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REGULERINGSPLAN HØGDA GNR. 27/ 18, 27/ 20, og 29/ 3 og 29/ 4,

I SPYDEBERG KOMMUNE.

BESKRIVELSE

Utarbeidet 16.05.14 rev. A: 23.03.15, rev. B: 14.10.15, rev. C: 27.04.16
Planid: 01232013002

1. SAMMENDRAG
Planområdet ligger i utkanten av i Spydeberg sentrum. Planområdet ligger som et hi ttil
ubebygd område i utkanten av Spydeberg sentrum mellom Løken gård og fylkesvei
128, gamle E18.
Området rundt består i sør av dyrka mark og skogkledde åser, i nord grensende til
sentrumsområdet i Spydeberg.
Intensjonen med planforslaget er å regulere området for boligbygging med til hørende
infrastruktur. Det er planlagt ca. 10 hus. Planområdet er på ca. 7,5 daa.
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2. NØKKELOPPLYSNINGER
Stedsnavn og adresse Høgda, Askimveien
Gårdsnr./ bruksnr. 27/18, 27/20, 29/3 og 29/4.
Gjeldende planstatus
(reguleringsplan)

Del av Kommunedelplan for Spydeberg
sentrum 2012-2024 arealdel

Tilgrensende planer -Reguleringsplan E18 Undergang v/ Høgda
-Reguleringsplan Fossum Vestre

Forslagsstiller Nils Erik Resaland / Kari Resaland
Årsrudveien 110
1912 Enebakk

tlf:913 83 826
mail: nilserik@resaland.com
NY: 454 30 057
kari@resaland.com

Grunneiere (sentrale) Nils Erik Resaland / Kari Resaland (G nr.27/
Bnr. 20)
Venche L. Rygge Lindmo (Gnr. 27/ Bnr. 18)

Plankonsulent Sørli arkitekter as

Ny plans hovedformål Boligformål, fortsatt LNF, Kjørevei og
Parkering

Planområdets areal i data 7 447,567 m2
Grad av utnytting 35%
Ant. nye boenheter / nytt
næringsareal (BRA)

Ca. 10 boliger med garasje/ carport

Foreligger det varsel om innsigelse
(ja/ nei)

Nei

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei

Kunngjøring oppstart, dato Oppstartmøte avholdt 10.01.13. Annonsert
oppstart/ varsling: uke 27, 2013.

Informasjonsmøte/ folkemøte, Nei

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
3.1 Bakgrunn

Eiendommen er en del av Spydeberg kommunes arealplan. En del av arealet har
formål landbruks-, natur- og friluftsområder sone I (LNF). Den andre delen er regulert
til utbyggingsområde bolig. Landbruksarealene på eiendommen er benyttet t il
kornproduksjon.

Eier av gnr.27/bnr.20 ønsker å utarbeide reguleringsplan med formål boligbebyggelse,
kjøreveg og parkering, for å få en verdiskapning på eiendommen. En regulering som
muliggjør oppføring av flere boliger er i tråd med kommunens ønsker, jf.
Kommunedelplan for sentrum 2012-2024.
Tilgrensende areal i nord og øst har formål boligområde. Den aktuelle reguler ingsplan
Høgda vil utgjøre en utvidelse av allerede etablerte boligområder.
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Spydeberg kommune opplever på reguleringstidspunktet befolkningsvekst og anses
som et attraktivt område for bosetting og næringsetablering. Gjeldende
reguleringsplan vil også bidra til utvikling og forsterking av sentrumsstr ukturen i
Spydeberg, som er en etablert målsetting i kommuneplanen.

På bakgrunn av dette er reguleringsplanen utarbeidet.

3.2 Intensjonen med planforslaget
Intensjonen med planforslaget er å regulere området for boligbygging med til hørende
infrastruktur. Det er planlagt ca. 10 boliger med garasjer/ carport. Boligene vil kunne
passe godt som seniorboliger.

3.3 Krav om konsekvensutredning
Ikke aktuelt, ihht. oppstartsmøte 10.01.13, jf. Forskrift om konsekvensutredninger
(KU).
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4. PLANPROSESS
4.1 Planprosessen

Sørli arkitekter as ble engasjert som planutvikler av Ski arkitektkontor.

Representant for planutvikler og grunneier, Nils Erik Resaland, har deltatt på oppst artsmøte
med Spydeberg kommune 10.01.2013.

Utlysning i avis som er alminnelig kjent på stedet, jf § 12-8 2.ledd:
Det har vært utlysning av oppstart av planarbeidet i Smaalenenes avis i uke 27, 2013.

Det er også lagt ut på planutviklers hjemmeside: http://www.sorliarkitekter.no/

Varsling av grunneiere og naboer ved brev, jf § 12-8 2. ledd:
Planutvikler har varslet berørte naboer 27.06 .13, jamfør naboliste fra Spydeberg kommune.

Melding om oppstart av planarbeid til off. myndigheter, organisasjoner m.v. som har
særlige interesser i planarbeidet, jf § 12-8 1. ledd.:
Brev med varsling av oppstart av reguleringsarbeid med kartforslag ble sen dt den 27.06.13:
- Spydeberg kommune
- Østfold fylkeskommune
- Fylkesmannen i Østfold
- Statens vegvesen, Region Øst

Frist for uttalelse var 02.08.13, men på grunn av ferie ble fristen forlenget til 23.08 .2013.
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4.2 Innspill til planprosessen
Det kom tre uttalelser til oppstartsvarselet, fra Fylkesmannen i Østfol d, Østfold
fylkeskommune og Statens Vegvesen, se pkt. 8.

Opprinnelig planforslag ble sendt til behandling 19.05.15.
Revisjon A ble innsendt 28.04.15. Denne ble lagt ut til offentlig ettersyn. Merknader fra
myndigheter (Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Statens Vegvese n og
Hafslund) ble innarbeidet i plan september / oktober 2015, se pkt. 8.
Revisjon B (14.10.15) innsendt 16.10.15.

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER
I gjeldende kommunedelplan for Spydeberg sentrum 2012-2024, er området
vist som landbruks-, natur- og friluftsområder sone I (LNF), og boligområde. Pl anområdet
ligger i utkanten av Spydeberg sentrum.
Det er tidligere ikke utarbeidet detaljregulering for området.

Kommuneplan/ kommunedelplan

Fylkesplan
- Østfold mot 2050, kart over Indre Østfold
- Fylkesdelplan barn og unge

Statlige planretningslinjer
- Barn og planlegging T-2/08 og T-1513
- Riks og fylkesvegar T-1057
- Samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93
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- Retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442-2012

Tilgrensende planer:
Området avgrenses i nord av reguleringsplan E18 Undergang v/ Høgda og i øst av
reguleringsplan for Fossum Vestre. Se pkt. 6.3

Vesentlige avvik fra overordnede planer:
I kommuneplanens arealdel for Spydeberg består planområdet delvis av dyrket ma rk og dette
området er en del av et sammenhengende landbruksområde. Planområdet går ut over
fylkesplanens langsiktige grense for by- og tettstedsområder og er del vis i strid med formål LNF i
sentrumsplanen til Spydeberg kommune. Spydeberg kommune vedtok likevel i oktober 2012
dispensasjon på bakgrunn av ønske om fradeling med sikte på å bygge boliger, jf. Sak 10/ 579, og
har med dette tatt stilling til og signalisert sin holdning til arealbruk på sted et. Fylkeskommunen
er også kjent med saken fra samme dispensasjonsbehandling, i og med at den har vært til uttalelse
hos Østfold fylkeskommune. Dispensasjonsvedtak, med krav om reguleringsplan, er ikke
påklaget av fylkeskommunen eller andre.
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)
6.1. Illustrasjoner

Planområdet utgjør nesten 7,5 daa, hvorav ca. 5 daa er regulert til boligområde og 1,2 daa
har formål kjørevei (se pkt. 7.3 for total arealoppgave).

6.2 Beliggenhet
Planområdet ligger i utkanten av Spydeberg sentrum, i randsonen mellom et etabler t
sentrumsnært boligområde og LNF-område. Området ligger rett sør for fylkesve i 128 og
har fotgjengerundergang under fylkesvei 128 til sentrum. Området ligger ca. 1,1 km vest for
Fossumbrua over Glomma.

6.3 Avgrensning og tilstøtende arealers bruk
Området avgrenses i nord av reguleringsplan E18 Undergang v/ Høgda og i øst av
reguleringsplan for Fossum Vestre som har bokollektiv og LNF område som formål. I sør
og vest, omkring gårdsveien mot Løken gård, ligger store jorder. I vest rammer e n gårdsallé
inn kjøreveien mot Løken.

Område markert med gult er fradelt fra
gnr.29/gnr.3, sammenføyd med
gnr.27/bnr.20. Gnr. 27/bnr.18 er også
berørt av reg.planen og mindre deler av
gnr.27/bnr.36 (vei).

Gårdsalléen mot Løken ligger helt øst i
reguleringsområdet og er et sentralt element i
kulturlandskapet. Alléen vil bli vernet med
hensynssone.

Flyfoto som reguleringsområdet og dets
nære omgivelser. Viser dagens utnytting
av LNF-området til kornproduksjon, og
undergang under fylkesvei 128 i nord.
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6.4 Eksisterende bebyggelse
Gjennom reguleringsområdet går det en VA-ledning som ikke må overbygges. Om rådet er
regulert som båndleggingssone, et felt med 2 m. på hver side av ledningen, se
reguleringsbestemmelser §8-1. Det reguleres inn lekeplass på deler av bånd leggingssonen.
Ut over VA-ledningen er det ikke eksiterende strukturer i området.

6.5 Topografi/ landskapstrekk
Området er et gammelt landbruksområde med slake, delvis hellende jorder. Om rådet er
sentrumsnært og ligger tett på fylkesvei 128, og er derfor attraktivt som boligom råde.
Bebygd område nord for Høgdaveien inntil fylkesvei 128 er relativt nylig bebygd m ed
eneboliger.

6.6 Solforhold
Området har gode solforhold.

6.7 Vegetasjon/ dyreliv og andre naturforhold
Vegetasjonen i området er dominert av åkerlandskap med korn. Dyrket areal i planom rådet
er lite og arronderingsmessig vanskelig å drifte. I vest rammer en gårdsallé inn kjøreveien
mot Løken.

6.8 Grønne interesser
I kommuneplanens arealdel består området delvis av dyrket mark og dette omr ådet er en del
av et sammenhengende landbruksområde. Planområdet går ut over fylkesplanens
langsiktige grense for by- og tettstedsområder og er delvis i strid med for mål LNF i
sentrumsplanen til Spydeberg kommune. Spydeberg kommune vedtok likevel dispensasjon
på bakgrunn av ønske om fradeling med sikte på å bygge boliger, jf. Sak 10/ 579.
I forbindelse med fradelingen på eiendom 29/ 3 mener Landbrukskontoret HSA at
reguleringen ikke reduserer landskapets karakter nevneverdig og at fremtidi g
landbruksdrift heller ikke vil hindres.

Det er fra planområdet kort vei til rekreasjonsområder bl.a. i Glommaområdet.
Grønnstruktur i området må sikres i planforslaget og bestemmelsene. Dette vil bi dra til å
skape en god utforming av arealene og beholde nåværende landskapsbilde. Området har
ikke vært et aktuelt område for barns utendørsaktivitet hittil, men det reguleres i nn
lekeplass ihht. krav gitt i kommuneplanens arealdel for Spydeberg (§ 2.1.2). Se
reguleringsbestemmelser § 5-2.
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6.9 Kulturminneverdier
Det finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet
(askeladden.ra.no). Det er heller ikke registrert SEFRAK-bygninger (mi ljodata.no).
Uansett; dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kul turminner,
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med tr ekull og/
eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservat oren varsles, jf.
Lov om kulturminner av 9.juni 1978, § 8. Hensyn til evt. ukjente kulturminner er ivaretatt i
reguleringsbestemmelsene § 4a).

Gårdsalléen mot Løken er en viktig del av kulturlandskapet og vil bli bevart og beskyt tet
med hensynssone, se reguleringsbestemmelser §8-2.

6.10 Vei- og trafikkforhold
Hovedvegen i nærområdet er fylkesvei 128 er en gjennomfartsåre med mye traf ikk, men
vesentlig redusert etter at nye E18 ble åpnet i 2010. Fartsgrensen er 60 km/t forbi Høgda.

Reguleringsområdet vil få adkomst fra eksisterende avkjørselsvei (Høgda) fra fylkesvei
128.
Forholdene for gående og syklende inn mot sentrum er gode i og med at det er gang- o g
sykkelvei på nordsiden av området og under fylkesvei 128. Området Høgda og mot Løken
er ellers lite trafikkert.
Bebyggelsen skal derfor utformes slik at den bidrar til å skjerme uteoppholdsareal er mot
veitrafikk, både med henblikk på trafikksikkerhet og støy.

Boligområdet lokaliseres med god tilknytning til hovedtrasèene for kollektivne ttet og i
nærheten
av sentrum.
For Spydeberg sentrum sier kommunedelplanen at det skal legges til rette for utvikl ing av et
attraktivt og levedyktig sentrum. Nye boligområder innenfor eksisterende byggesoner og i
gang-/sykkelavstand fra kommunesenter er i så måte gunstig.

6.11 Støy
Fylkesvei 128 kan oppfattes som en støybelastning. I støyutredningen er det tat t høyde for
60 km/t langs fv. 128 Askimveien forbi planområdet, men Spydeberg kommune arbeider
for å nedgradere fv.128 til sentrumsgate med 40 km/t. Utvendig støynotat (TC-20151719,
TeknoCosult 12.04.16) er vedlagt reguleringsplanen.

6.12 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning
Området ligger nært offentlige kommunikasjonslinjer. Det er umiddelbar nærhet t il lokale
og regionale bussruter, og fra krysset under fylkesvei 128 er det er gang- og sy kkelvei til
jernbanen.

6.13 Teknisk infrastruktur
Det er kommunalt vann og avløp i området. Boligene skal kobles opp mot eksisterende
vannledninger, strøm, telefon, og andre kabler.

VA-ledning i grunnen skjærer skrått gjennom reguleringsområdet. Det skal væ re
byggeforbud over ledningen og den beskyttes i tillegg med båndleggingssone på 2m på
hver side, se reguleringsbestemmelser § 3a).
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6.14 Privat og offentlig servicetilbud
Det er kort vei til offentlige og private servicetilbud i sentrum. Kommunes enteret ligger i
nærheten av jernbanen, om lag 1,4 km. unna planlagt boligfelt. Legesenter og
dagligvarehandel ligger ca. 1 km unna.

6.15 Risiko og sårbarhet
Se ROS-analyse vedlagt
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7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG KONSEKVENSER AV DETTE
7.1 Innledning

Planområdet ligger i utkanten av Spydeberg sentrum, noe sørøst for sentrum, i retni ng
Askim. Planområdet er fra før delt i to, av LNF-område og planlagt boligområde . Området
er hittil ubebygd, men det planlegges om lag 10 nye boliger. Boligene er tenkt som små
enetasjes boliger som kan bygges frittliggende eller i rekker. Planområde t ligger på et
relativt flatt jordbruksareal som faller noe fra øst og vest.
Det er et mål for planarbeidet å legge til rette for et variert boligt ilbud sentrumsnært i
Spydeberg.

Reguleringsplan for E18 Undergang v/ Høgda sikrer en trafikksikker kobling for myke
trafikanter fra boligområdet og nordover mot sentrum.

Planforslaget åpner for mønehøyde opp til 7 meter over gjennomsnittlig planert te rreng.

Konsekvenser: Reduksjon av dyrka mark innebærer iflg. Landbrukskontoret HSA ikke
vesentlig reduksjon i inntjening for gården. Reguleringen og senere bygging vil hell er ikke
endre landskapets karakter vesentlig, ei heller hindre fremtidig landbruksdrift .
For Spydeberg kommune innebærer reguleringen en rasjonell utvidelse av et sentr umsnært
område og økt tilgang på boligtomter.

7.2 Overordnede planer og vedtak
Reguleringsplanen vil ikke være i strid med overordnede planer utover det som er ne vnt i
pkt 5, som gjelder forholdet til Spydeberg kommune sin sentrumsplan og fylkesplan.

7.3 Reguleringsformål/ arealoppgave
Formål Areal
Bolig 4 906 171 m2
Lekeplass 275,835 m2
Kjørevei 1 243,584 m2
Annen veggrunn 431,265 m2
LNF 590,706 m2
Totalt areal 7 447 561 m2

7.4 Byggeformål
Det er tidligere ikke utarbeidet detaljregulering for området, men det pl anlegges små
boliger i 1 etasje, som kan bygges frittliggende eller i rekker, og uten store eneboligtomter.
Hver boenhet skal ha tilgang på garasje/ carport og biloppstillingsplass, se pkt. 7.6.

For byggehøyder, se bestemmelser § 5.

Byggegrenser knyttes til eiendomsgrenser og kjøreveier i området. Se
reguleringsbestemmelser
§ 5-1 k).

Grad av utnytting og formål er i tråd med overordnede føringer og planer. Till att bebygd
areal er inntil 35% av reguleringsområdet.

Plankartet har boligområde B1 og B2. Bruk av areal avsatt til boligformål og be stemmelser
er likt for de to områdene, men boligområde 2 tilhører en annen grunneier og fremst år
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derfor som eget felt i planen. Dersom eier- og utbyggerinteresser tilsier a t også denne delen
av planområdet utvikles samtidig med den øvrige del, vil behovet for eget felt kunne
revurderes.

7.5 Topografi/ grunnforhold
Ihht. krav fra NVE ble det utført geotekniske undersøkelser av området. Området ligger
under marin grense og består av marine avsetninger, høyst sannsynlig av mari n leire.
Terrenget tilsier mulig fare for områdeskred da terrenget er brattere enn 1:20 og total
skråningshøyde >5 m. Det er konkludert med at man må gjøre en geoteknisk
grunnundersøkelse med henblikk på sikkerhet mot kvikkleireskred. Kravet er tatt inn i
reguleringsbestemmelsene: «Før søknad om tillatelse til tiltak, ett -trinns søknad eller
søknad om igangsetting, skal det foreligge geoteknisk grunnundersøkelse med henblikk på
sikkerhet mot kvikkleireskred», jf. § 4f )

7.6 Leke-/ uteoppholdsareal
Området er ikke brukt til friområde eller lekeområde for barn fra tidligere.

Det skal etableres uteoppholdsarealer for eiere av boligene som planlegges i området,
skjermet for trafikk og støy, jf. 6.10 og 6.11. Uteområdene vil være på bakkeplan.
Lekearealer/ felles uteoppholdsareal skal være ferdigstilt innen først e bolig kan tas i bruk,
se bestemmelser
§ 5-2 a-e). Lekeplassen skal fortrinnsvis være for beboere i området og beboere si ne
besøkende. Drift og vedlikehold skal utføres av beboere i fellesskap. Lekeplass ska l
utformes ihht. kommuneplanens arealdel for Spydeberg.

Bebyggelse og uteområder skal også tilfredsstille krav til universell utforming.

7.7 Parkering/ garasje(r)
Alle boenhetene skal ha egen garasje/ carport ved boligen. I tillegg må det på
byggesaksnivå avsettes areal til fellesparkering, slik at alle boenheter vil ha tilgang på én
biloppstillingsplass i tillegg til garasje. Parkeringsfunksjoner skal også f ølge krav til
universell utforming.

7.8 Sykkelparkering
Alle boenhetene skal ha tilgang på sykkelparkering. (se reguleringsbest emmelser § 5-
1 j). Dette avsettes areal til på byggesaksnivå. Sykkelparkeringen bør være unde r tak
og utformes på en slik måte at syklene kan låses fast.

7.9 Trafikk- og parkeringsforhold
Hovedvegen inn i området er eksisterende adkomstveg til Løken gård og til
eksisterende boligområde på Høgda. Denne veien skal ha total bredde, inkl. veiskulder,
på 5 m. Området er lite trafikkert og det synes ikke nødvendig med gang og sykkelve i
før kryss ved fylkesvei. Se reguleringsplan for E18 Undergang v/ Høgda.

Adkomst til området må oppordnes før utbygging. Ved etablering av vei er det krav til
frisiktsone på 4 x 20 m. i hver retning, ihht. Håndbok N100 (Statens vegvesen). Krav
til sikringssone er satt i reguleringsbestemmelsenes §9.

7.10 Støytiltak
Jmf. Pkt. 6.11. Fylkesvei 128 kan oppfattes som en støybelastning. I støyutredningen



13

13

(TC-20151719, Teknoconsult 12.04.16) er det tatt høyde for 60 km/t langs fv. 128
Askimveien forbi planområdet, men Spydeberg kommune arbeider for å nedgradere
fv.128 til sentrumsgate med 40 km/t. Det vil i så fall redusere støynivået. Det vil i
reguleringsbestemmelsene §10 d) ikke kreves oppsatt støyskjerm før støyen e ventuelt
kommer over grenseverdiene i T-1442/2012. Det er likevel viktig å plassere gode
utearealer i soner der støy ikke er et problem. Bebyggelsen skal derfor utfor mes slik at
den bidrar til å skjerme uteoppholdsarealer mot veitrafikk, både med henblikk på
trafikksikkerhet og støy.

7.11 Avfallshåndtering/ miljøstasjon
I forbindelse med detaljplanlegging skal det skal avsettes areal for a vfallshåndtering
ved innkjørsel til området, med tilstrekkelig veibredde og snumulighet for laste bil. Det
er avklart med Indre Østfold Renovasjon at avfallshåndtering skal være på bakkepla n,
som normal avfallsbod med tilstrekkelig størrelse ifht. antall og type boliger.

7.12 Estetikk og konsekvenser for naboer
Utbygging i området vil ikke ha negative konsekvenser for naboer med tanke på
verken utsikt, innsyn, solforhold eller støy. Husene vil være små og boligenes
utforming vil ikke skille seg ut som sterk kontrast til eksisterende bebyggelse og
arealbruk.

Utbyggingen vil ikke endre landskapsopplevelsen nevneverdig. Området på sørsiden
av fylkesvei 128 vil fortsatt ha preg av å være en grønn sone og gammelt
landbruksområde.

7.13 Friluftsaktiviteter, naturområder, barn og unges interesser i nær miljøet
Tiltaket vil ikke legge beslag på eller påvirke areal som er i bruk av barn og ung e, jf.
RPR for barn og unges interesser i planleggingen.

Reguleringsområdet er heller ikke viktig for friluftsliv eller spesiel le naturverdier.

7.14 Privat og offentlig servicetilbud
J f. Pkt. 6.14.
Det vil være kort vei til offentlige og private servicetilbud i sentrum.
Kommunesenteret ligger i nærheten av jernbanen, om lag 1,4 km. unna planlagt
boligfelt. Legesenter og dagligvarehandel ligger ca. 1 km unna.

7.15 Infrastruktur (vei/ vann/ avløp/ strøm/ telefon/ internett)
Jf. Pkt. 6.10, 6.12 og 6.13.
Reguleringsområdet vil få adkomst fra eksisterende avkjørselsvei (Høgda) fra
fylkesvei 128.
Forholdene for gående og syklende inn mot sentrum er gode i og med at det er gang-
og sykkelvei på nordsiden av området og under fylkesvei 128. Området Høgda og inn
mot Løken er ellers lite trafikkert.
Bebyggelsen skal utformes slik at den bidrar til å skjerme uteoppholdsarealer mot
veitrafikk, både med henblikk på trafikksikkerhet og støy.

Boligområdet lokaliseres med god tilknytning til hovedtrasèene for kollektivne ttet og
i nærheten av sentrum.
For Spydeberg sentrum sier kommunedelplanen at det skal legges til rette for
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utvikling av et attraktivt og levedyktig sentrum. Nye boligområder innenfor
eksisterende byggesoner og i gang-/sykkelavstand fra kommunesenter er i så m åte
gunstig. Derfor skal det etableres sykkelparkering på lik linje med bilparker ing, se
reguleringsbestemmelsene.

Det er kommunalt vann og avløp i området. Boligene kobles opp mot eksisterende
vannledninger, strøm, telefon og andre kabler. Det vil bli byggeforbud over og 2 m.
på hver side av VA-ledningen som skjærer gjennom området. Dette må ivaretas i
byggesaksbehandlingen.
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7.16 Konsekvenser for næringsinteresser
Reduksjon av dyrka mark innebærer iflg. Landbrukskontoret HSA ikke vesentlig
reduksjon i inntjening for gården. Tiltaket vil heller ikke hindre fremtidig
landbruksdrift.

7.17 Konsekvenser kulturminneverdier
Jf. 6.9. Det er regulert inn en hensynssone på østsiden av gårdsveien mot Løken
gård, for å bevare gårdsalléen, se reguleringsbestemmelsene §8-2. I tille gg er det
etablert en byggegrense i boligområdene på 12,5 m. fra kjøreveiens midt. Se
plankart.

7.18 Juridiske og økonomiske konsekvenser for Spydeberg kommune
LNF området som ønskes regulert til boliger er i strid med kommuneplanen og
fylkesplanens arealstrategi. Dersom Spydeberg kommune likevel konkluderer me d at
samfunnsmessige hensyn tilsier at man bør gå ut over den langsiktige by- og
tettstedsgrensen i fylkesplanen, må dette kompenseres gjennom tilsvarende
reduksjon av tettstedsarealene ved rullering av kommuneplanen.

8. MEDVIRKNING OG INNSPILL

Innkomne merknader etter kunngjøring og varsel om oppstart:
1. Fylkesmannen i Østfold, brev av 10.07.2013
2. Østfold fylkeskommune, brev av 31.07.2013
3. Statens vegvesen, brev av 04.07.2013

Sammendrag:
8.1.1 Fylkesmannen i Østfold: Den aktuelle reguleringsplanen strider mot
sentrumsplanen der deler av området er avsatt til LNF. Jordvernmålet tilsier at forbruket
av dyrket mark må reduseres til et minimum, og det bør planlegges ihht. overordnet plan.

Kommentar: Kommunens holdning til arealbruk på stedet er kjent gjennom
dispensasjonssak, sak 10/ 579 (fradeling av eiendom med LNF-formål med sikte på å
bygge boliger). Dispensasjonsvedtak, med krav om reguleringsplan, er ikke påklaget av
fylkeskommunen eller andre.

8.1.2 Fylkesmannen ønsker høyere utnyttelse av arealer, og mener for mye area l er
avsatt til vei.
Kommentar: Innspillet er imøtekommet og nye veiarealer er redusert.
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8.1.3 Det må redegjøres for støyforhold langs fv. 128.
Kommentar: Spydeberg kommune har ikke støysonekart for området. Det er ikke
sannsynlig at området har et støynivå over 55 dB og det vil dermed ikke være nødvendig
med støyutredning.

8.2.1 Østfold fylkeskommune: Fylkeskommunen er opptatt av forholdet til fylkesplanen
og dens arealstrategi. Det varslede planområdet går ut over fylkesplanens l angsiktige
grense for by- og tettstedsområder og er delvis i strid med formål LNF i sentrumsplanen
til Spydeberg kommune. Forholdet må avklares med kommunen før arbeidet med
reguleringsplanen fortsetter.

Kommentar: Kommunens holdning til arealbruk på stedet er kjent gjennom
dispensasjonssak, sak 10/ 579 (fradeling av eiendom med LNF-formål med sikte på å
bygge boliger). Dispensasjonsvedtak, med krav om reguleringsplan, er ikke påklaget av
fylkeskommunen eller andre.

8.2.2 Også fylkeskommunen ønsker høy utnytting av arealet.
Kommentar: Nye veiarealer er redusert til et minimum. I et fra tidligere mod erat utbygd
område mener vi foreslått utnyttingsgrad på 30% er rimelig. Avstand til hensynssoner,
og byggelinjer mot vei gjør det vanskelig med ytterligere fortetting dersom man ikke skal
bygge i høyden, noe som evt. vil være svært uheldig for det omkringliggende
jordbrukslandskapet.

8.2.3 Fylkeskommunen ber om at det innarbeides bestemmelser om ferdigstilling a v
lekearealer.
Kommentar: Se bestemmelser § 8.

8.2.4 Fylkeskommunen vil ha foretatt støyberegninger.
Kommentar: Spydeberg kommune har ikke støysonekart for området.
I bestemmelsene er det satt krav til utbyggingsplaner før området utbygges. Der kan
Spydeberg kommune stille krav som ivaretar hensynet til støy på uteplasser m.m.

8.2.5 Planen må legge opp til tilfredsstillende trafikksikkerhet og at området bet jenes
med kollektivtrafikk.
Kommentar: Området er lite trafikkert og det synes ikke nødvendig med gang og
sykkelveg før kryss ved fylkesvei. Derfra er det gang- og sykkelvei til s entrum. Det er
busslomme ved Høgdakrysset for kollektivtrafikk mellom Oslo og Mysen.

8.2.6 Alleen opp til Løken gård bør opprettholdes som verdifullt landskapselement.
Kommentar: Gårdsalléen mot Løken er en viktig del av kulturlandskapet og vil bli bevart
og beskyttet med hensynssone.

8.3.1 Statens vegvesen:
Utforming av krysset mot fylkesvei 128 må utformes ihht. vegnormalene.
Kommentar: Krysset mot fylkesvei 128 regulert i reguleringsplan «E18 Undergang v/
Høgda, Spydeberg kommune»

8.3.2 Statens vegvesen anbefaler at det reguleres inn en frisiktsone i adkomstkrysse t fra
Høgdaveien.
Kommentar: Anbefalingen er imøtekommet ifht. reguleringsbestemmelsene.
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8.3.3 Statens vegvesen skal godkjenne byggetiltak som evt. berører fylkesveien.
Kommentar: Det er tatt med bestemmelse om påkrevd godkjenning i planbestemmelse ne.
Byggegrense fra midt fylkesvei 128 er 50 m, dvs. ikke aktuell i forhold til bygging i
gjeldende reguleringsområde.

8.3.4 Tilrettelegging for gående og syklende, samt kollektivtrafikk må ivareta s.
Kommentar: Området er lite trafikkert og det synes ikke nødvendig med gang og
sykkelveg før kryss ved fylkesvei. Derfra er det gang- og sykkelvei til s entrum. Det er
busslomme ved Høgdakrysset for kollektivtrafikk mellom Oslo og Mysen.

8.3.5 Statens vegvesen mener at det bør etableres et grøntbelte langs Høgdave ien.
Kommentar: Reguleringsforslaget legger til rette for å etablere grøntareal mellom ny
boligbebyggelse og Høgdaveien. Planutvikler finner det ikke hensiktsmessig å reguler e
inn et eget grøntbelte da frisiktsonen sikrer at området ikke vil bli bebygd og dermed bli r
et grøntområde.

Innkomne merknader etter offentlig ettersyn:
1. Østfold fylkeskommune, brev av 06.07.2015
2. Statens vegvesen, brev av 13.08.15
3. Hafslund Nett, brev av 31.07.15

Sammendrag
Østfold fylkeskommune, 06.07.15.
1. Langsiktig grense for by- og tettstedsområder
Østfold fylkeskommune påpeker igjen at planområdet går ut over fylkesplanens
langsiktige grense for by- og tettstedsområder og at det delvis er i stri d med formål LNF i
sentrumsplanen til Spydeberg kommune. De gjentar samtidig at saken i
dispensasjonsbehandlingen ikke ble påklaget av fylkeskommunen, og at
fylkesrådmannen dermed ikke har noen merknad etter offentlig ettersyn.

2. Manglende avsatt lekeareal
Når det gjelder barn og unge er fylkeskommunen opptatt av at tydeligere pre sisering og
formidling av lekearealer i reguleringsplanen. De fremmer innsigelse me d bakgrunn i at
planen er uklar ifht. kommuneplanenes bestemmelser om lekeplasser og
uteoppholdsarealer. De ønsker lekeplass(er) inntegnet og en presisering av hve m som har
ansvar for utbyggingen, og hvem lekeplassene er for. ØFK mener at plankart og
reguleringsbestemmelser ikke er tilstrekkelig for å vurdere om lekear ealer er egnet.
Lekeplass med tilhørende bestemmelser må løses ihht.krav i Kommunedelplan for
Spydeberg, der under må størrelsen på lekearealet stå i forhold til antall boe nheter. De
påpeker at lekeplassareal skal være felles lekeareal, altså regnes i kke balkong eller
private hager som felles uteoppholdsareal.
Arealbruken må sikres gjennom formål på kartet (sosikode 1610 lekeplass) og
bestemmelser.

Kommentar: Planen endres for å imøtekomme krav til lekeplass ihht. ØFK sin innsigel se.
Spørsmål om ansvar for utbygging og presisering av hvem som er brukere reguleres
gjennom planbestemmelsene. Kart er revidert.
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3. Barnerepresentant
ØFK savner vurdering fra barnerepresentant i Spydeberg kommune.

Kommentar: Dette må ivaretas av Spydeberg kommune.

4. KOSTRA
Størrelsen på arealbruksformålene bør fremgå i planbeskrivelsen.

Kommentar: Se pkt. 7.3 i planbeskrivelsen.

5. Universell utforming
Fylkeskommunen sier ikke spesifikt hvilke utbedringer som ønskes, men knytter
universell utforming nært til tettstedsutviklingen og mener at et sentrums nært område
som Høgda bør gi lett tilgjengelighet til sentrum for gående og syklende. Int ernløsninger
innenfor byggefelt og bygninger nevnes også eksplisitt.
Prinsippene for universell utforming skal følge de til enhver tid gjeldende krav i teknisk
forskrift, og i reguleringsplan skal det fremgå hvordan.
Kommentar: Trafikkmengden i området er så liten at egne gang-/sykkelveier ikke anses
som nødvendig. Sikkerheten i krysset ved fylkesvei er ivaretatt tilstrekke lig gjennom
reguleringsplan E18 Undergang v/ Høgda.

Universell utforming av boliger, adkomst til hus og parkering skal utformes ihht. Plan-
og bygningsloven. Dette tas inn som en fellesbestemmelse i reguleringsbestemmelse ne, se
§4 e).

6. Støy
ØFK ber om at støydempende tiltak spesifiseres i planen og følgende tekst t as inn i
bestemmelsene: «Alle boenheter skal ha mindre enn Lden 55db på privat uteplass» .
Kommentar: Overnevnte tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene.
Det er viktig å plassere gode utearealer i soner der støy ikke er et problem. Beby ggelsen
skal derfor utformes slik at den bidrar til å skjerme uteoppholdsarealer mot veitrafi kk,
både med henblikk på trafikksikkerhet og støy. Uteområdene vil ligge på bakkeplan inntil
husene, sør- eller vestvendt, med støydempende skjermvegger.
Bebyggelsen må også utformes slik at yttervegger og vinduer skal ha støydemping som
tilsvarer støybelastningen ihht. nye måleverdier utført av TeknoConsult (TC-20151719
rev. A, av 12.04.16). Støyskjerming vurderes ved søknad om tillatelse til tiltak, jf.
bestemmelser§ 10 d).

7. Sykkelparkering
ØFK ber om at sykkelparkering spesifiseres i planen og at det settes inn beste mmelser
om dette.

Kommentar: Tas inn i bestemmelsene §5j), se også pkt. 2 Statens vegvesen.

Statens vegvesen, 13.08.15.
1. Støyvurdering
Statens vegvesen påpeker for det første fylkeskommunens krav om støymålinger, o g
Fylkesmannens krav til støyvurderinger, i merknad til varsling. Selv viste St atens



19

19

Vegvesen til T-1442/2012. De er uenige i planutviklers vurdering av støybildet, og
krever en støyvurdering av området, utført av aktører med støyfaglig kompetans e.
Kommentar: Ihht .bemerkningen er det foretatt støyutredning med følgende rapport
vedlagt (TC-20151719, rev. A, 12.04.16).

2. Sykkelparkering og hensyn til gående/syklende mot undergang Fv128
I likhet med ØFK vil Statens Vegvesen ha regulert sykkelparkering, med låsbare plasser
under tak. Det må avsettes areal i kart og fastsettes i bestemmelser på lik linje som
parkeringsplasser for bil.
Vegvesenet savner også tilbud til gående/ syklende som kobler seg på gang – og
sykkelvei til undergangen under Fv128, i form av et tilrettelagt krysningspunkt.

Kommentar: Tas inn i bestemmelsene §5j), se også pkt. 7 Østfold fylkeskommune.

3. Siktsoner
Vegvesenet varslet tidligere om at det bør reguleres inn frisiktsoner i krys s, både på kart
og i bestemmelser.

Kommetar: Planutvikler ble før innsending enige med Spydeberg kommune om at
tidligere inntegnede siktsoner skulle tas ut av planen fordi man ikke var sikre på hvor
avkjøring skulle være. Vi regulerer derfor ikke inn sikstone på kartet, men hensynet er
ivertatt som egen bestemmelse, se §9. Bestemmelsen vil gjelde når det skal etabl eres
avkjøring til boligfeltet.

4. Veibredde
Veibredde tegnes inn og målsettes i plankartet.

Kommentar: Ok, tas til etterfølge.

Hafslund Nett, 24.06.15.
1. Hafslund gjør oppmerksom på at det må ikke gjøres inngripen i terrenget som
medfører endring av overdekningen over kabler.

Kommentar: Ok, ingen kabler innenfor området pr. i dag, bortsett fra høyspentkabel
i/under eksisterende vei vest i planområdet. Den ligger innenfor område for vei, og helt i
sør så vidt innenfor Annen veigrunn.

2. Hafslund skriver også at høyspenningskabler under bakken ikke skal tegnes inn på
kartet, heller ikke skal det opplyses om spenningsnivået.

Kommentar: Ok.

3. De krever at det i god tid før utbygging må klargjøres hvordan nye bygg skal forsynes
med strøm.

Kommetar: Ok, ivaretas ved søknad om rammetillatelse.

4. Hafslund understreker at høyspenningskablene som ligger på grensen til planområ det
(jf. pkt. 1) må tas hensyn til. Se kart.
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Normalt kan det iverksettes tiltak inntil 1 m. fra kabelgrøft, men det må sikres t ilkomst til
grøften. Det må bestilles kabelpåvisning i forkant av arbeidet, og det ønskes å diskutere
fremdriftsplan med utbygger.

Kommentar: Ansvar for påvisning av kabler ivaretas av utbygger og grunnentreprenør i
forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. I planen for Høgda ligger høyspentkabel
utenfor området som skal berøres. Byggelinje er 12,5 fra kjøreveiens midt og sikrer at
ingen byggetiltak vi skje i området for høyspent i bakken. Hensynssone for bevaring av
gårdsallé sikrer kontroll med evt. ny beplantning.

9. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE MERKNADER

9.1 Digitalt kartmateriale jfr. Pbl.§ 2-1. Kart og stedfestet informasjon.
Kartgrunnlag for regulering er levert av Infoland as.
Regulering er utarbeidet ihht. ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og di gitalt
planregister”. SOSI-versjon 4.5.
Rapport for utført SOSI-kontroll er vedlagt reguleringsplanen.

9.2 Krav til leveranse av planforslag:
- Reguleringsbestemmelser i RTF- og PDF-format.
- Planbeskrivelse med evt. konsekvensutredning i RTF- eller PDF-format
- Arealplankart med tegnforklaring i PDF-format
- Arealplankart med tegnforklaring i papirformat, 6 eks.
- Arealplankart i gjeldende SOSI-format
- Rapportfil fra SOSI-kontroll
- Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet.
- Kopi av tilbakemeldinger fra myndigheter

Planleggers foreløpige vurdering av innkomne merknader er en del av
planbeskrivelsen.

9.3 Informasjonsflyt og gebyrer:
Planutvikler forestår kontakt mot kommunen. All korrespondanse går til planutvikler,
med kopi til tiltakshaver. Gebyrer belastes tiltakshaver direkte.

For mer informasjon om kommunale gebyrer viser vi til Spydeberg kommune sine
nettsider: http://www.spydeberg.kommune.no
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9.4 Adresseliste (tiltakshaver, grunneier, planutvikler, saksbehandler)

Navn: Rolle: Adresse: Telefon E-postadr.
Spydeberg
kommune v.
Bente Sand

Marius Sandli
Ødegaard

Arealplanlegger

Plankonsulent

Spydeberg
kommune
Stasjonsgt. 35
1820
Spydeberg

69 83 35 53

901 99 610

bente.sand@spydeberg.komm
une.no

Marius.Sandli-
Odegaard@spydeberg.kommu
ne.no

Marius.l.sandli-
odeagaard@norconsult.com

Nils Erik / Kari
Resaland

Forslagsstiller Årsrudveien 110
1912 Enebakk

913 83 826 nilserik@resaland.com

Etter sommer 2015:
kari@resaland.com

Sørli Arkitekter
as v. Aage Sørli

Planutvikler Postboks 111
Øragt. 13,
7200
Kyrksæterøra

72 45 10 60 post@sorliarkitekter.no


