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Saken gjelder: 

Forslag til detaljreguleringsplan for nordre del av Løvestadfeltet, GBNR. 9/146 m. fl. har vært på 
offentlig ettersyn hvor kommunen har mottatt 9 uttalelser til planen. NVE har levert innsigelse til 
planforslaget på grunn av usikker byggegrunn. Reguleringsplanen kan derfor ikke bli rettskraftig før 
innsigelsen ev. blir trukket. Administrasjonen har likevel valgt å sende planforslaget til politisk 
behandling uten at innsigelsesforholdet er avklart. Kunngjøring av vedtaket er avhengig av at NVE på 
anbefaling fra kommunen trekker innsigelsen.  

 

Saksopplysninger: 

Arealet som omfattes av planforslaget er regulert til leilighetsbebyggelse gjennom reguleringsplan 
Løvestad MVE med planID 200702 som ble rettskraftig 10.5.2007.  

Reguleringsplanen fra 2007, som regulerte området til leilighetsbebyggelse, har vist seg vanskelig å 
realisere. Grunneier ønsker en endring av reguleringsplanen for å tilrettelegge for konsentrert 
småhusbebyggelse med mulighet for leilighetsbebyggelse innenfor felt B3 og B7. 
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Felt B5 tilrettelegges for lavblokker i 3 etasjer og konsentrert småhusbebyggelse. Felt B6 er allerede 
bygget ut med småhus. Det har ligget som et krav at reguleringsplanen for området blir justert før 
det kan gis tillatelse til ytterligere etablering av småhusbebyggelse. Den nye planen (dette 
planforslaget) skulle omfatte også det utbygde feltet B6. 

 

I tillegg til at større områder innenfor planavgrensingen legger til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse er lekearealer fått ny lokalisering samt at veier er innregulert for å vise 
kjørearealene mer detaljert enn i gjeldende reguleringsplan. 

 

Planfremmer mener at fortau langs KV2 ikke bør anlegges da gang- og sykkeltrafikk ikke bør ledes 
langs kjøre- og parkeringsarealene. Det legges derfor frem 2 alternative plankart og 2 sett med 
bestemmelser. Kommunens administrasjon mener at begge alternativene kan gi en god og trafikker 
løsning for gang- og sykkeltrafikken. 

 

Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn 

 

Fylkesmannen i Østfold 

Mener for å sikre at grad av utnyttelse blir høy nok at det i bestemmelsene settes krav om minimum 
grad av utnyttelse. Illustrasjonsplanene som er lagt ved planforslaget kan ev. gjøres juridisk bindende 
gjennom planbestemmelsene for å gi en større forutsigbarhet. Videre ber Fylkesmannen om at det 
tas inn rekkefølgekrav om at det må være tilfredsstillende støyforhold for uteoppholdsarealene før 
boligene tas i bruk. 

Fylkesmannen er tvilende til om det gis anledning til å gå lenger i krav til energiforsyning til bygninger 
enn det som er gitt gjennom forskrift TEK17. 

 

Kommunens svar 

Det legges ikke inn et minimumkrav til grad av utnyttelse da det ikke er regningssvarende å bygge ut 
med for lav grad av utnyttelse. Rekkefølgekrav om støy for uteoppholdsarealene er lagt inn i 
bestemmelsene. Kommunens administrasjon er, som Fylkesmannen tvilende til om det gis anledning 
til å skjerpe krav til energiforsyning når slike krav ikke er nedfelt i overordnede planer eller strategier. 

 

Statens vegvesen 

Mener det er uheldig at kommunen legger opp til en lavere utnyttelse av området og at det dermed 
vil bli etablert færre boliger på arealene. Vegvesenet mener planen mangler rekkefølgebestemmelser 
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som sikrer at tiltak for gående og syklende faktisk blir realisert, disse bestemmelsene bør løses ved å 
knytte brukstillatelser opp til ferdigstillelse av gang- og sykkelforbindelsene. 

V3 vil være en opplagt snarvei til P/U1. Frisiktsoner bør være inntegnet i reguleringsplankartet. 

 

Kommunens svar 

Kommunen har i den senere tid godkjent flere større leilighetsprosjekter som ligger nærmere 
sentrum, og kommunen mener at områdene i denne planen er bedre benyttet som konsentrert 
småhusbebyggelse. Rekkefølgebestemmelser er knyttet opp til tilliggende byggetrinn, se 
bestemmelsene under § 7. Da prosjektet ikke er helt ferdigprosjektet synes det best at frisiktsonene 
kommer inn i utomhusplan til byggesak.  

 

Helsehuset, Samfunnsmedisin 

Folkehelseaspektet er ikke tydelig behandlet og arealene nord for jernbanen synes ikke å være lett 
tilgjengelige. Minner om at støy fra jernbanen må ivaretas og at vibrasjoner i grunnen kan forplante 
seg til boligene. Det må tydelig fremkomme hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold av 
lekeplassene. Nærmeste skole ligger 1,4 km unna, og det må planlegges for trygg skolevei der barna 
faktisk går og sykler. Anbefaler en bilfri sone rundt eksisterende barnehage. Legge til rette for en 
trygg og sikker vei for myke trafikanter til Spydeberg sentrum. 

 

Kommunens svar 

Folkehelseaspektet er ivaretatt ved at det er lagt opp til gode forbindelser for gang- og sykkeltrafikk 
til alle sentrale møteplasser, skolen og til turområdet Hylliåsen nord for planområdet. Støy og 
vibrasjoner er ivaretatt ved at det er bestemmelser i planen om støy samt at det i TEK17 stilles krav 
til støy og vibrasjoner for prosjektering og utførelse. Når det gjelder ansvar for vedlikehold av 
lekeplassene vil dette ivaretas av private/sameiene. Rundt barnehaven er det lagt inn bilfrie soner 
samt at barnehaven har omsluttende gjerde rundt eiendommen. 

 

Østfold fylkeskommune 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens minimumskrav hva gjelder krav til lekeareal. 
Nærlekeplassene kan bli noe mindre enn forutsatt i kommuneplanen i felt B3 og B5 ved anleggelse av 
lekeplass innenfor P/U1. Ber om at bestemmelsene § 7 pkt. 6 også bør omfatte nærlekeplass. Mener 
at det bør gjøres bindende at en andel av sykkelparkeringsplassene blir overbygd. 

 

Kommunens svar 
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Kommunen tar fylkeskommunens kommentarer om lekeplasser til etterretning. Bestemmelsenes § 7 
pkt. 6 er endret til også å omfatte nærlekeplass.  

 

Kjell Martin Sørby 

Vedr. inntegning av gang- og sykkelforbindelse nordøst i planområdet mot bro over Østre linje mener 
Sørby at inntegnet løsning tar for mye areal. Gang- og sykkelforbindelsen bør plasseres nærmere 
jernbanen slik at det kan opprettholdes en byggegrense på 25 meter fra senter spor som dagens 
regulering legger opp til. Gang- og sykkelveiforbindelsen mellom Nordmyrveien og felt P/U1 er en 
god løsning. Krav om solcelleanlegg stiller Sørby seg undrende til. 

 

Kommunens svar 

Etter det kommunen oppfatter er det nå omforente løsninger mellom Sørby og Moen som fremmes 
for behandling. Solcelleanlegg kan ikke kreves i reguleringsplanen etter administrasjonens mening. 

 

HafslundNett 

Hafslund er tilfreds med planforslaget. 

 

Kommunens svar 

Tas til etterretning. 

 

 

Moen Eiendom AS 

Det ble gjort endringer av kartet etter førstegangs behandling som ikke lå i det opprinnelige 
planforslaget. 

Vendehammer inn mot B7 synes unødvendig da det er tegnet inn vendehammer mellom feltene B6 
og B5 og da det uansett vil bli snumulighet ved innkjøring til felt B7 ved en fremtidig utvikling her. 
Forlengelse av gang- og sykkelveien langs KV1 og KV2 synes unødvendig da krav til etablering av 
trafikksikre gangforndelser internt i boligområdet og mellom delområdene er ivaretatt i 
bestemmelsen 4.1.11. Som det fremgår av utarbeidet skisseforslag for B6 vil det bli et nettverk av 
gangforbindelser gjennom boligområdet som sikrer god tilgjengelig til tilliggende områder for 
beboere og for allmenheten. Med angitte bestemmelser vil trygge gangforbindelser også kunne 
sikres i byggesaksbehandlingen. Gangforbindelse langs KV1 og KV2 har i hovedsak funksjon knyttet til 
parkeringsområdene, samt sikre atkomst for deler av felt B3. Ferdsel gjennom og på tvers av 
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Løvestadfeltet bør i hovedsak skje gjennom parkdraget og boligområdene.  

 

Kommunens svar 

Kommunens administrasjon mener begge alternativ gir gode løsninger for trygge og sikre gang- og 
sykkelforbindelser til områdene utenfor planområdet. Det fremmes derfor 2 alterntiver til 
reguleringsplankart og bestemmelser til vedtak. 

 

BaneNOR 

Støyskjerm og sikkerhetsgjerde skal settes opp slik at tiltakshaver kan oppfylle sin vedlikeholdsplikt. 
Minner om jernbanelovens § 10 som fastsetter at alle byggetiltak innen 30 meter fra nærmeste 
spormidt krever tillatelse fra BaneNOR. Påpeker at det er brukt feil ord om broen over jernbanen i 
bestemmelsene. 

 

Kommunens svar 

Bestemmelser er endret for å tilfredsstille jernbaneloven. 

 

NVE 

NVE fremmer innsigelse til reguleringsplanforslaget da faren for kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig 
avklart.  

 

Kommunens svar 

Det skal nå være utført supplerende grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av 
områdestabilitet. Egen oversendelse fra kommunen til NVE der kommunen anmoder om at 
innsigelsen trekkes skal oversendes. Planens vedtak kan ikke kunngjøres før innsigelsen er trukket. 

  

Vurdering 

Endring av reguleringsplanen for deler av Løvestad-reguleringen fra 2007 tilrettelegger for 
boligetableringer med et lavere antall boenheter enn den gjeldende planen fra 2007. Dette er den 
største strukturelle endringen som følge av planforslaget. Utbyggingen av felt B6 er gjennomført på 
bakgrunn av en dispensasjon og denne utbyggingen har gitt føringer for utformingen og tettheten av 
boliger i planforslaget. Det er i alle arealspørsmål et hovedmål om at arealer som skal tas i bruk skal 
kunne utnyttes godt, dette for å spare arealer til annen bruk og sørge for at arealene i kommunen 
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blir utnyttet på en bærekraftig måte for fremtidens generasjoner.   

Det har vært hevdet at innenfor gjeldende planområde er det liten etterspørsel etter leiligheter i 
blokkbebyggelse, og at dersom det skal etableres leiligheter i Spydeberg bør disse lokaliseres så 
sentrumsnært som mulig. Administrasjonen ser at blokkbebyggelse bør lokaliseres sentrumsnært og 
støtter endringene i reguleringsplankartet og bestemmelsene. 

 

Grøntområder 

Grøntområdene er redusert og planforslaget foreslår å endre formålet langs jernbanen fra et 
grøntdrag/tursti til parkering.  

Da antall boenheter blir redusert, som følge av at blokkbebyggelse blir erstattet av konsentrert 
småhusbebyggelse, vil kravet til uteoppholdsareal ikke være det samme som før. For 
småhusbebyggelsen vil hver enkelt boenhet få private uteoppholdsareal samt at det fortsatt 
tilrettelegges for et stort felles samlingssted for lek og opphold sentralt i området på felt P/U1. 

Det skal anlegges flere og gode atkomstmuligheter til felt P/U1 gjennom boligfeltene og P/U1 vil 
samtidig være et tilskudd til barnehaven som et ekstra uteoppholdsareal på dagtid. Fra felt P/U1 er 
det en grønn gangforbindelse sydover mellom Nordmyrstubben og Nordmyrveien som leder ned til 
gang-/sykkelveien langs Nordmyrstubben. 

Fra felt P/U1 skal det tilrettelegges for gangforbindelse gjennom felt B3 og frem til Nordmyrveien. 

Mot jernbanen er det opprettholdt et grøntdrag som en vegetasjonsskjerm. Administrasjonen mener 
dette er en god løsning da ferdsel for gående og syklende i øst/vest retning kan benytte kjørevei 
mellom jernbanen og boligfeltene. Helt i nordøst skal det opprettholdes og legges til rette for at 
gående og syklende kan ta seg opp over jernbanen for å komme til turområdene på Hylliåsen. 

Lekearealene i felt P/U1 er redusert etter offentlig ettersyn da lekeplassen var plassert på 
kommunens eiendom. Lekearealene er redusert fra 1100 kvm til 928 kvm. Denne endringen er ikke 
utslagsgivende for kvaliteten på lekearelene da kommunens eiendom fortsatt skal være regulert til et 
grøntområde til bruk for alle.   

 

Offentlig infrastruktur 

Kommunen eier veigrunn frem til felt B5 og B6. Nord for eiendomsgrensen vil veigrunn ligge på privat 
eiendom. Det har vært diskutert hvordan drift og vedlikehold av veier med gatelys, 
overvannsledninger og VA-anlegg skal løses. Forslagsstiller har valgt å videreføre sitt opprinnelige 
forslag om at vei KV1 skal være en privat vei som skal driftes og vedlikeholdes av private. Kommunen 
vil derfor avslutte snøbrøyting og annet veivedlikehold i snuhammer inn mot felt B7. For VA-anlegg, 
gatelys, parkering, grøntområder og annet gjelder de samme forutsetningene der kommunen ikke 
skal ha ansvar for drift og vedlikehold utenfor kommunal grunn. Dette er en løsning kommunen kan 
akseptere og det er derfor ikke nødvendig å inngå avtaler når kommunen og utbygger har en 
overensstemmelse om drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette ansvaret må nedfelles i vedtektene til 
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sameiene i felt B5 og B6. 

For gang- og sykkelveien syd i felt B7 skal dette være en offentlig gang- og sykkelvei. Veien skal 
sperres med bom slik at bilkjøring hindres. Bommen skal kunne åpnes ved behov. Gang- og 
sykkelveien skal driftes og vedlikeholdes av kommunen. 

 

Grunnforhold 

Det er gjort supplerende grunnundersøkelser i området og det er gjennomført en geoteknisk 
vurdering av fagkyndige i forhold til områdestabilitet. Kommunen anser gjennom geotekniske 
rapporter at forholdet til områdestabilitet er/vil bli ivaretatt, og at NVE vil trekke sin innsigelse. Et ev. 
vedtak i denne reguleringssaken kan ikke kunngjøres og bli rettskraftig før innsigelsen fra NVE er 
trukket. 

 

Støy 

Jernbanen er støykilden i området, og det er i planforslaget gjort rede for støy og hvilke 
støyreduserende tiltak som må iverksettes for at boligene og uteoppholdsarealene vil bli ivaretatt. 
Oppføring av støytiltak mot jernbanen må godkjennes av BaneNOR. Kommunen anser at 
støyproblematikken er ivaretatt. Planområdet er ikke belastet av støy fra biltrafikk. 

 

Krav om alternativ energiforsyning 

Gjennom første gangs behandling av planforslaget ble det vedtatt at, «Solcelleanlegg skal bygges for 
kraftproduksjon på min. 5 kWh pr boenhet pr år. Andre fornybare kraftkilder til strømproduksjon 
(f.eks. vindkraft) eller varmeproduksjon (solfangere, grunnvarme) kan erstatte kravet om solceller.» 

Lovligheten av dette skulle avklares av rådmannen. 

 

Rådmannen har konkludert med at så lenge det ikke er nedfelt bestemmelser om krav til 
energiløsninger/-forsyninger til nye boliger i overordnet strategi eller plan, kan det ikke kreves 
solcelleanlegg eller annet i en detaljreguleringsplan. Når dette kravet ikke er hjemlet i overordnet 
plan kan det fort bli ulik behandling og ulike krav fra plan til plan. 

 

 

Oppsummering 

Kommunen mener planforslaget for etablering av boliger innenfor planområdet er i tråd med 
overordnet plan og at de justeringene av feltinndelinger og presiseringer i bestemmelsene som er 
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foreslått vil resultere i at det kan etableres boliger i et område som folk er interessert i å bo i. Det er 
mange gode kvaliteter i planforslaget som tilrettelegger for et godt bomiljø. Det skal etableres flere 
gangforbindelser i og gjennom boligfeltene som leder frem mot felles uteoppholdsarealer og mot 
offentlige områder. For felt B5 gjøres det grep for å begrense biltrafikk inne i feltet ved å anlegge 
mange parkeringsplasser utenfor regulerte arealer for bolig, dette er svært positivt for bomiljøet. 
Beboerne «tvinges» da til å møtes og barn og unge vil få et trygt og godt oppvekstmiljø med lek i 
gatene og interaksjon med voksne.  

Det foreslåes at felt B7 hvor kommunen er største grunneier ikke kan bygges ut uten en felles plan, 
dette vil sikre en helhetlig utbygging som vil gagne området.  

Barnehaven skjermes fra boligbebyggelsen ved at det er lagt inn en grøntsone mellom bebyggelsen 
og barnehaven. Barnehaven vil få tilgang til et stort opparbeidet grøntområde rett på utsiden av 
barnehaven. 

Parkering er plassert inn mot jernbanen på arealer som ikke kan benyttes til bebyggelse, dette bidrar 
til en god utnyttelse av tilgjengelige boligarealer.  

Det er sikret gangforbindelse mot overgangen til jernbanen og gjennom boligområdene for å sørge 
for god kommunikasjon for de myke trafikantene. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Nordre del av Løvestadfeltet, alternativ 1 som vist i plankart 
datert 08.10.2018 og med bestemmelser datert 08.10.2018, vedtas i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-12. 

 
3. Før det gis brukstillatelse for siste byggetrinn innenfor felt B5 skal fortau langs KV1 og KV2 være 
ferdig bygget, helt frem til Løvestadveien /jernbanebrua. 
 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 61/2018 
 

UMT - behandling: 
Rådmannens forslag: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Nordre del av Løvestadfeltet, alternativ 1 som vist i plankart 
datert 08.10.2018 og med bestemmelser datert 08.10.2018, vedtas i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
Forslag fra Arve Bekkevard: 
Nytt rekkefølgekrav:Før det gis brukstillatelse for boliger på felt B3 og B5 skal fortau langs Kv1 og Kv2 
være ferdig bygget, helt frem til jernbanebrua /Løvestadveien.§ 4.1.13 strykes.Avstemning: 
Rådmannens forslag til vedtak med strykning av § 4.1.113. Vedtatt mot Espen Crister Ness Endal Sv 
sin stemme. 
Nytt rekkefølgekrav  foreslått av Arve Bekkevard ble enstemmig vedtatt. 
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UMT - vedtak: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Nordre del av Løvestadfeltet, alternativ 1 som vist i 

plankart datert 08.10.2018 og med bestemmelser datert 08.10.2018, vedtas i henhold til 
plan- og bygningslovens § 12-12. 

2. § 4.1.13 strykes. 
3. Før det gis brukstillatelse for boliger på felt B3 og B5 skal fortau langs Kv1 og Kv2 være ferdig 

bygget, helt frem til jernbanebrua /Løvestadveien. 
 
 

 

 
 
Kommunestyre - 122/2018 
 

KS - behandling: 
Politisk saksordfører: Tron Bøle 
Disse hadde ordet: Tron Bøle, Knut Espeland, Arve Bekkevard 
Forslag nytt punkt tre fra UMT: 
Før det gis brukstillatelse for boliger på felt B3 og B5 skal fortau langs Kv1 og Kv2 være ferdig bygget, 
helt frem til jernbanebrua /Løvestadveien. 
Forslag nytt punkt tre fra Bøle/Bekkevard: 
 Før det gis brukstillatelse for siste byggetrinn innenfor felt B5 skal fortau langs KV1 og KV2 være 
ferdig bygget, helt frem til Løvestadveien /jernbanebrua 
 
Votering: Enstemmig som foreslått av UMT med endring av punkt 3 som forelått av Bøle/Bekkevard. 
 
 
 
 

KS - vedtak: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Nordre del av Løvestadfeltet, alternativ 1 som vist i 

plankart datert 08.10.2018 og med bestemmelser datert 08.10.2018, vedtas i henhold til 
plan- og bygningslovens § 12-12. 

2. § 4.1.13 strykes. 
3. Før det gis brukstillatelse for siste byggetrinn innenfor felt B5 skal fortau langs KV1 og KV2 

være ferdig bygget, helt fram til Løvestadveien/jernbanebrua 
 

 
           
 
 
 

 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1A - Reguleringsplankart 08102018_alt 1 
Vedlegg 1B - Reguleringsplankart 08102018_alt 2 
Vedlegg 2A_REGBESTEMMELSER LØVESTAD NORD_ Alternativ 1_08102018 
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Vedlegg 2B_REGBESTEMMELSER LØVESTAD NORD_Alternativ_2_08102018 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse 
Vedlegg 4A - Illustrasjonsplan felt B5-B6 
Vedlegg 4B - Illustrasjonser - Perspektiver felt B5 og B6 
Vedlegg 5 - ROS-analyse 
Vedlegg 5C_G-not_001 - Statbilitetsvurdering_Løvestad 2018 
Vedlegg 5D_Datarapport grunnundersøkelser_Løvestad 2018 
Vedlegg 7 - Støykart Østre linje_2010 
Vedlegg 9_Sammendrag-kommentar_ høringsuttalelser_09102018-oversendt 
Vedlegg 10_Høringsuttalelser_Løvestad 07092018 
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