
Vedlegg: 8 

Uttalelser ved oppstart av detaljregulering for nordre del av Løvestadfeltet  - Spydeberg sentrum vest 
  
 

 
 

UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART  
 
Kunngjøring om igangsetting av detaljregulering/omregulering av nordre del av boligområdet på Løvestad 
i Spydeberg sentrum vest ble varslet i Smaalenenes Avis lørdag 14.12.2017, med frist for å komme med 
innspill/uttalelser innen 22.01.2018.  
 
Sammendrag og kommentar til innkomne uttalelser/innspill ved oppstart følger av vedlegg 7.  
 
Liste over uttalelser/innspill ved varsel om oppstart: 
 

1 Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen   12.01.2018 
2 Fylkesmannen i Østfold, miljøavdelingen    22.01.2018 
3 Statens vegvesen      04.01.2018 
4 Bane Nor      10.01.2018 
5 Bane Nor      19.03.2018   
6 Hafslund Nett       21.12.2017 
7 NVE        04.01.2018 
8 Forum For Friluftsliv      17.01.2018  
9 K.M.Sørby A/S       18.01.2018 

 
 



 

Plan- og miljøseksjonen  
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg   E-post: postmottak@ostfoldfk.no 
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg            Internett: www.ostfoldfk.no 
Telefon: 69 11 70 00    Org.nr.: 842 952 972 

 

 

Uttalelse.  Boligområde Løvestad - Spydeberg kommune - varsel om 
oppstart 
Østfold fylkeskommune viser til brev datert 12. desember 2017 fra Enerhaugen 
Arkitektkontor på vegne av Moen Eiendom AS om oppstart av planarbeid for 
detaljregulering/omregulering av nordre del av boligområdet på Løvestad i Spydeberg 
sentrum.  

Fakta 
Planområdet inngår i dag i gjeldende reguleringsplan for Løvestad MVE, planID 200702, hvor 
arealene er satt av til byggeområde for boliger (blokkbebyggelse/konsentrert 
småhusbebyggelse (B3 og B5-B7), felles grøntområde, trafikkområder og 
buffersone/vegetasjonsbelte.  

Planområdet utgjør 43 daa, og omfatter eksisterende boligområde (B6) i nordvest, del av 
eiendom i tilknytning til Løvestad gård (B3), samt gjenværende del av variert skrånende 
jordbruksareal avsatt til boligutvikling og fellesareal (B5 og B7). 

Planområdet avgrenses i nord av østre linje, i øst av tilliggende boligområder, i vest av 
Næringsveien og Løvestad næringsområde og i sør av Essen gartneri og en eksisterende 
barnehage. Planområdet omfattes av kommunedelplan for Spydeberg sentrum (2012-2024). I 
kommunedelplan er gjeldende regulering lagt til grunn, hvor området er avsatt til areal for 
boligbebyggelse, friområde. 

Forslagsstiller skriver at området på Løvestad er mindre aktuelt for oppføring av 
blokkbebyggelse, slik det åpnes for i gjeldende reguleringsplan. Forslagsstiller ønsker å endre 
planen og tilrettelegge for en boligstruktur som skaper større variasjon i området hva gjelder 
boligtype, utforming og størrelse på leiligheter.  

Forslagsstiller skriver at siden antallet boliger blir færre og arealkravet til felles lek og 
oppholdsareal allerede er godt ivaretatt i tilknytning til ubebygde boligområder, vil det ved 
omregulering av nordre del også bli foretatt en viss justering/omdisponering av avsatt 
grøntområde. Avsatt felles grøntområde er til tross for betydelig utbygging i området, i 
begrenset grad opparbeidet eller tatt i bruk som felles oppholdsareal.  

 

 

Enerhaugen Arkitektkontor AS Vår ref.: 10273/2018 - 2017/13483 

Postboks 6645 Rodeløkka Deres ref.:  

0502 OSLO Dato: 12.01.2018 
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Østfold fylkeskommune har følgende kommentarer:  

Planforslaget er i hovedsak en stadfestelse av dagens regulering. Det er imidlertid vurdert å 
legge til rette for en lavere utnyttelse av området, at man går bort fra blokkbebyggelse og at 
fremtidig bebyggelse vil bestå av en variasjon av rekkehus/kjedete eneboliger i 2-3 plan, 4-6 
mannsboliger og leilighetsbygg i 2 til 4 etasjer. Antall boliger vil bli halvert i forhold til 
gjeldende reguleringsplan. 

ØFK er opptatt av at det legges til rette for gode steder å bo. Formålet og de viktigste 
fordelene med fortetting er at det kan bidra til bærekraftig byutvikling. De største 
utfordringene er ofte at det legges til rette for høy tomteutnyttelse med følgende redusert 
bokvalitet, men vi ser også at det er viktig at utearealer og rommene mellom husene 
planlegges godt. ØFK mener at man bør kartlegge nærområdet og på bakgrunn av denne 
kartleggingen, vurdere hvilke nye kvaliteter og funksjoner prosjektet skal tilføre området. 
Eksisterende kvaliteter, det kan være eksisterende grønne arealer og friområder, må sikres på 
en positiv måte.  

Barn og unges interesser i nærmiljøet 
Det er særlig viktig å kartlegge områder hvor barn leker og sikre sammenhengende turveier 
mellom boligområder og lekeområder. Det må avsettes tilstrekkelig felles lekeområder i 
henhold til gjeldende normer i Spydeberg kommuneplanens arealdel. Barn og unges 
interesser skal ivaretas. Det skal legges til rette for uorganisert lek, fysisk aktivitet og positiv 
utfoldelse i nærmiljøet. Det må også tas hensyn til større barns behov for arenaer for fysisk 
utfoldelse, for eksempel ballbinge, klatrevegg, trær, aktivitetsrom, et sted å være. Det skal 
legges til rette for lekeplass for de minste barna.  

Utearealenes størrelse, kvalitet og utforming er avgjørende for bruken (Guttu og Martens 
1998). Arealene skal gi plass for barns lek og samtidig sikre steder for opphold for voksne 
skjermet fra barns lek.  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer vedrørende støy og 
forurensning skal følges, og dette må sikres gjennom bestemmelser til planen. Støy er det 
problemet som berører flest mennesker, og det å bygge tett er en utfordring til støy.  

Skjerming mot Østre linje 
ØFK forutsetter at støyskjerming mot Østre linje løses og at det innarbeides bestemmelser 
vedrørende dette.  
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Skjerming mot næringsområde 
ØFK mener at det i samråd med tilgrensende virksomhet bør det utarbeides skisser for 
hvordan skjerming mot industriområde, mot innsyn og mot eventuell støy i henhold til 
gjeldende krav. ØFK mener at treklyngen bør bevares, som en estetisk buffer mot 
industriområdet.  

Kombinasjonen næring og boliger medfører ofte konflikter. Det må innarbeides 
reguleringsbestemmelser som opprettholder skjerming mot industriområde. Det må legges til 
rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet, som knyttes opp til 
beplantning/rammevegetasjon mot industriområdet.  

Offentlig kommunikasjon og kollektivdekning 
Det må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk, og det bør avklares om 
det er aktuelt å anlegge busslomme på arealet.  

Trafikksikkerheten må vektlegges og planen må legge opptil god og sikker adkomst og 
trafikksikker skolevei.  

Universell utforming 
Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og 
uteområder. Universell utforming skal legges til grunn for planarbeidet.  

Konklusjon 
Det må stilles krav i bestemmelsene om at felles lekeområde, fortau og støyskjerm mot 
tilgrensende industriområde skal være ferdig opparbeidet etter at planen er godkjent. I tillegg 
må det være bestemmelser om universell utforming, maksimal støybelastning mm.  

Vi har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt, men forutsetter at vi får 
planforslaget til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.  

 

Med hilsen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av 

 

Elin Tangen Skeide Christine Stene 
fylkesplansjef rådgiver 
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Kopi til: 

STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD POSTBOKS 325 1502 MOSS 



 
Besøk: Vogtsgate 17, Moss  |  Post: Postboks 325  |  1502 Moss   
Sentralbord: 69 24 70 00  |  Faks: 69 24 70 01  |  Org.nr 974 760 460 
E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no  |  www.fylkesmannen.no/ostfold 

 

 

 
 

Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for nordre del av boligområdet på 
Løvestad, Spydeberg kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 12.12.2017 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for nordre del av boligområdet på Løvestad. 
 
Formålet med planarbeidet er å omregulere eller endre eksisterende reguleringsplan slik at 
samlet antall boliger blir tilnærmet halvert og i større grad vil bestå av konsentrert 
småhusbebyggelse. Deler av et større område avsatt til felles grøntområde, foreslås også 
endret til bebygd areal. 
 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og 
skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i 
høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. 
Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og 
planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Kommunene skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør 
derfor fremgå i planbeskrivelsen. 
 
Vårt innspill er delt i to, hvor første del er konkrete innspill, vurderinger og råd tilknyttet det 
varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for 
planarbeidet. 
 
Innspill 
De foreslått endringene vil gi en lavere arealutnyttelse enn den eksisterende planen. I statlig 
planretningsline for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legges det føringer på 
utnyttelsesgraden når arealer skal legges til rette for bl.a boliger. I planen må det redegjøres 
for hvordan forventningene om god arealutnyttelse og korte avstander til daglige gjøremål for 
flest mulig, kan imøtekommes. 
 
Det er viktig at det ved planlegging tas hensyn til gode bomiljøer og legges til rette for 
tilstrekkelige med felles uteoppholdsarealer for barn, unge og voksne. Disse må ha høy 
kvalitet og også gi muligheter for variert og uorganisert lek og fysisk utfoldelse i naturlige 
omgivelser. At et område tilsynelatende i lite bruk er ikke en grunn til å endre 
reguleringsformålet slik at det kan bebygges. Dette kan endres over tid i boligområder bl.a i 
tråd med endringer i alderssammensetningen til beboerne i området. 

Enerhaugen arkitektkontor 
Att. Rune Slaastad 
Postboks 6645 Rodeløkka 
0502  OSLO 
 

Miljøvernavdelingen 

Deres ref.: RAS 2017.380 

Vår ref.: 2017/8077 421.4 AAR  

Vår dato: 22.01.2018 

 
   

mailto:fmospostmottak@fylkesmannen.no


Jernbanen (Østre linje) avgrenser området i nord. Det må redegjøres for støy fra linjen, og 
hvordan dette er tenkt ivaretatt. 
 
Generelle tema 
De nasjonale forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 
12.06.15. Her samles mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene 
legger særlig vekt på i planleggingen. 
 
Vår region har høybefolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som gjør at 
man samtidig bidrar til å nå viktige nasjonale mål for klima, areal- og transport. 
Jordvernmålet og utviklingen i fylket, tilsier at forbruket av dyrket mark må reduseres til et 
minimum. Fortetting og transformasjon er løsningen for en bærekraftig arealforvaltning, og 
for å nå målene om at vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 
Fortettingen må også skje med kvalitet slik at man skaper trygge og helsefremmende bo- og 
oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning. 
 
Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og 
regionale planer samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved offentlig ettersyn ha en 
planbeskrivelse. Det må fremgå tydelig om planen utløser krav om konsekvensutredninger. 
 
Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995). 
 
Følgende generelle temaer vurderes også som viktige i det aktuelle planområdet: 
 
 Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPR-

Barn og unge. Det skal etter plan- og bygningsloven være en særskilt ordning i hver 
kommune som sikrer at barn og unges interesser ivaretas. Det må belyses i saken 
hvordan barn og unges interesser er ivaretatt. Opparbeidelse av lekearealer samtidig 
med boligene bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Planleggingen skal sikre gode 
levekår og trygge bomiljøer. Ny lov legger opp til at planer skal fremme helse og trivsel og 
forebygge sosiale forskjeller og kriminalitet. Vi viser også til § 5-1 om medvirkning og 
tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i stand til å delta direkte i 
planprosessen. 

 Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til 
"Estetikk i plan- og byggesaker" (T-1179). Det må være fokus på 
reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes for tiltak i planen. 

 Universell utforming. Vi viser til " Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming" (2005-2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle 
grupper. Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. 

 Blå-grønn struktur. Viser til DN-håndbok 23 ”Grønn by …arealplanlegging og 
grønnstruktur”, MDs veileder T-1267 ”Fortetting med kvalitet” og Framtidens byers 
veiledning om Blågrønn faktor. Det er viktig med både bevaring og etablering av ny blå-
grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for det lokale miljøet som 
trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, stedsindentitet, 
naturmangfold, landskap og klimatilpasning.  

 Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne 
forvaltningen ved å gi felles mål og prinsipper. §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 



retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vi minner om at vurderingene som 
gjøres skal fremgå, jf. § 7. Eksisterende kunnskap om området må framskaffes og det må 
vurderes om det er behov for ytterligere undersøkelser. 

 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, 
for eksempel flom, havnivåstigning, stormflo, grunnforhold, radon, fare for ulykker eller 
annen fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse miljø og viktig 
infrastruktur samt sikre materielle verdier. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser 
ved utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 
Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 10 § 7-3 med veiledning. 
Vi viser også til NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, blant annet 2/2011 
Flom- og skredfare i arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Håndtering av overvann, flommer og havnivåstigning blir stadig mer aktuelt. Vi anbefaler 
nettsiden www.klimatilpasning.no og DSBs veileder Klimahjelperen. 

 Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging og 
tilhørende veileder TA-2115. Støyforholdene skal være utredet ved regulering av området, 
jf. retningslinjens punkt 3.1. Retningslinjen angir maksimale støygrenser, men vi vil peke 
på at også støyeksponering under disse verdier kan påvirke helse og trivsel. I støyutsatte 
områder må det stilles konkrete krav til avbøtende tiltak, bebyggelse og uteområder. 

 Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-
1520. Vi viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. 
Det må også ses på samspilleffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke 
plagen/helserisikoen. 

 Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger 
forurensning i grunnen. Vi viser til forurensingsforskriftens kapittel 2 om opprydding i 
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets veiledere til forskriften 
(TA- 2912 og TA-2913). Forurenset grunn skal registreres i databasen ”Grunnforurensing” 
i samsvar med Miljødirektoratet veileder om dette (TA-2671).  

 Klimagassutslipp og energi. Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for 
energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta klimahensyn i all relevant 
planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive løsninger og lokalisering 
som bidrar til redusert behov for bruk av privatbil. SPR for klima- og energiplanlegging 
fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i planleggingen.SPR for 
samordnet bolig- areal- og transportplanlegging gir føringer for hvordan arealbruken skal 
bidra til at man når de nasjonale klimamålene. 

 Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides 
i tråd med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 
Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no og www.miljøkommune.no. 
  
Vi vil komme nærmere tilbake til saken når planen foreligger til offentlig ettersyn, og vurdere 
om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Gartmann e.f. Aase Richter 
seniorrådgiver seniorrådgiver 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent 

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.planlegging.no/
http://www.milj�kommune.no/
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for nordre del av 

boligområdet på Løvestad, Spydeberg kommune 

Vi viser til brev mottatt 12. desember 2017 med varsel om oppstart av ovennevnte sak. 

Planområdet består av eksisterende boligområde (B6) i nordvest, del av eiendom i tilknytning 

til Løvestad gård (B3), samt gjenværende del av variert skrånende jordbruksareal avsatt til 

boligutvikling og fellesareal (B5 og B7). 

 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhus‐

/leilighetsbebyggelse i 2‐4 etasjer i tilknytning gjenværende ubebygde boligfelt (B3, B5 og 

B7), foreta justeringer av formålsgrenser mellom boligområdene, grøntområder og 

trafikkareal, samt åpne for innpassing av garasjeanlegg som kombinert støyavskjerming mot 

Østre Linje i nord. Ønsket utvikling er en videreføring av pågående og gjennomført 

utbygging på Løvestadfeltet. 

 

Området er per i dag regulert gjennom eldre reguleringsplan for Løvestad MVE vedtatt 

10.05.2007. Arealene er avsatt til byggeområde for boliger (blokkbebyggelse/konsentrert 

småhusbebyggelse), felles grøntområde, trafikkområder og buffersoner/vegetasjonsbelte. I 

kommuneplanens arealdel for 2016‐2028 omfattes planområdet av kommunedelplan for 

Spydeberg sentrum (2012‐2024). Her er området avsatt til areal for boligbebyggelse, 

friområde/grønnstruktur. 

 

Statens vegvesens ansvar 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger og for fylkeskommunen på 

fylkesveger. Det innebærer at vi har ansvar for å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og 

vedlikeholde vegene på en optimal måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Vi er også et 

fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret 

skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på egne veger og der andre enn staten har 
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myndighet. Vi har sektoransvar for blant annet trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, 

universell utforming, støy og luftforurensing. 

 

I dette brevet uttaler vi oss som fagorgan med sektoransvar og som vegforvalter på vegne av 

Østfold fylkeskommune på fylkesveg 128. 

 

Innspill 

Vi har følgende innspill til planarbeidet: 

 

Trafikksikkerhet 

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 

trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige 

situasjoner. Dette gjelder også for anleggsperioden. Myke trafikanter må gis et sikkert tilbud 

i anleggsfasen, og det må sikres tilfredsstillende siktforhold i krysningspunkter mellom 

anleggstrafikk og gående og syklende. Dette kan med fordel sikres i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Avkjørsel og frisikt 

Kryss og avkjørsler bør utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok N100 

Veg- og gateutforming, kapittel E.1. 

 

Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter, se for eksempel kapittel E.1.1.5 i 

håndbok N100. Disse tegnes inn (og målsettes) i alle kryss og avkjørsler. Den delen av 

sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulert vegareal, reguleres som hensynssone. 

Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) 

ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, 

stolper eller liknende med en diameter mindre enn 0,15 m kan stå innen sikttrekanten. Disse 

kravene tas inn i en reguleringsbestemmelse 

 

Tilrettelegging for gående og syklende 

Det er viktig at planområdet tilrettelegges for fotgjengere og syklister, både i form av gode 

atkomstløsninger, interne og gjennomgående snarveger og tilrettelagt sykkelparkering. Det 

er nødvendig at det tilrettelegges for mest mulig direkte adkomster for gående og syklende 

til kollektive tilbud. 

 

Sykkelparkering 

Det bør settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser, for eksempel antall per 

boenhet i planen. Planbestemmelsene bør også stille krav til kvaliteten på sykkelparkeringen. 

Plassene bør være under tak, og stativene bør utformes på en slik måte at syklene kan låses 

fast. Med en stadig økning av elsykler, herunder elektriske lastesykler, stilles det høyere krav 

til utforming og tyverisikre sykkelparkeringer. 

 

Parkeringsdekning for bil 

Det bør tas inn en bestemmelse som stiller krav til maksimumsantall biloppstillingsplasser 

per boenhet i planen. Det bør angis i planbestemmelsene hvor mange parkeringsplasser for 
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personbiler som avsettes per boenhet. Vi ber om at det i planen begrunnes hvordan 

fastsettelsen av antall parkeringsplasser kan bidra til å nå de nasjonale målene om økt bruk 

av sykkel, gange og kollektivtransport. Vi oppfordrer også til at det settes av 

parkeringsplasser for lading av elbil. Av hensyn til trafikksikkerhet anbefaler vi at parkering 

samles til ett område i planen. På den måten unngår man mye internt trafikk. Alternativt kan 

parkeringskjeller under planområdet vurderes, med nedkjøringsrampe utenfor boligområdet. 

 

Kollektivdekning 

Det må av planbeskrivelsen fremgå hvordan området skal betjenes med kollektivtransport. 

Denne beskrivelsen bør omfatte gangforbindelser, avgangsfrekvenser og avstander til 

relevante stoppesteder. 

 

Trafikkanalyse 

Det må gjennomføres en trafikkanalyse som kartlegger hvilken betydning den foreslåtte 

utnyttelsen vil medføre mht. trafikkavvikling og trafikksikkerhet på det offentlige vegnettet. 

Trafikkanalysen skal synliggjøre dagens situasjon, fremtidig arealbruk og trafikkforhold, 

samt legges til grunn for eventuelle tiltak knyttet til planområdets atkomst fra fylkesveg 129. 

Analysen skal gjennomføres av noen med trafikkfaglig kompetanse. 

 

Universell utforming 

Ivaretakelsen av universell utforming må fremgå av reguleringsbestemmelser og plankart. 

Alle anlegg for gående og syklende skal ha universell utforming og det er viktig å legge til 

rette for dette i en tidlig planfase. 

 

Støy og luft 

Vi forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T- 

1442/2016, tabell 3) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging legges til grunn for 

planarbeidet. 

 

Vi anmoder om at det gjennomføres en støyutredning, ettersom planområdet ligger i direkte 

tilknytning til jernbanelinjen i nord. Vi anbefaler at konkrete forslag til tiltak mot støy 

innarbeides i reguleringsplanbestemmelsene.  

 

 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

 

Jan Antonsen 

sjefingeniør Sigrun Gjølberg 

 avdelingsingeniør 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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Spydeberg kommune - uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for nordre del av 
boligområdet på Løvestad  

Vi viser til brev datert 12. desember 2017 vedr. varsel om oppstart av ovennevnte plan. 

 
Bane NOR som jernbanemyndighet 

Sikkerhet og planfaglige krav 

Byggegrenser mot jernbane 

I varslingsdokumentene fremmes det ønske om å plassere carporter/garasjer innenfor gjeldende 25 m 
byggegrense. Garasjene vil bli liggende utenfor eksisterende gjerde mot jernbanen og fungere som 
støyskjerming. I den vedlagte planskissen er avstanden mellom planlagte oppstillingsplasser og nærmeste 
spormidt ikke angitt. Ut fra kartet antar vi at garasjene vil bli plassert ca. 12 m fra jernbanesporet. Vi 
aksepterer ikke etablering av faste bygg og installasjoner så nær jernbaneanlegg i strid med byggegrensen.  

Bane NOR forventer at den gjeldende byggegrensen legges til grunn for detaljreguleringen. Framtidig 
infrastruktur er ikke fastlagt i dette området og det er derfor viktig å opprettholde en tilstrekkelig avstand til 
jernbanelinja for å sikre gode forhold for drift, vedlikehold og videre utvikling av jernbanen.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser 

Planområdet grenser mot Østre Linje og vi forventer at dette vurderes i ROS-analyse. Viktige aspekter knyttet 
til jernbanen er: sikkerheten for togtrafikk og jernbanens stabilitet, risiko for kryssing og ferdsel i 
jernbanesporet, jernbanestøy og vibrasjoner samt andre relevante temaer. Dersom den planlagte arealbruken 
kan ha negative konsekvenser for jernbanesikkerheten må tiltakshaver vurdere sikringstiltak mot jernbanen 
eller andre risikoreduserende tiltak. 

 

Bane NORs grunneierinteresser 

Planområdet berører Bane NORs eiendom gnr/bnr 9/7, bortfestet til Spydeberg kommune. Vi bemerker at det 
er tinglyst bestemmelse om bebyggelse på eiendommene 9/7 og 9/3 som kan ha betydning for planen. Bane 
NOR Eiendom ønsker å bli involvert i en tidlig fase av planprosessen da planområdet delvis berører og 
grenser opp til våre eiendommer. 

 
Ut fra de opplysninger som foreligger ved oppstart har vi ingen ytterligere konkrete merknader, men vi vil 
vurdere saken på nytt ved offentlig ettersyn. Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår 
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veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-
planlegging/ og i vårt tekniske regelverk trv.jbv.no. Bane NOR forventer at forslagstillere setter seg inn i dette 
materialet før de utarbeider forslag til reguleringsplan. 

Hvis det er behov for å avklare konkrete spørsmål i planarbeidet, ta kontakt med saksbehandler. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

Nina Michalowska 
Overingeniør 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Enerhaugen Arkitektkontor AS 
Kopi:  
Spydeberg kommune 
  
 

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.jernbaneverket.no/Marked/Leverandorinfo/
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Spydeberg kommune - svar på spørsmål vedr. detaljregulering for nordre del av 
boligområdet på Løvestad 

Vi viser til e-post av 8. mars 2018 og telefonsamtalen vedr. Bane NORs uttalelse til oppstart av 
ovennevnte plan og arealutnyttelse innenfor byggegrense mot Østre Linje i planområdet. 

Bane NOR øsker å presisere at vi tar endelig stilling til planforslaget som helhet når det foreligger. 
Likevel kan vi gi noen prinsipielle svar på planmomentene som angår våre sikkerhetskrav. 

Parkeringsplasser 

Det er ønskelig at det åpnes for biloppstillingsplasser (flate parkering) mellom jernbane og 
samlevei nord i planområdet. De planlagte parkeringsplassene vil lokaliseres 12 m fra spormidt på 
det nærmeste punktet. Dette er en akseptabel avstand i henhold til våre tekniske regelverk, 
forutsatt at lokale forhold (bl.a. høydeforskjell mellom jernbanen og kjørearealer) er i tråd med 
forutsetningene beskrevet i kapt. Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand 
jernbane—vei i Bane NORs tekniske regelverk. Vi forutsetter også at trafikksikkerheten og andre 
relevante aspekter som f.eks. snørydding vurderes i planprosessen. 

Støyskjerm  

I den oversendte planskissen vises det en ønsket plassering av støyskjermer tett mot de planlagte 
parkeringsplassene. Det er viktig at støyskjermene plasseres slikt at de ikke kan medføre fare for 
togtrafikken og at det er mulig å vedlikeholde de uten å komme seg på jernbanegrunn. Dersom den 
foreslåtte plasseringen ivaretar disse aspektene, kan det aksepteres den type installasjon innenfor 
byggeforbudssonen langs jernbanen. Vi forventer at det sikres i planbestemmelsene at dimensjon 
og nøyaktig plassering av støyskjerm må godkjennes av Bane NOR.  

Oppfylling og planering langs jernbanen  

Jernbanen ligger i dag høyere i terrenget enn planområdet og det planlegges oppfylling og 
planering av arealene langs jernbanen. Vi gjør oppmerksom på at det må foreligge geotekniske 
vurderinger som bekrefter at jernbanens stabiliteten ikke forringes pga. tiltaket. Vi er også opptatt 
av at det i buffersonen (formål vegetasjonsskjerm V1) ikke planlegges høy vegetasjon langs 
jernbanen som kan være til ulempe for jernbanedriften.  

 



 

 Side: 2 / 2 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

Nina Michalowska 
Overingeniør 
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Rune Slaastad 
Kopi:  
Spydeberg kommune 
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NORDRE DEL AV 
BOLIGOMRÅDET PÅ LØVESTAD, SPYDEBERG KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av detaljregulering for nordre del av 
boligområdet på Løvestad i Spydeberg kommune. Høringsfristen er 22. januar 2018 og uttalelsen er 
dermed innen fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Spydeberg kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet -  Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 

distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det 
er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som 
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

1.1 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert 
planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det 
er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres 
inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. 
Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

1.2 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon ( frittliggende) 
 
HN har nettstasjoner innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til.  
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene. 



 

 

 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 

1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 

2 Andre forhold 

2.1 Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

2.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i 
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. 
vedlegg I til kart- og planforskriften. 

2.3 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen 
avdeling i Hafslund Nett.  

 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 
 

 
Natasa Sandvold  
Rettigheter 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart -  Detaljregulering for Nordre del av boligområdet 
på Løvestad - Spydeberg kommune, Østfold 
 
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 12.12.17. NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i 
arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og 
skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17 Kapittel 7) setter 
tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i 
arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til 
klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. 
 
Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen, har vi 
lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i 
reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. Vi anbefaler at 
sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 
2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-
skred/arealplanlegging.  
 
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av store 
saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn, og viser til vårt 
brev til kommunene datert 29.09.2017 («NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen»). Manglende uttalelse fra 
NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. 
Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller 
kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. 
 
Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse underveis i 
planprosessen. 
 
mvh 
  

 
  

Kristin Selvik 
Rådgiver 
Skred - og vassdragsavdelingen 
 
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) 
Telefon: 09575 
E‐post: nve@nve.no 
Web: www.nve.no 
 
  



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva som er nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2/2017. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK17.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Vassdragsmiljø i arealplanlegging 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

Vannressursloven 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=tek17
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer 

DSBs veileder Havnivåstigning og 
stormflo 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 17 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Bebyggelse nær 
høyspenningsanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5


For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    





Til	  Enerhaugen	  arkitektkontor	  A/S	  v/Rune	  Slaastad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spydeberg	  18.01.2018	  
	  
Fra	  K.M.	  Sørby	  A/S	  eier	  av	  gnr	  9	  bnr	  3	  
Merknader	  vedr	  omregulering	  Løvestad.	  
	  
Det	  vises	  til	  deres	  varsel.	  
Det	  er	  vår	  oppfatning	  at	  ved	  riktig	  videre	  behandling	  ligger	  det	  til	  rette	  for	  positive	  
forbedringer	  på	  mange	  områder	  for	  hele	  feltet	  sett	  i	  forhold	  til	  eksisterende	  plan.	  
Hovedgrepet	  synes	  å	  være	  å	  flytte	  på	  friarealet	  med	  tilhørende	  ballplass.	  
Hvor	  vellykket	  denne	  planen	  blir	  avhenger	  hvordan	  grøntarealene	  utformes.	  
I	  møter	  med	  kommunen	  er	  det	  kommet	  fram	  ideer	  om	  mye	  ny	  beplantning/trær	  med	  
spesielle	  egenskaper/utforming.	  Dette	  støtter	  vi	  fullt	  ut.	  
En	  sammenhengende	  gangsti	  (universell)	  kan	  snegle	  seg	  opp	  mellom	  disse	  trærne.	  
På	  vegen	  blir	  man	  avbrutt	  av	  sitteplasser/stasjoner	  som	  er	  tilpasset	  for	  forskjellige	  
aldersgrupper	  –	  vi	  så	  dette	  ved	  besøk	  i	  BELGIA	  nylig.	  Det	  kan	  være	  en	  åpen	  slette	  der	  det	  
passer	  som	  har	  preg	  av	  mindre	  ballplass	  i	  en	  eller	  annen	  form.	  
Slik	  vi	  opplever	  situasjonen	  (bl.a	  på	  Vollene,	  Grååsen	  og	  Griniskogen)	  står	  de	  fleste	  
større	  ballplassene	  med	  tilvokste	  og	  lite	  tiltalende	  arealer	  som	  blir	  lite	  brukt.	  
Vi	  vil	  gå	  sterkt	  i	  mot	  at	  det	  kommer	  noen	  form	  for	  støyende	  ballbinger	  midt	  i	  et	  nytt	  
boligområde	  –	  dette	  er	  også	  kommentert	  fra	  forslagsstiller	  	  ved	  forrige	  runde.	  
Kommunen	  kan	  være	  stolt	  av	  Folkehelseparken	  med	  både	  volleyballbane,	  
fotballbane/skøytebane	  og	  andre	  tilbud.	  Denne	  ligger	  i	  umiddelbar	  nærhet.	  
Vi	  kan	  tenke	  oss	  å	  fortsette	  beplantningene	  opp	  langs	  jernbanen	  og	  mot	  broovergangen	  
til	  Hylliåsen	  som	  er	  nærmeste	  nabo	  og	  beste	  nærturområdet	  i	  Spydeberg.	  
	  
Slik	  planskissen	  nå	  fremstår	  kan	  det	  være	  aktuelt	  å	  diskutere	  nærmere	  hvordan	  
grensene	  mellom	  B3	  og	  grøntarealet	  bør	  være	  da	  det	  er	  litt	  klønete	  løsninger	  både	  i	  
søndre	  og	  nordre	  del.	  	  
	  
Kontakten	  med	  den	  vestre	  Løvestadgården	  og	  Hylliskogen	  er	  en	  av	  de	  viktigste	  
kvalitetene	  i	  dette	  området.	  Det	  er	  derfor	  viktig	  hvordan	  utformingen	  mot	  jernbanen	  
blir.	  Grøntbeltet	  mot	  jernbanen	  bør	  med	  fordel	  snevres	  inn	  slik	  som	  forslått.	  Dagens	  
plan	  presser	  bebyggelsen	  altfor	  langt	  sydover	  og	  ødelegger	  for	  gode	  åpne	  løsninger	  
rundt	  låven	  –	  se	  merknader	  om	  låven	  nedenfor.	  
Vi	  har	  vært	  i	  kontakt	  med	  Bane	  Nor	  for	  ca	  1	  år	  siden	  om	  bruken	  av	  deler	  av	  deres	  
eiendommen	  mellom	  9/3	  og	  jernbanen	  til	  bl.a	  grønt/gangsti.	  Svaret	  var	  at	  så	  lenge	  det	  
var	  offentlig	  interesse	  var	  man	  positive	  til	  å	  gå	  inn	  i	  drøftinger.	  
Bare	  videre	  jobbing	  med	  planen	  vil	  vise	  hvordan	  gangforbindelsen	  opp	  mot	  broa	  skal	  gå.	  
Det	  er	  naturlig	  at	  adkomstvegen	  via	  B5	  kommer	  inn	  nord	  for	  hovedbebyggelsen	  vår	  på	  
B3	  og	  fortsetter	  slik	  østover	  opp	  mot	  låven	  på	  sikt.	  Det	  er	  viktig	  å	  få	  frem	  i	  tekst	  at	  den	  
snuhammer	  som	  er	  tegnet	  inn	  kan	  forandre	  plassering	  eller	  falle	  bort	  etter	  hvert	  som	  
utbygging	  påbegynnes.	  
Gnr	  9	  bnr	  3	  har	  sentrumsnærhet,	  	  og	  parkeringskravene	  bør	  derfor	  tilpasses	  den	  siste	  
utviklingen	  på	  området	  i	  sentrum.	  
	  
Når	  det	  gjelder	  låven	  vises	  til	  mine	  merknader	  i	  forkant	  av	  oppstartsmøtet:	  
Sitat: 
Ved forrige prosess for 10 år siden gav jeg uttrykk for at jeg ville beholde låven i lang tid fremover 
siden jeg ser på den som en historiebærer og en av miljøskaperene i området. 
 



Det har jeg fått bekreftet mange ganger ved alle de som går gjennom tunet og kommenterer og 
snakker - de sier det er så trivelig at den er beholdt. 
 
Ikke minst har barnehagene stor glede av den. De minste har endog egen vandrerute rundt og under 
låvebroa. 
 
Jeg har til hensikt å få til denne gode følelsen også de nærmeste årene. 
 
Det er da viktig at det store låvevolumet får litt plass rundt seg.	  
	  
Det	  er	  viktig	  at	  gesimshøyder	  m.m	  tilrettelegges	  for	  at	  låven	  kan	  stå.	  
	  
Lykke	  til	  i	  det	  videre	  arbeidet	  og	  deltar	  gjerne	  i	  konstruktivt	  samarbeide.	  
	  
	  
Spydeberg	  18.01.2018	  	  	  	  	  	  	  
For	  K.M.	  Sørby	  A/S	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  




