
 

 

 

                  

 

SPYDEBERG KOMMUNE 

 

   
 

Notat 

  
 
 
Til  
Kopi til:  
 

 
Saksbehandler: Forvaltning/Bente Sand 
Vår referanse: 18/1651 - 2 /  
Dato: 02.11.2018 

 

Emne: Detaljregulering for Stasjonsgata 28. Referat, oppstartsmøte 23.10.2018  

Tid:  23. oktober 2018 kl 9.00-10.15 
Sted:  Kommunehuset, Stasjonsgata 35 
Til stede: Hans Øyvind Berg, Spydeberg invest AS, planfremmer 

Mari Høgås Steen, Norconsult AS, plankonsulent 
Lindy Hansen, enhetsleder forvaltning (møteleder), Spydeberg kommune 
Jonatan Haga, ingeniør, Spydeberg kommune 
Elin Fossen, byggesaksbehandler, Spydeberg kommune 
Susanne Haugli Stone, byggesaksbehandler, Spydeberg kommune 
Bente Sand, saksbehandler plan (referent), Spydeberg kommune 
 

Møtet ble avholdt på grunnlag av anmodning om oppstartsmøte datert 13.09.2018, samt oversendt 
notat av 16.10.2018. 
 
Formålet med reguleringsarbeidet 
Planfremmer ønsker å legge til rette for utvikling av eiendommene gnr 26 bnr 5,40, som ligger inntil 
Stasjonsgatas nordlige del i Spydeberg sentrum. Intensjonen er å utvikle eiendommene med 
næringslokale (1. etasje) og bolig i en (1) bygning på 5 etasjer hvor 5. etasje er inntrukket. 
Bebyggelsen er tenkt utformet med flatt tak. 
 
Området i dag 
Eiendommene inngår i området Spydeberg torg og er i dag henholdsvis parkeringsplass (gnr 26 bnr 5) 
og bebygd med Telenorbygget – Stasjonsgata 28 (gnr 26 bnr 40). Bygningen, som utgjør 1 etasje samt 
underetasje (med telesentral), er regulert til forretning/kontor. 
 
Planstatus: 
Eiendommene ligger i et område som i kommuneplan for Spydeberg 2016-2028 er vist som framtidig 
byggeområde sentrumsformål. Eiendommene ligger i hensynssone H820-1 Gjennomføringssone – 
omforming (sentrumskjernen). Denne hensynssonen skal ivareta omformingsprosesser i sentrum, 
særlig med tanke på økt fortetting og utvikling av sentrumsfunksjoner som forretninger og 
tjenesteyting. Det skal tilstrebes en balansert utvikling av sentrumsfunksjoner langs hele 
Stasjonsgata, som er det sentrale byrom i hele sonen. 
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Planarbeidet og dets formål er dermed i samsvar med overordnet plan. Planarbeidet er også i 
samsvar med regionale og nasjonale føringer om fortetting og areal- og transportplanlegging.  
 
Eiendommene ligger også i nærhet av hensynssoner for bevaring av kulturmiljø, der Stasjonsgatas 
karakteristiske bygningsmiljø og de arkitektoniske og bygningsmessige kvaliteter som underbygger 
dette, skal ivaretas. 
 
Begge eiendommene omfattes av bebyggelsesplan for Stasjonsgata 30/32, planID 0123-2003-02 
(vedtatt 11.03.2003). 
Tilliggende reguleringsplaner: 
I sør - Detaljregulering for Stasjonsgata 26, planID 0123-2012-0009 (vedtatt 21.09.2017) 
I øst – Detaljregulering for Stasjonsgata 13-21, planID 0123-2012-0006 (vedtatt 17.06.2014)  
 
Øvrige forhold med virkning for arealbruk: 
Gjennom privatrettslig avtale har eiendommen gnr 26 bnr 25 – Stasjonsgata 21 rett til parkering på 
gnr 26 bnr 5. Denne avtalen ligger til grunn for tillatelser til tiltak på gnr 26 bnr 25. 
 
Viktige tema i planarbeidet 
Reguleringsplan skal utarbeides i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven, se også KMDs 
reguleringsplanveileder: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/sec1  
 
I møtet ble følgende forhold drøftet særskilt: 
 

- Eiendommene er sentralt plassert i Spydeberg sentrum; eksponert mot Stasjonsgata og som 
del av tyngdepunktet Spydeberg torg, jf. tidligere kommunedelplan for sentrum 2012-2024 
(nå innarbeidet i kommuneplan). Denne plasseringen, samt nærheten til Stasjonsgatas 
tradisjonelle bygningsmiljø, tilsier at planarbeidet tar høyde for arkitektonisk utforming som 
hensyntar omgivelsene og bidrar til å øke kvaliteten i det offentlige rom.  
 

- Uteoppholdsareal og lekeplasser:  Eiendommene er i dag omgitt av trafikkareal, både gater 
og parkeringsplasser. Dette skaper utfordringer med tanke på gode og trygge 
uteoppholdsarealer for boenhetene, også fordi det i 1. etasje vil være næringsvirksomhet 
som genererer varetransport- og levering. Planarbeidet skal ivareta barn og unges interesser, 
og ikke minst for de minste barna er gode nærlekeplasser viktige i bomiljøet. I bestemmelser 

til kommuneplanens arealdel § 2. heter det i pkt 2.1.2. Areal- og funksjonskrav til 
friområder/utearealer: 

 
a) I områder uten egnet og sikret areal for lek og uteopphold, skal det i nye 

reguleringsplaner, og før det tillates oppretting av eiendom eller videre utbygging i 
områder uten reguleringsplan, avsettes og sikres nødvendig areal til dette formål. 
Reguleringsplan skal også identifisere og sikre tilstrekkelig areal for lokal 
overvannshåndtering og flomveier. 

b) Før tillatelse gis for oppføring av boliger skal nødvendig areal for lek og uteopphold 
være sikret. Før boligene tas i bruk må areal for lek og uteopphold være ferdigstilt 
med godkjent utstyr og terrengopparbeiding. 

c) Det skal avsettes plass til 100 m² nærlekeplass for hver 25. boenhet og 1500 m² 
ballekeplass for hver 200. boenhet. Gangavstand fra boliger må ikke overskride 100 
m til nærlekeplass og 400 meter til ballekeplass.  

d) Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes som del av lekeareal eller 
uteoppholdsareal. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/sec1
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e) Leke- og uteoppholdsareal skal ha skjermet plassering, ikke være nordvendt og ha sol 
på minst 50 % av arealet kl 15.00 ved jevndøgn.  

f) Kommunen kan kreve at det settes opp gjerde mot friområder. 
g) Drift og vedlikehold av fellesareal skal sikres gjennom reguleringsplan, alternativt 

utbyggingsavtale.  
 

Det vil her være krav til nærlekeplass. 
 
Krav til minimum uteoppholdsareal er MUA = 50 m2, jf. bestemmelser i kommuneplan pkt. 
2.1.3 Krav til utforming bokstav j. Kommunen viste til kommuneplanens adgang til gjennom 
reguleringsplan å fastsette andre krav til utforming i hensynssone H820_1 Sentrumskjernen, 
og signaliserte at MUA-krav kan reduseres noe, dersom kvaliteten på uteoppholdsarealene 
er god. Takterrase og balkongen kan inngå i beregning av uteoppholdsareal. Dersom 
lekeplassareal ikke plasseres på bakkenivå, må sikkerhet og tilgjengelighet ivaretas. 
Uteoppholdsarealenes støybelastning må også avklares 
 

- Trafikkavvikling og trafikksikkerhet: Planarbeidet tar sikte på å legge til rette for etablering av 
boliger i et trafikert område, med bevegelser i mange ulike retninger. Det må i planarbeidet 
synliggjøres hvordan hensiktsmessig og trygg trafikkavvikling ivaretas, også for de 
eiendommer som ligger inntil og i nærheten av planområdet. Særlig viktig er det å belyse 
trafikksikkerhet for myke trafikanter generelt og for skolevei spesielt. 
Avklaringer med Statens vegvesen, som er veimyndighet for fv 122 – Stasjonsgata vil være 
viktig. 
 

- Grønnstruktur: Dagens trerekke mot Stasjonsgata beholdes. I planarbeidet skal det belyses 
hvordan forbindelseslinjene til grøntområder (som Hyllibekken og Stadion) ivaretas. 
 
Parkeringsdekning: Plankonsulent har i sitt notat til oppstartsmøte lagt til grunn 
parkeringsdekning på 1,2 parkeringsplass per boenhet. Kommunen anser at dette er 
tilstrekkelig parkeringsdekning for dette sentrale området, med kort vei til jernbane og 
bussforbindelser. Krav til parkeringsdekning i tilliggende reguleringsplan for Stasjonsgata 26 
er min 1,0-maks 2,0 per boenhet. Det skal avsettes dedikerte parkeringsplasser for 
forflytningshemmede og for ladbar motor vogn. 
 

- Byggehøyder og etasjeantall: 
I bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 2.1.3 siste avsnitt heter det: 

Bebyggelse i H820_1 sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 4-5 etasjer. 
Større høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og 
bygningene ellers ivaretar hovedintensjonen i Sentrumsplanen, jf. vedtak saks nr 
K-066/12. 

 
Kommunen anser at forholdene på stedet tilsier at etasjeantall bør være 4 med 
tilbaketrukket 5. etasje. Endelig etasjeantall / byggehøyde vil kunne fastsettes etter 
utredninger er gjennomført, blant annet nærmere studier av volumoppbygging og 
konsekvenser for omgivelsene.  
 

- Infrastruktur utover vei: Det må i planarbeidet dokumenteres tilstrekkelig kapasitet på 
brannvann. Kommunen kan være behjelpelig med kamerakjøring for å dokumentere 
plassering av eksisterende avløpsledninger.  

 
Krav til utredninger 
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Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift, jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854  
 
Det skal foretas en støyfaglig utredning, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf  
 
Det skal gjøres geoteknisk vurdering for å avdekke behov for geotekniske undersøkelser i 
planarbeidet. Se for øvrig NVEs veileder Nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen NVEs saksområder i arealplanlegging 
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf  
 
I planforslaget skal utarbeides illustrasjonsplan med tilhørende snitt som viser volumoppbygging og 
forholdet til omliggende bebyggelse. Det skal utarbeides soldiagram.  
 
ROS-analyse skal utarbeides. 
 
Forslag til planavgrensning 
Forslagsstiller har tatt utgangspunkt i eiendommene gnr 26 bnr 5,40. På bakgrunn av diskusjoner i 
møtet, særlig knyttet til trafikkavvikling og uteoppholdsareal, utarbeider planfremmer/plankonsulent 
forslag til planavgrensning som også omfatter arealer vest for gnr 26 bnr 40. Dette vil åpne for 
muligheter til grensejusteringer samt at allerede avklarte forhold knyttet til parkering kan nedfelles i 
reguleringsplan. 
 
Av samme grunn bør det også vurderes om umiddelbart tilstøtende arealer nord for gnr 26 bnr 5,40 
skal inngå i planavgrensning ved varsel om oppstart. Erfaringsmessig er det mer gunstig å varsle en 
videre planavgrensning som kan strammes inn et motsatt, utvidelse kan i mange tilfeller utløse 
behov om nytt varsel. 
 
Plankonsulent oversender forslag til planavgrensning til saksbehandler i kommunen (Sand) for 
avklaring før utsendelse. Kommunen utarbeider på grunnlag av denne liste over hvem som skal 
motta varsel om oppstart. Krav til oppstartsvarsel ligger vedlagt referatet. 
 
Behov for utbyggingsavtale 
Det synes ikke på nåværende tidspunkt å være behov for utbyggingsavtale, jf plan- og bygningsloven 
kapittel 17. Det varsles derfor ikke oppstart av forhandlinger om slik avtale sammen med varsel om 
oppstart av planarbeid. 
 
Annet 
Planarbeidet tildeles planID 0123-2018-0002. 
Planens navn: Detaljregulering for Stasjonsgata 28, gnr 26 bnr 5,40 m.fl. 
Plansak er opprett med arkivID 18/1651 
 
Gjeldende gebyrregulativ Plan, byggesak og utslipp (2018): 
http://www.spydeberg.kommune.no/priser-og-gebyrer.431274.no.html  
 
Kommunen gjør for øvrig oppmerksom på at sammenføying av eiendom må være gjennomført før 
rammetillatelse kan gis. 
 
Krav til innsendt materiale før 1.g behandling: 
God kvalitet på planmaterialet er plankonsulentens ansvar. Forslaget som innsendes til behandling 
skal ha høy kvalitet. Dersom planmaterialet har vesentlige feil og mangler vil planforslaget bli 
returnert. Kommunen skal veilede i forhold til lokale forhold og løsninger, men forventer at 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://www.spydeberg.kommune.no/priser-og-gebyrer.431274.no.html
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konsulenten kan fremstille planen teknisk riktig og med innhold iht plan- og bygningsloven med 
forskrifter. 
 
Spydeberg kommune ønsker korte, entydige og konkrete planbestemmelser. I utgangspunktet skal 
mest mulig vises på plankartet.  Planbeskrivelsen skal kunne nyttes direkte som grunnlag for 
saksframlegget. Den skal fungere som beslutningsgrunnlag ved å gi en balansert framstilling av alle 
forhold, og være oversiktlig og kortfattet. Innkomne merknader skal gjengis og kommenteres 
fortløpende. Dersom man ikke imøtekommer ønsker og krav skal dette komme tydelig fram. 
 
Dette skal innleveres (elektronisk): 

- Plankart, bestemmelser og beskrivelse 
- Oppsummering innkomne innspill samt kommentarer til disse 
- ROS-analyse 
- Rapport, geotekniske redegjørelse/undersøkelser (hvis relevant) 
- Rapport, arkeologiske undersøkelser (hvis relevant) 
- Rapport, støyundersøkelser (hvis relevant) 
- Konsekvensutredning etter forskrift (hvis relevant) 
- Kopi av varslingsbrev 
- Kopi av avisannonsen 
- Kopi av innkomne merknadsbrev  
- Kartfil: SOSI siste versjon  /  Pdf i 1:1000 

 
I tillegg kan komme øvrige utredninger i tilknytning til den enkelte planoppgave.  

 
 
 


