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Mindre reguleringsendring av Detaljregulering Griniskogen nord-vest, Spydeberg kommune 

1. BAKGRUNN  
Reguleringsarbeid for Griniskogen nord-vest ble igangsatt av Per Kristian Skulberg i 2012 på 
bakgrunn av et ønske om å utvikle et sentrumsnært boligområde med leilighetsbebyggelse 
med boliger av varierende størrelse og utforming. Den illustrerte bebyggelsen viste 
lamellblokker med underjordisk parkering. Sett i forhold til områdets størrelse mente man det 
innenfor området kunne tilrettelegge for bebyggelse med ca 20-30 boliger. Man mente 
leilighetene ville være attraktive som både seniorboliger og boliger for yngre og familier. 
 
I tiden etter at planforslaget ble utviklet og vedtatt har det blitt regulert og etablert flere 
sentrumsnære boligområder med leilighetsbebyggelse i selve sentrumssonen. Skulberg 
forsøkte lenge å selge tomtearealet med vedtatt reguleringsplan, men det var ingen som 
ønsket å kjøpe området slik det var regulert. Interessentene falt fra idet de mente dette ville 
være en for tung bebyggelse så vidt langt fra sentrum sett i lys av prosjekter som var under 
etablering i sentrumsonen.  
 
Trekanten AS, som er et lokalt eiendomsutviklingsselskap med prosjekter i Hobøl, 
Spydeberg og Askim så muligheten for å utvikle eiendommen, men med en endret 
bygningstypologi for deler av området. Dette er bakgrunnen for at det nå søkes en mindre 
vesentlig reguleringsendring for området.  
 
Prosess og planavklaring for mindre reguleringsendring 
Prosess og planavklaring for mindre reguleringsendring for Griniskogen Nordvest er avklart 
med kommunen, og Østfold Fylkeskommune 
Se vedlegg 1-3. 
 
Oppsummering av forholdet til vedtatt plan  
Bebyggelsen ønskes nå som en kombinasjon av terrassert leilighetsbebyggelse med 8-10 
leiligheter med innvendig parkering i syd som er i samsvar med planen 
 
I nord tenkes en konsentrert småhusbebyggelse i nord. Det er tenkt med 10 boliger i 
småhusbebyggelsen, hvorav 5 er tenkt tilrettelagt med utleieenhet. Disse får parkering i 
tilknytning til boligene, og ikke i felles parkeringskjeller. Konsentrert småhusbebyggelse er 
ikke i samsvar med vedtatt plan, som også forutsatte parkering i garasjekjeller.   
 
Byggegrenser er endret idet de tok høyde fornedkjøring til parkeringskjeller.  
 
Tillatt % BYA og grenser mellom byggeområde og friarealer er uendret.  
 
Reguleringsbestemmelsene er tilpasset endret bebyggelsesstruktur.   
 
Endret plan vil bidra til utvikling av ca. 20 sentrumsnære boliger mot opprinnelig inntil 30 
boliger. Boligene etableres uten vesentlig forbruk av dyrka mark, og er i samsvar med 
overordnete nasjonale føringer om økt fortetting i byggesonen samt kommunale strategier for 
utvikling i Spydeberg. Området utgjør i dag del av en skrånende tomt/randsone mellom 
villaområdene på Griniskogen og åpent kulturlandskap i vest. Gårdeier avvirket den 
hogstmodne skogen på området før Trekanten AS ervervet tomten. Inn mot 
jordbruksarealene i vest vil det etableres en grønn buffer-/randsone med stedlig vegetasjon i 
samsvar med reguleringsplanen.  
 
Atkomst til boligfeltet er tilknyttet Helge Ingstads vei ved eksisterende snuplass. Merknader 
fra naboene under opprinnelig reguleringssak omfattet i hovedsak bekymringer knyttet til økt 
trafikkbelastning og skogteigens betydning som lekeareal. Forslaget til reguleringsendring 
fører til noe mindre trafikkbelastning av Helge Ingstads vei enn vedtatt plan. Dagens 
veistandard ble under behandling av vedtatt plan ansett å være tilfredsstillende sett i forhold 
til dens funksjon som boliggate, og det ble ikke stilt krav om utbedring eller etablering av 
fortau i overordnet plan.  
 



Beskrivelse mindre endring – side 3 av 10 

Mindre reguleringsendring av Detaljregulering Griniskogen nord-vest, Spydeberg kommune 

Vurdering av behov for konsekvensutredning  
Planarbeid for Griniskogen nord-vest ble vurdert ihht. forskrift om konsekvensutredning, 
herunder §3 (pkt d) og §4. Planarbeidet ble ikke ansett å falle inn under kriterier som 
medførte krav om konsekvensutredning. Dette gjelder også  for den mindre 
reguleringsendringen.  
                                    
 

2. BESKRIVELSE AV ENDRINGENE  
 
2.1 Eiendommer innenfor planområdet  
 

 
 
 
Adresse Gnr Bnr Arealbruk  Eier  Størrelse 
Griniskogen NV Gnr. 11 Bnr. 93  Naturtomt/skogteig  Trekanten AS  8.334 m2 

Samlet nettoareal for planområdet er: 8.334 m2 
 
Planområdet er  slått sammen til ett gårds- og bruksnummer.  
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2.2 Plankart 
Planområdet utgjør deler av skrånende langstrakt område beliggende mellom bebyggelse på  
nærmiljø. 
 

   
Gjeldende regulering (vedlegg 4)   Mindre endring av regulering (vedlegg 5) 
 
 
2.4 Illustrasjon bebyggelse- oversikt 
Bebyggelsen i gjeldende regulering var lamellblokker i 4 -5 etasjer med underjordisk 
parkeringsanlegg. 
 
Bebyggelsen forslag til mindre reguleringsendring er et terrassehus med innvendig parkering i 
syd og konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Situasjonsplanene nedenfor illustrerer forslagene samlet  
 
 

   
Situasjonsplan gjeldende regulering  Situasjonsplan ønsket bebyggelse  
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2.5 Illustrasjon fra planbeskrivelse gjeldede regulering 
Ilustrasjonene fra planbeskrivelsen i gjeldende reguleringsplan er gjengitt her, illustrasjoner for 
mindre reguleringsendring er gjengitt under punkt 2.6 
 

 
 
Illustrasjonsplanen viser illustrasjon i planbeskrivelse for gjeldende regulering av Griniskogen Nordvest 
med angivelse av terrengsnitt for illustrasjonene på neste side.  
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Perspektivskisse av fasader/utforming sett mot sørøst 
 
 
 

    
3D studie sett fra sør-vest          3D studie sett fra sørøst 
 
 
 

 

 
Terrengsnitt A-A viser ny vei/ adkomst  
 

 
Tverrsnitt B-B  
 
 
 
 
 

 



Beskrivelse mindre endring – side 7 av 10 

Mindre reguleringsendring av Detaljregulering Griniskogen nord-vest, Spydeberg kommune 

 
 
2.6 Illustrasjon mindre reguleringsendring 
 
Skissene under dette punktet viser forslag til regulering og bebyggelse. 
 

 
Reguleringskart: Mindre endring av redulering  
Plankart vedlegg 5 
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Situasjonsplan 

 

 
Illustrasjonsplanen viser mulig utbygging og utvikling av Griniskogen Nordvest basert på mindre 
reguleringsendring med terrassert bebyggelse i syd og konsentrert småhusbebyggelse i nord.  
 

Terrassehus:  
8-10 leiligheter med innvendig parkering. 
 
Konsentrert småhusbebyggelse: 
Sentral mateveit til snuplass/gjesteparkering i nord.  
Bebyggelsen i østre rekke har 2 etasjer (1+U)  + mindre  loftsplan med takterrasse. Parkering i 
carport. Uteplass på tak av carport i flukt med 1. etasjes plan.   
Bebyggelsen i vestre rekke har 2 etasjer +U. etasje. Parkering i carport. Uteplass på tak av 
carport i flukt med 2. etasjes plan. Mulighet for utleieenhet i U etasje.    
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Skisse til bebyggelse  
 

 
 
Østre rekke 

5 boliger  med hver sin carport med oppholdsplass på tak av carport.  

 
 
Vestra rekke 

5 boliger med mulighet for utleieleilighet i underetasje. hver sin carport med oppholdsplass på tak 
av carport.  

 
 
Prinsippsnitt gjennom småhusbebyggelsen sett mot nord  

 
Prinsippsnitt gjennom terrassehuset 
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Arealoversikt, beregning av % BYA 
 

 
 
 
 

 
2.7 ROS- analyse 
ROS-analyse er oppdatert. 
Se vedlegg 6 
 
 
 
2.8 Bestemmelser 
Revidert forslag til reguleringsbestemmelsene er vedlagt. 
Se vedlegg 7 
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