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Saken gjelder: 

 
Planområdet (markert med rødt) ligger ca 1,6 km sør for Spydeberg sentrum, like nord for E-18. 
Bebyggelsen er planlagt som en forlengelse av Vollene boligområde mot sørvest. Totalt utgjør 
planområdet 28,3 daa. 
 
Det fremmes forslag til detaljregulering for Grinda boligområde - del av gnr 33 bnr 10,15,16 til 1. 
gangs behandling før høring og offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 
etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, til sammen 21 boenheter. Denne saken 
skal sluttbehandles av Kommunestyret, KS. Hjemmelsgrunnlag for vedtak er plan- og bygningsloven § 
12-10. 
 
Planfremmer er Rørleggertjenesten Spydeberg AS, med rak arkitektur AS som rådgiver. 
Hjemmelshaver til arealet som skal bebygges, Per Kristian Låche, er initiativtaker til planprosessen. 
Planarbeidet har planID 0123-2014-0005. 
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Politisk saksordfører: Se behandling 
 
 
Saksopplysninger 
Området består i dag av skogs- og åpne jordbruksarealer. Ny bebyggelse er foreslått lagt til areal som 
i dag er skogkledt. I vest avgrenses planområdet av Lundsbekken. I øst ligger Vollene boligområde, og 
planlagt bebyggelse framstår som en forlengelse av dette.  
 

  
Utsnitt av kommuneplanens arealkart til venstre. Til høyre vises reguleringsplaner som omgir 
området. 
 
Planområdet, som i hovedsak er uregulert, ligger i sentrumssonen og er vist i kommuneplan for 
Spydeberg 2016-2028 som framtidig byggeområde for boligbebyggelse, felt B8. 
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=201401  
Kommunen gjør oppmerksom på at kommunedelplan for Spydeberg sentrum er innarbeidet i 
gjeldende kommuneplan. 
 
Det er knyttet følgende kommuneplanbestemmelser til området: 

§ 1.3.6:          Som del av reguleringsplanen for Grinda skal det utarbeides en støyfaglig 
utredning som synliggjør støynivåer for fasader og uteoppholdsarealer. Reguleringsplanen må 
tilfredsstille grenseverdier i pkt. 3.2 i retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging 
T1442/12, eller den til enhver tids gjeldende retningslinje om støy. Alle boliger skal planlegges 
med stilleside. Reguleringsplanen må sikre gjennomføringen av avbøtende tiltak. 

§ 2.1.1 c) 3:          Grinda (B8) åpnes for utbygging i 2023, for inntil 20 boenheter. 

 

I forslaget til detaljregulering er 20 boenheter plassert innenfor felt B8 i kommuneplan. Den 21. 
boenheten ligger innfor regulert område, reguleringsplan for Glomma-Hobøl (PlanID 0123-2005-
0002. Arealet er vist som byggeområde for eksisterende boligbebyggelse i kommuneplan.  
 
Deler av planområdet er omfattet av reguleringsplanene 

· Vollene boligområde, Plan-ID 0123-2002-0001 
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=200201  

· Glomma-Hobøl (E-18), Plan-ID 0123-2005-0002 

http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=201401
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=200201
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http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=200502  

 
Planområdet grenser til reguleringsplan for Vollene vestere, Plan-ID 0123-2012-0002 
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=20120002 . 

 
Planavgrensning, varsel om oppstart april 2018. 
 
Kort bakgrunn for reguleringsplan 
Ved utbygging av ny E-18 ble landbrukseiendommen gnr 33 bnr 10,15,16 delt i to. Ifølge 
hjemmelshaver ble det krevende å opprettholde drift av arealet nord for ny motorvei. Det ble derfor 
i 2014 fremmet forespørsel om oppstart av planarbeid 2014. Komité for miljø, plan og teknikk 
vurderte planspørsmålet i møte 2. desember 2014, og tilrådte oppstart av planarbeid. Ved rullerings 
av kommuneplan ble det i 2015 gjennomført konsekvensutredning på kommuneplannivå. I høring av 
forslag til kommuneplan i 2015 ble det fremmet innsigelse mot arealet B8 (nåværende planområde) 
av Østfold fylkeskommune, med begrunnelse i arealregnskap samt avstand til Spydeberg sentrum. 
Det ble oppnådd enighet i meklingsmøte, ledet av Fylkesmannen i Østfold, 8. november 2016 (se 
vedlagt protokoll fra meklingsmøtet). 
 
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan samt oppstart av forhandling og utbyggingsavtale 
ble sendt ut april 2018 med frist for innspill 1. juni 2018. Det kom inn 12 innspill til planarbeidet. 
Sammendrag av disse med forslagsstiller kommentarer inngår i planbeskrivelsen (se vedlegg). 
 
To alternative forslag til adkomst  
I planavgrensning til varsel om oppstart ble det tatt høyde for at adkomst til område kunne skje på to 
ulike måter: Via Volleneveien og Kvartsveien (alternativ 1) eller via Volleneneveien og ny vei anlagt 
nord for utbyggingsområdet, langs nåværende turvei (alternativ 2). Disse to alternativene er 
videreført i foreliggende forslag til detaljregulering, se illustrasjon under Vurdering. 
 
Planfremmer vurderer disse, fra sitt ståsted, som likeverdige, og ønsker å høre uttalelser til begge 
alternativ. Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale for alternativ 1, hvor utbedring av søndre del 
av Kvartsveien står sentralt. 

http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=20120002
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Se også nærmere drøfting av adkomst under Vurdering. 
 
 
 

Vurdering 
Komplett forslag til reguleringsplan forelå fra planfremmer 14. august 2019. Det følger av plan- og 
bygningsloven § 12-11 at kommunen innen 12 uker skal avgjøre om forslag skal sendes ut på høring 
og legges ut på offentlig ettersyn. 
 
Som del av sin saksbehandling har enhet for forvaltning gjennomført møter med 
Barnerepresentanten og Helsehuset - enhet for samfunnsmedisin samt interne møter i 
kommunalområde Teknikk og Samfunn knyttet til infrastrukturelle forhold – vei og VA. 
 
Innspill fra Barnerepresentanten: 
Møtet ble avholdt 23. september 2019, med Barnerepresentant Nina Solberg, plankonsulent Erik 
Morset og arealplanlegger Bente Sand til stede. Følgende innspill ble lagt fram i møtet: 

· Viktig at barn og unge får trafikksikker vei til og fra området. Det gjelder begge 
alternativene. Særlig viktig med trygg gang- og sykkelforbindelse ved alternativ 2, da barn 
ved Vollene naturbarnehage i store deler av året må bruke denne veien til barnehagens 
uteområde/lavvo. Må tilrettelegges for barn og unges ferdsel her, med en egen gang- og 
sykkeltrasé. 

· Viktig med trafikksikre leke- og ferdselsområder inne på selve boligområdet. Viktig at 
turdrag/grønnstruktur holdes åpne og ikke privatiseres ved at bolighager eser utover. 

· Fint at planen sikrer muligheten for å framføre turvei mot Spydeberg skole. Det hadde vært 
meget gunstig om denne ble opparbeidet samtidig med utbyggingen. 

· Fint at planen legger til rette for at det kan etableres bålplass på friområde. Dette kan være 
en aktivitetsmulighet for større barn/ungdom 

· Viktig at det stilles krav til utstyr på lekeplass, og at dette er på plass når boligene tas i bruk 
· Viktig at så mye som mulig av uteoppholdsarealene skjermes for støy fra E-18. Det må 

sikres at eneboligene, som høyst sannsynlig bygges først, får tilfredsstillende støyforhold 
ute selv om ikke rekkehusbebyggelsen er oppført. 

· Det er viktig at barnehage- og skolekapasitet bygges ut i takt med boligutbyggingen, 
fortrinnsvis i boligenes nærområder 

 
Innspill fra Helsehuset – enhet for samfunnsmedisin: 

Møtet ble avholdt 17. september 2019. Til stede var Silje Bruland Lavoll, Turid Fredriksen (begge 
Helsehuset) og Jon Gunnar Weng og Bente Sand (begge Spydeberg kommune). Helsehuset har 
mottatt henvendelser fra berørte naboer som er bekymret trafikksikkerheten på Vollene i 
byggeperioden og etterhvert ved flere boenheter, i tillegg til støybelastning fra E18 for de planlagte 
boligene. Dette ble i hovedtema i møtet. 

· Trafikksikkerhet: Helsehuset sa seg godt fornøyd med at to adkomstalternativ blir sendt på 
høring, for slik å kunne belyse de ulike forhold godt, samt sikre større grad av medvirkning. 

· Støyforhold: Helsehuset viste til WHOs helsebaserte retningslinjer og ba om at disse ble 
vurdert i saksbehandling. Helsehuset trakk fram at støybelastning har helsekonsekvenser, 
som i stadig større grad blir dokumentert. Støy har også konsekvenser for kvalitet i bomiljø, 
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og i dette tilfelle er mange av de mest attraktive uteområdene mest støyutsatt. Opplevd 
støy og målt støy vil også for mange oppleves ulikt. 
Helsehuset viste også til behovet for å få en samlet og forutsigbar håndtering av 
støyproblematikk i planarbeid. Trondheim kommunes samarbeid med Fylkesmannen i 
Trøndelag ble trukket fram som eksempel. 

 
 
Trafikkavvikling og trafikksikkerhet 
I likhet med Barnerepresentanten og Helsehuset har trafikksikkerhet og støy vært fokusområder for 
saksbehandling ved enhet for forvaltning. 
 
Kommunen har vurdert konsekvenser ved de to foreslåtte alternativ til adkomst, som også er 
nærmere drøftet i planbeskrivelse til planforslaget. Kommunen anser i likhet med planfremmer at for 
selve utbyggingsområdet vil de to alternativene være likeverdige. Konsekvensene av valg av adkomst 
vil derfor sterkest berøre omgivelsene, særlig beboere på eksisterende Vollene boligområde. 

 

 
Alternativ 1 Via Volleneveien og Kvartsveien: 

· Vil benytte eksisterende veistruktur uten å ta nye arealer i bruk. Kvartsveien vil bli utbedret 
som følge av utbygging, jf. forslag til utbyggingsavtale. 

· Vil berøre beboere langs søndre del av Kvartsveien samt Ravineveien, både i 
anleggsperioden og etter utbygging. Dette framkommer også i innspill fra beboere i 
området. 

Alternativ 2: 

· Vil i mindre grad berøre beboere langs søndre del av Kvartsveien, men beboere på 
vestsiden vil få adkomstvei på begge sider av eiendommen. I alternativ 1 vil disse 
eiendommene ha internvei på sin vestside. 

· Vil kunne benyttes som anleggsvei og slik avlaste Kvartsveien 
· Vil innebære at beboer i Volleneneveien 13 blir berørt 
· Vil innebære at nytt areal tas i bruk til veiformål. 
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· Vil innebære motorisert ferdsel langs turvei. 
 

I begge alternativ vil brukere av lekeplass og balløkke bli berørt. Det samme gjelder beboere langs 
Volleneveien. 
 
Kommunen mener det er riktig å legge begge alternativ ut til høring og offentlig ettersyn for å 
nærmere belyse konsekvenser av alternativene. Kommunen ser samtidig at alternativ 1 vil berøre 
flere beboere på eksisterende Vollene boligområde. 
 
Kommunen mener også at trafikksikkerheten for myke trafikanter langs eksisterende turvei i 
alternativ 2 må styrkes. Dette er blant annet i store deler av året adkomst for Vollene 
naturbarnehage til uteområdet nord for planlagt bebyggelse. Dersom regulert turvei sørover mot 
Spydeberg kirke og skole også opparbeides, vil adkomst i alternativ 2 også kunne bli del av skolevei 
og et større sammenhengende turveisystem. 
 
Det bør derfor legges til rette for fortau, eller turvei som kan benyttes hele året, langs eksisterende 
turvei. Kommunen anser at det er tilstrekkelig areal for dette innenfor varslet planavgrensning. Slik 
endring vil kunne medføre at et lite areal som i dag er LNF-formål, vil reguleres til samferdselsformål. 
Arealet er per dato ikke dyrket, men frastår som grøft/skulder for eksisterende turvei. Det stilles 
vilkår i vedtak. 

 

Støy 
Verdens helseorganisasjon, WHO, utarbeidet i 2018 nye helsebaserte retningslinjer for støy. I de nye 
retningslinjene er det et tydeligere fokus på langtidsvirkninger av støy for helse. Blant annet har 
gjennomgang av forskning avdekket sterkere bevis for en sammenheng mellom trafikkstøy og 
helseproblem som hjerte- og karsykdom. For veitrafikk, som er den største kilden til støy, anbefaler 
WHO at gjennomsnittlig støynivå ikke bør overstige Lden 53 dB utenfor bolig, mens støynivå på 
natten ikke bør overstige Lnight 45 dB. I dagens norske retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) er anbefalt grenseverdi for vegtrafikk noe høyere, Lden 55 dB. 
 
Kommunen merker seg WHOs retningslinjer, og antar at disse vil bli vektlagt ved rullering av 
nasjonalt og internasjonalt regelverk på området. Kommunen vurderer også at de nye retningslinjer 
basert på økt kunnskap gjennom forskning, styrker grunnlaget for krav fastsatt i 
kommuneplanbestemmelse § 1.3.6. 
 
Samtidig mener kommunen at kravene i kommuneplanbestemmelse § 1.3.6 skal legges til grunn for 
behandling av planforslaget, også fordi kommunen som planmyndighet skal ivareta den 
forutsigbarhet for alle parter som en kommuneplan skal utgjøre. 
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Støykart og visualisering, støybelastning på fasade. Gul sone markerer overskrivelse av støykrav, noe 
som utløser krav om avbøtende tiltak. 
 
Det er utført støyfaglig vurdering med støykart i planarbeidet, der det er synliggjør støynivåer for 
fasader og uteoppholdsarealer. Kommunen anser at støyfaglig vurdering er utført av fagkyndig. Det 
framgår av pkt 5.1 Hovedgrep i planbeskrivelse til planforslaget at «rekkehusene plasseres slik at de 
fungerer som støyskjerm for områdene innenfor». Konklusjon i støyfaglig vurdering er at «Prosjektets 
utforming gir mulighet for stille side for alle boenheter, samt skjermet uteoppholdsareal i området 
mellom byggene. Krav til innendørs støynivå vil være tilfredsstilt forutsatt at det benyttes balansert 
ventilasjon.» 
 
Kommunen mener det er en svakhet ved planarbeidet at det ikke er redegjort for støyforhold i ulike 
fasene i utbyggingen. Det er påkrevet å sikre at boenheter på felt BFS 1-4 innfrir kravene stilt i 
kommuneplanbestemmelse § 1.3.6 – herunder støy på uteoppholdsareal - også før konsentrert 
småhusbebyggelse mot sør BKS er ferdigstilt. Det stilles krav om slik redegjørelse i forslag til vedtak. 
 
Kommunen gjør for øvrig oppmerksom på at aktivitet i deponi vest for Lundsbekken skal være 
opphørt. 
 
Bomiljø – barn og unge 

Kommunen har i sin behandling vektlagt innspill fra Barnerepresentanten, blant annet i sin vurdering 
av trafikksikkerhet og adkomstalternativ. Kommunen finner det også riktig å stille spesifikke krav til 
utstyr på lekeplass i planbestemmelsene, se forslag til vedtak. Dette er tilsvarende bestemmelser 
som i reguleringsplan for Lund vest. 
 
Det er i plan sikret interne ferdselsårer til og fra lekeplass skjermet for trafikk. Muligheter for bruk av 
friområde i sør og vest er nedfelt i bestemmelser. 
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Alle boenheter har tilgang til uteoppholdsareal som innfrir minstekrav satt i kommuneplan. 
Arkitektonisk skal bebyggelsen framstå som en forlengelse av Vollene boligområde. 
 
Geotekniske forhold 

Det er utarbeidet geoteknisk rapport for området. Planlagt bebyggelse vurderes å ikke ha noen 
innvirkning på områdestabiliteten på området og omkringliggende bygninger. Alle nye boliger kan 
fundamenteres på fast fjell. 

 
Annen infrastruktur 

Det går offentlig vann- og avløpsnett inn til planområdet. 
 
I planforslaget inngår sikringssone på grunn av høyspentledninger i området. I denne sonen kan det 
ikke oppføres bebyggelse. I samme sikringssone ligger hovedvannsledning, slik at interesser knyttet 
til denne blir ivaretatt. 

 
Natur- og miljøinteresser 

Kommunen tilrår at felt GN tas ut av planområdet og blir liggende som LNF-område i 
kommuneplanen. Dette vil sikre området samme vern, og avgrenset tydeligere hvilke areal som 
inngår i regulering med tanke på oppføring av bebyggelse. Det stilles vilkår i vedtak.  

 
Konklusjon 
Kommunen mener planforslaget er i samsvar med overordnete føringer og planer, herunder 
gjeldende kommuneplan for Spydeberg 2016-2028 med boligprogram. Kommunen anser at 
planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-10. Det stilles vilkår 
til vedtak. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune har vurdert innsendt planforslag for detaljreguleringsplan for Grinda 
boligområdet, del av gnr. 33 bnr. 10, 15, 16 og vedtar at planforslaget sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.  

 
 
 
 
 
Kommunestyre - 65/2019 
 

KS - behandling: 
Følgende hadde ordet: Ordfører Petter Schou 
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POLITISK SAKSORDFØRER: Petter Schou 
VOTERING: Enstemmig.  
 
 

KS - vedtak: 
Spydeberg kommune har vurdert innsendt planforslag for detaljreguleringsplan for Grinda 
boligområdet, del av gnr. 33 bnr. 10, 15, 16 og vedtar at planforslaget sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.  

 
 
 

Vedlegg: 
039-01 Planbeskrivelse 190814 
039-03 Reguleringsplan 1-1500 A3 alternativ 1 
039-03 Reguleringsplan 1-1500 A3 alternativ 2 
039-04 Reguleringsplan 1-1000 A2 alternativ 1 
039-04 Reguleringsplan 1-1000 A2 alternativ 2 
039-05 Reguleringsbestemmelser 190814 
039-06 ROS-analyse 
039-07 Illustrasjonsplan alternativ 1 
039-07 Illustrasjonsplan alternativ 2 
039-08 Solstudie 
039-10 Geoteknisk rapport 
039-11 Støyvurdering 
039-12 Støysonekart 
039-13 Varslingannonse 
039-14 Innspill Banenor 
039-15 Innspill fylkeskommunen 
039-16 Innspill fylkesmannen 
039-17 Innspill Hafslund 
039-18 Innspill NVE 
039-19 Innspill vegvesenet 
039-20 Innspill Kamperud Braathen 
039-21 Innspill Kirkerud 
039-22 Innspill Leivestad-Johansen 
039-23 Innspill naboer 
039-24 Innspill Seim 
039-25 Innspill Sletner Gjerstad 
Oppdatert planforslag for Grinda 
02_Protokoll_08.11.2016 
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