for tilsiktede handlinger 

Tilsiktede handlinger  Det er basert på gjeldende trusselbilde ingen forhold ved 

planområdet eller tiltaket som gjør det sårbart for tilsiktede 

handlinger. Tema vurderes ikke videre.  
*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, sykehjem, 

bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler. 

 

Av disse farene er det utredet nærmere om ekstremnedbør (overvann), skogbrann, 

fremkommelighet for brannvesenet og sårbare bygg i analysen. Videre oppsummeres det at 

planområdet fremstår lite sårbart for ekstremnedbør, skogbrann og sårbare bygg. 

 

Avslutningsvis konkluderer ROS-analysen med dette: 

 
Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Grunnforhold Gjennomføre geoteknisk vurdering i forbindelse med 

reguleringsplansaken. 

Ustabil grunn  Det forutsettes at områdestabilitet ivaretas i forbindelse med 

prosjektering av bygg. 

Overvann Spydeberg kommune har utarbeidet egen overvannsveileder 

og VA-norm for kommunen. Prinsippene for lokal 

overvannshåndtering på planområdet skal etterleve dette.  

Ved søknad om tillatelse for etablering av nye boliger skal 

det foreligge en overvannsplan som redegjør for behandling 

av takvann, overflatevann, drensvann, mv. 

Kjemikalieutslipp og 

annen akutt 

forurensning 

Entreprenør må ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy 

for å unngå akutt forurensning i området. 

VA-anlegg/-

ledningsnett 

Det forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning av 

eksisterende VA-anlegg/-ledningsnett slik at det hensyntas i 
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anleggsfasen. 

Eksisterende 

kraftforsyning 

Eksisterende kraftforsyning må hensyntas i anleggsfasen. 

Sårbare bygg Det må sikres trygge fremkomstveier og trygge skoleveger 

dersom anleggstrafikken berører disse. Dersom skoleveger 

vil berøres av anleggsmaskiner og tunge kjøretøy må det 

sikres god sikt, reduserte hastigheter og ryggemann. 

  

 
 

7.10 OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 

 

Planforslaget oppfyller intensjonene i overordnede planer og er i tråd med arealformål i både 

fylkesplanen og kommuneplanens arealdel som avsetter det aktuelle området til boligformål 

og tettbebyggelse. I planområdet skal det etableres i all hovedsak ny boligbebyggelse. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens bestemmelser for området. Da dette ikke anses 

som småhus er byggehøyden satt noe høyere enn i kommuneplanens bestemmelser til småhus. 

Gesimshøyden på boligene i BKB er 7,5 m i stedet for 6 m og mønehøyden er satt 9,5 m i 

stedet for 8m. Byggehøyde på pulttak/flatt tak er 8m i stedet for 7 m.  

 

I henholdt til fylkesplanen bidrar planforslaget til å etablere sentrumsnær boligbebyggelse og 

fortetting og transformasjon av eksisterende utbyggingstomter. Planområdet er godt egnet for 

utbygging mhp nærhet til boligområdets større naturområde og eksisterende opparbeidet 

teknisk og sosial infrastruktur. Eksisterende lekeplass skal bevares og gode 

uteoppholdsarealer for fremtidige beboere skal opparbeides.  

 

I forhold til statlige retningslinjer anses planforslaget som godt egnet, ettersom dette gjelder et 

område som ligger i kort avstand fra kollektiv transport og offentlige og private 

servicefunksjoner. Oppvekstvilkår for barn og unge anses som svært gode når utbyggingen 

skjer i et eksisterende boligområde med gode bokvaliteter. Iht. vedlagt ROS-analyse 

fremkommer det heller ikke forhold som kan medføre fare, risiko eller sårbarhet. 

 

7.11 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

 

Gjeldende reguleringsplaner for området samsvarer ikke med verken nåværende eller 

fremtidig bruk av planområdet. I planforslaget er det derfor ryddet opp i 

reguleringsforholdene slik at formålene og utformingen samsvarer med eksisterende bruk for 

hoveddelen av planområdet. Planforslaget vil tilpasse seg omkringliggende tilstøtende planer 

på en god måte, jf. bildet nedenfor.  

 

Med utbygging av ny barnehage på Lundsjordet anses det heller ikke aktuelt å etablere 

fremtidig barnehage i Griniveien 29. Kommunen har derfor benyttet den offentlige 

eiendommen GBNR. 25/237 til andre formål som det er behov for i kommunen og som kan 

tjene innbyggernes behov.  

 



Side 25 av 29 
 

Detaljreguleringsplan for Griniveien 29 m.fl 

 
 

Figur 13: Bildet viser sammenhengen mellom ny foreslått reguleringsplan, og gjeldende tilstøtende 

reguleringsplaner i området (kilde: kommunekart.com). 

 

7.12 ESTETIKK OG KONSEKVENSER FOR NABOER 

 

Planforslaget representerer en endring av planområdet kun for Griniveien 29, der 

arealformålet endres fra barnehage til boligområde. Bebygde arealer vil bli vesentlig mer 

fortettet enn tidligere arealer, men byggehøyden og volum er tilpasset eksisterende 

småhusbebyggelse og bomiljø med begrensede volumer.  

 

Med nevnte utforming får nye bygninger liten påvirkning for naboer både med tanke på 

skyggevirkninger og arkitektonisk uttrykk. De nye bygningene er tenkt tilpasset dagens 

bebyggelsesstruktur, volumer, høyder, landskap og arkitektur og ikke minst å bevare 

vegetasjonen i område. Tiltaket er ment å kunne smelte inn i nabolaget på en naturlig måte. 

 

Innvirkningen på nabobebyggelsen mtp utsyn eller innsyn anses å være svært begrenset, og 

må kunne påregnes midt i et boligområde mht dagens nasjonale mål om fortetting. Den lave 
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byggehøyden medfører at bygningen ikke vil få silhuettvirkning eller eksponering i 

landskapet.  

 

Byggegrensene og reguleringsbestemmelsene åpner for at eksisterende trevegetasjon i 

området kan bevares og suppleres innenfor GBNR 25/237, som igjen vil skjerme eiendommen 

for både innsyn og utsyn og gi private landskapsrom. Det relativt flate terrenget i området gjør 

terrengtilpasning god, men det vil måtte påregnes terrenginngrep og spesielt mot naboer i 

vest. For å gi en naturlig avgrensning mot naboeiendommer (boliger langs Solveien) reguleres 

det inn at evt. støttemurer mot nabo ikke skal overstige mer enn 0,5 m, og at stigningen skal 

deles opp gjennom en terrassering av terrenget. I tillegg bør det plantes hekk eller busker for å 

redusere innsyn mellom tomtene. 

 

Generelt vil det visuelle uttrykket fra Griniveien 29 forbedres når uteoppholdsarealer og 

parkeringsplass oppgraderes, samt vil eksisterende bebyggelse rives og erstattes med mer 

moderne bygningsuttrykk. Materialvalg er enda ikke bestemt, men massivtre skal vurderes. 

Det vil likevel være viktig at det ved detaljprosjektering av nye boliger får en god estetisk 

tilpasning til eksisterende bomiljø. 

 

For naboene betyr også skifte fra barnehageformål til boligformål at trafikken vil bli svært 

mye mer begrenset i forhold til om området skulle blitt bebygget med ny barnehage. 

 

 
 
Figur 14: det er utført sol/skyggediagrammer i skisseprosjektet som viser solforhold kl. 12 på dagen ved 

ulike årstider med maks regulerte byggehøyder. 

 

7.13 KULTURMINNER 

 

Planforslaget forventes ikke å få konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljøer, ettersom 

planområdet allerede er bebygget og fordi det ikke er kjente automatisk fredete kulturminner i 
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området. Dersom det likevel skulle påtreffes kulturminner i bakken er det gitt bestemmelser 

om at arbeidet øyeblikkelig skal stanses og fylkeskonservatoren skal varsles. 

 

Iht. Miljødirektoratets kartsider miljostatus.no finnes det ikke SEFRAK-registrerte bygninger 

i eller i nærheten av planområdet. 

 

7.14 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

 

Spydeberg kommune har over flere år hatt et behov for å kunne tilby mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i kommunen bolig i eget lokalmiljø. Planforslaget vil i seg selv bedre sosial 

infrastruktur i kommunen. Det synes dermed positivt at boligene i Griniveien 29 kan 

realiseres med dette planforslaget. 

 

De nye boligene i Griniveien 29 ha til hensikt å tilby innbyggere i egen kommune en egen 

leilighet. Planforslaget har dermed ingen negativ effekt på offentlige eller private 

servicetilbud eller annen tjenesteyting, ettersom dette gjelder mennesker som allerede er 

bosatt i kommunen. 

 

Med tanke på kapasitet til barnehage i kommunen ble driften ved den gamle Grini barnehagen 

effektivisert ved at barnehagen ble samlokalisert og flyttet. Barnehagetilbudet i kommunen 

har dermed blitt flyttet til nye lokaler med gode lekearealer utendørs. Det er avklart politisk at 

Griniveien 29 ikke skal bli benyttet til barnehage i fremtiden, og at arealet derfor kan 

omreguleres fra barnehage til boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Skolekapasiteten i nærområdet begynner å bli full ved Hovin skole. Med tanke på den 

generelle økningen i innbyggertallet vil det være nødvendig å vurdere ny barneskole. Dette 

arbeidet er allerede påstartet, men fremdriften for regulering og bygging er uavklart. 

 

 

7.15 NATURMANGFOLD IHT. NATURMANGFOLDSLOVEN 

 

Her gjøres en vurdering av tiltakets arealbeslag sett opp mot naturmangfoldlovens §§8-10, 

Utbygger, herav Spydeberg kommune, påtår seg ansvar som ligger i naturmangfoldlovens 

§§11 og 12. Iht. bestemmelsene skal kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaveren 

og prinsippet om å benytte de beste miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder mhp.  

samfunnsmessige resultater legges til grunn. 

 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

 

Miljødirektoratet karttjenester, naturbase.no, miljostatus.no og Artsdatabanken er benyttet 

som grunnlag i kartleggingen av naturmangfoldet. Iht. kapittel 6.6 i denne planbeskrivelsen er 

det ikke gjort registreringer i planområdet og det tyder på at det ikke er utført kartlegging i 

feltet. Imidlertid omfatter planområdet i all hovedsak allerede bebygd areal, og med 

utgangspunkt i at dette allerede er regulert bebyggelsesarealer vurderes det at naturkartlegging 

ikke er nødvendig og at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende i forhold til 

beslutningsgrunnlaget for tiltaket. 

 

§9 Føre-var-prinsippet 
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I planforslaget er det avsatt areal til lekeplass iht. eksisterende bruk av området. For 

eneboligene i Nedre Damvei og rekkehusene i Solveien vil planforslaget åpne opp for at 

arealene kan benyttes på samme måte som før, mens for GBNR. 25/237 vil det medføre en 

transformasjon og høyere utnyttelsesgrad enn i dag. Samtidig er inngrepene så små at det ikke 

vil være av betydning for vilt eller naturmark generelt. Området ligger midt i et allerede 

utbygd boligområde, og er regulert for bebyggelse i gjeldende plan. Området består av en 

gruset parkeringsplass, bebyggelse og gjengrodde lekearealer, og innehar ingen viktige 

økologiske funksjoner som f. eks bekk, verdifulle kantsoner eller biologisk mangfold. Ved 

realisering av planforslaget i Griniveien 29 vil noe vegetasjon måtte fjernes, men det skal iht. 

bestemmelsene bevares vegetasjon i størst mulig grad. F. eks trevegetasjonen er økologisk 

hensiktsmessig for fugler i området og bør bevares i stor grad. Det vil likevel ikke være av 

betydelig konsekvenser for biologisk mangfold dersom de likevel må fjernes. I og med at 

området allerede er regulert bebygget vil vedtaket av dette reguleringsplanforslaget ikke 

medføre negative konsekvenser. 

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

 

Det er ikke registrert rødlistearter, fredete, truede eller prioriterte arter i planområdet. Det er 

heller ikke registrert viktige naturtyper for biologisk mangfold. Det finnes livskraftige arter i 

området, men konsekvensen er liten dersom disse skulle også befinne seg i planområdet. Iht. 

reguleringsbestemmelsene skal evt. svartelistede arter ikk spres som følge av nye byggetiltak i 

området.  

 

Samlet sett vurderes det at tiltaket vil gi liten samlet belastning på økosystemet ved realisering 

av planforslaget. 

 

7.16 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

I planbeskrivelsens kapittel 6.13 er det nyrenoverte VA- og overvannsledninger med 

tilkoblingsmuligheter for planområdet. Iht reguleringsbestemmelsene gjelder prinsippet om 

lokal overvannshåndtering, dvs at overvannet fordrøyes på egen grunn eller ledes til nærmeste 

resipient. Fordrøyning må belyses nærmere ved søknad om tillatelse og sikres før tiltaket 

igangsettes. En mindre del av overvann på eiendommen går til offentlig ledningsnett. 

 

Det er også orientert at det er ledig kapasitet i eksisterende strømstasjon til de planlagte 

fremtidige boligene i området.  

 

7.17 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

 

Planforslaget, på lik linje med all fortetting, vil bedre forhold for næring i Spydeberg sentrum. 

 

7.18 JURIDISKE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Eiendom GBNR. 25/237, Griniveien 29 eies av Spydeberg kommune og det må ikke påregnes 

grunnerverv for å realisere reguleringsplanen. 

 

Planforslaget åpner for at boligene kan selges til fremtidige beboere eller eies av Spydeberg 

kommune. 
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8.  MEDVIRKNING OG INNKOMNE INNSPILL 
 

Det kom inn 8 merknader til varsel om oppstart av planarbeid: 

• Fylkesmannen i Oslo og Viken – 20190321 

• Statens vegvesen – 20190319 

• NVE – 20190322 

• Østfold fylkeskommune – 20190326 

• Indre Østfold Brann og Redning – 20190226 

• Hafslund Nett AS – 20190321 

• Anne-Marit Høgvold – 20190311 

• Elise Lang – 20190326 

 

Disse er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. 

 

 

 

9. VEDLEGG 
 

A – REGULERINGSPLANKART 

B – REGULERINGSBESTEMMELSER 

C – ROS-ANALYSE 

D – OMRÅDESTABILITETSVURDERINGER FOR GRINIVEIEN 29 

E – LANDSKAPSPLAN 

F – MOTTATTE MERKNADER ETTER VARSEL OM OPPSTART 

G – OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER 

 


