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Saken gjelder: 

 
Planområdet ligger i Spydeberg sentrum, og omfatter fv. 128 fra Hyllibekken i vest til avkjøring ved Rolls vei i 
øst. I tillegg omfatter planområdet arealer rundt Hyllibekken, rundt undergang for gående og syklende mellom 
Myrakrysset og Tunveien samt Stasjonsgata, Wilses vei og Rolls vei.Totalt utgjør planområdet 11,3 daa. 
 
Det fremmes forslag til detaljregulering for midlertidig anleggsområde for oppgradering av fv 128 – 
Spydeberg sentrum til endelig behandling etter høring og offentlig ettersyn. Denne saken skal 
sluttbehandles av Kommunestyret. Hjemmelsgrunnlag for vedtak er plan- og bygningsloven § 12-12. 
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Politisk saksordfører: Se behandling 
 
Saksopplysninger 
Utvalg for miljø og teknikk, UMT, fattet i møte 28. august 2018 vedtak om å legge forslag til 
detaljregulering, midlertidig anleggsområde for oppgradering av fv 128 gjennom Spydeberg sentrum, 
ut til høring og offentlig ettersyn, jf. saksnr UMT-54/2018 (se vedlegg 1). Hovedformålet med 
planarbeidet er gjennom reguleringsplan å sikre tilgang til midlertidige anleggsområder som trengs 
for å kunne bygge og legge om trafikken når fv.128 skal oppgraderes gjennom Spydeberg sentrum. 
 
Høringsbrev ble sendt ut 10. september, og frist for uttalelser ble satt til 22. oktober 2018. 
Planforslaget var lagt ut på Statens vegvesen og kommunens hjemmesider samt i papirversjon på 
Servicetorget. I høringsperioden ble det også gjennomført åpen kontordag på Fjellheim 18. 
september kl 15-18, der publikum fikk anledning til å snakke med, og stille spørsmål til, Statens 
vegvesen og Spydeberg kommune om planforslaget og prosjektet. Dagen var godt besøkt, særlig de 
første timene. Et gjennomgående tema i kontordagen var trafikksikkerhet og de myke trafikantene, 
særlig bevegelseshemmende og barn. 
 
Ved fristens utløp var det innkommet i alt seks (6) uttalelser (se vedlegg 1a-1f). Det er ikke fremmet 
innsigelse til planforslaget. 
 
 
Vurdering 
Planfremmer har oppsummert og kommentert de ulike uttalelsene, dette framgår av vedlegg 1 til 
saksframlegget. Kommentarer. Av uttalelsene er det er særlig Fylkesmannen i Østfold som har 
merknader av et visst omfang. Merknadene er i første rekke knyttet til Hyllibekken og berører 
følgende forhold: 

1. Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 
2. Hyllibekken 
3. Overvannshåndtering 

 
Til merknad 1: Det er utarbeidet et eget supplerende notat til planbeskrivelsen som synliggjør 
vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 (se vedlegg 2a og b). Planarbeidet har basert sine 
vurderinger etter naturmangfoldloven på utredninger i arbeidet med områderegulering for 
Myra/TEBO. Det er gjort oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget, som viser at vurderingene fra 2015 
fortsatt har gyldighet. 
 
Merknader til punkt 2 og 3 er svart ut i vedlegg 1. Kommunen anser at hensynet til Hyllibekken er 
ivaretatt gjennom plankart- og bestemmelser slik de foreligger, og at det ikke er behov for endringer. 
Det er i vedlegg 1 også redegjort for håndtering av overvann, i samsvar med bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel 1.3.5.  
 
Øvrige uttalelser har ingen eller mindre merknader, og ingen av disse utløser behov for ytterligere 
utredninger eller endringer i plandokumentene. 
 

For kommunens øvrige vurderinger av planforslaget, se saksframlegg i saksnr UMT-54/2018 (1. gangs 
behandling). 
 
Konklusjon 
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Det er ikke framkommet uttalelser i høring og offentlig ettersyn som tilsier at kommunestyret ikke 
kan egengodkjenne planforslag for detaljregulering, midlertidig anleggsområde for oppgradering av 
fv. 128 – Spydeberg sentrum, jf. plan- og bygningsloven § 12.12. Kommunen anser at planforslaget er 
i tråd med overordnete føringer og planer for sentrumsutvikling i Spydeberg, og at de planlagte 
tiltakene vil øke sikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter i sentrumsområdet. 
Planforslaget kan vedtas slik det foreligger. 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Forslag til detaljreguleringsplan, midlertidig anleggsområde for oppdatering av fv. 128 – 
Spydeberg sentrum, med plankart datert 08.10.2018 og bestemmelser datert 08.10.2018, 
vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

2. Vedlegg 2a og 2 b angående vurderinger etter Naturmangfoldloven innarbeides som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 

 

 
 
 
Eldreråd - 17/2018 
 

E - behandling: 
Votering: enstemmig som foreslått av rådmannen med en presisering av punkt 2:  
Eldrerådet mener at kommunene sterkt burde vurdere om naturmangfoldloven er godt nok ivaretatt.  
 
 
 
 
 

E - vedtak: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan, midlertidig anleggsområde for oppdatering av fv. 128 – 

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

2. Vedlegg 2a og 2 b angående vurderinger etter Naturmangfoldloven innarbeides som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 
 
Presisering av punkt to fra Elderådet:  Eldrerådet mener at kommunen sterkt burde vurdere om 
naturmangfoldloven er godt nok ivaretatt. 
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 18/2018 
 

RF - behandling: 
Votering: enstemming 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til detaljreguleringsplan, midlertidig anleggsområde for oppdatering av fv. 128 – Spydeberg 
sentrum, med plankart datert 08.10.2018 og bestemmelser datert 08.10.2018, vedtas i henhold til 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
Vedlegg 2a og 2 b angående vurderinger etter Naturmangfoldloven innarbeides som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 

 
 
 

RF - vedtak: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg til rådmannens innstilling med følgende 
bemerkning: Det er viktig med god merking og belysning av krysningspunkter på Rv 128 og Heliveien i 
tida når undergangen er stengt. 
 
 
Utvalg for miljø og teknikk - 66/2018 
 

UMT - behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

UMT - vedtak: 
1. Forslag til detaljreguleringsplan, midlertidig anleggsområde for oppdatering av fv. 128 – 

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

2. Vedlegg 2a og 2 b angående vurderinger etter Naturmangfoldloven innarbeides som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 

 

 
 
Kommunestyre - 139/2018 
 

KS - behandling: 
Politisk saksordfører: Trond Bøle 
Disse hadde ordet: Petter Schou 
Votering: Enstemmig 
 
 

KS - vedtak: 
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1. Forslag til detaljreguleringsplan, midlertidig anleggsområde for oppdatering av fv. 128 – 
Spydeberg sentrum, med plankart datert 08.10.2018 og bestemmelser datert 08.10.2018, 
vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

2. Vedlegg 2a og 2 b angående vurderinger etter Naturmangfoldloven innarbeides som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 

 

 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 0_Detaljregulering, midlertidig anleggsområde-1 gangs behandling 
Vedlegg 1_Oppsummering, uttalelser 
Vedlegg 1a_BaneNOR 
Vedlegg 1b_Indre Eiendom AS 
Vedlegg 1c_NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn 
Vedlegg 1d_Hafslund Nett AS 
Vedlegg 1e_Fylkesmannen i Østfold 
Vedlegg 1f_Østfold fylkeskommune 
Vedlegg 2a_Vurderinger etter nml §§ 8-12 
Vedlegg 2b_Gjennomgang Naturmangfoldloven_16.01.15 
Vedlegg 3_Planbeskrivelse, midl. anleggsområder fv. 128 Spydeberg sentrum 
Vedlegg 4_Forslag til plankart 
Vedlegg 5_Forslag til planbestemmelser 
Vedlegg 6_Notat geoteknisk prosjektering 
Vedlegg 7_ROS-analyse 
Vedlegg 8_Faseplaner utbygging 
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