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Emne: Prosess, planavklaring Griniskogen nordvest  

Spydeberg kommune ved enhet Forvaltning gjennomførte tirsdag 18. juni 2019 møte med 
tiltakshaver Geir Moen og ansvarlig søker Birger Dahl angående prosessavklaring for utbygging av 
Griniskogen nordvest, gnr 11 bnr 93. Antall boenheter er stipulert til 16-18. 
 

 
Gjeldende regulering til venstre, skissert planlagt tiltak er vist til høyre. 
 
I framlagte skisser til utvikling (se illustrasjon over) framgår det at planlagt tiltak vil være i strid med 
gjeldende detaljregulering for Griniskogen nordvest, planID 0123_2012_0011 på følgende punkter:  
 

Bygningstypologi 
Gjeldende regulering åpner for oppføring av leilighetsbebyggelse, jf §§ 4.1 og 4.3 i 
bestemmelser til plan. Planlagt tiltak består av terrassert leilighetsbebyggelse med 
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parkeringskjeller i sør og konsentrert småhusbebyggelse i nord. Sistnevnte er ikke i samsvar 
med plan. 

 
Byggegrenser og formål 
Endret bygningstypologi til konsentrert småhusbebyggelse medfører at tiltaket plasseres 
over byggegrenser i plan. Disse byggegrensene er satt med tanke på leilighetsbebyggelse 
med underjordisk parkeringsanlegg. Planlagt tiltak vil også medføre plassering av bebyggelse 
på regulert veiareal, nedkjøring til parkeringsanlegg.  

 
Grad av utnytting 
Foreløpige beregninger viser at tiltaket er i strid med grad av utnytting i plan på %-BYA = 
40%.  

 
Planlagt tiltak er ikke i strid med regulert grønnstruktur i plan. Intern kjørevei på felt B1 knyttet til 
konsentrert småhusbebyggelse er ikke i strid med gjeldende plan. 
 
Gjeldende regulering: 
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=20120011  
 
 
Prosess, planavklaring 
Kommunen har tidligere avklart at endring av bygningstypologi kan avklares gjennom mindre 
reguleringsendring, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, se vedlagt brev av 14. mars 2017. Denne 
avklaring ble gjort etter innspill fra berørt myndighet, se vedlagt brev datert 8. februar 2017. 
 
Kommunen opprettholder denne vurderingen også i forhold til planlagt tiltak drøftet i møte 18. juni 
2019. Kommunen anser at de skisserte endringene knyttet til typologi, byggegrenser, veiformål - og 
muligens grad av utnytting - i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går 
utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, 
jf. pbl § 12-14.  
 
Tiltakshaver ønsket i møtet avklaring mot plan gjennom dispensasjonsbehandling. Dette spørsmålet 
er tatt opp med enhetsleder Lindy Hansen. Konklusjonen av interne drøftinger er at 
planmyndigheten opprettholder sin tidligere vurdering av at mindre reguleringsendring er riktig 
prosessvalg. 
 
Begrunnelse:  
Som følge av endringen av bygningstypologi oppstår en rekke konfliktpunkter med gjeldende 
regulering. De enkelte forhold i seg selv kan anses som avgrenset i omfang og konsekvens, men 
samlet utgjør de t manglende samsvar med gjeldende plan som det er mest hensiktsmessig å avklare 
gjennom mindre reguleringsendring. Mindre reguleringsendring vil også gi forutsigbarhet over tid, 
både for tiltakshaver, omgivelsene og plan- og bygningsmyndigheten.  
 
Gjeldende detaljregulering ble vedtatt i 2014 og er forholdsvis ny. Plan- og bygningsloven setter 
begrensninger på adgangen til å dispensere fra plan, ikke minst på grunn av graden av faglig 
utredning, offentlig medvirkning og forventninerg om forutsigbarhet som ligger i en planprosess. Ikke 
minst gjelder dette nyere planer. Dette påpekes også av berørte myndigheter, som i Østfold 
fylkeskommunes uttalelse til nyere søknader om dispensasjon, som Stasjonsgata 26 og Vestlia. 
Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. 
pbl § 19-2, 4. ledd. 
 

http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0123/gl_planarkiv.aspx?planid=20120011
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Framdrift, mindre reguleringsendring 
Ved en mindre regulering er det ikke samme krav til høring og offentlig ettersyn som ved ny 
regulering. Dette framgår av vedlegg 1 til dette notat. Kommunens saksbehandlingstid av mindre 
reguleringsendring, etter mottak av komplett planforslag, skal skje innen 12 uker, tilsvarende 
behandlng av dispensasjonssøknader. 
 
Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Grunnet situasjonen med kommunesammenslåing kan 
dette medføre at vedtak gjøres av Indre Østfold kommune i 2020.   
 
 
Administrasjonens holdning, endring av bygningstypologi i gjeldende regulering 
I tiden som har gått siden vedtaket av detaljregulering for Griniskogen nordvest i 2014, har større 
prosjekter med leilighetsbebyggelse blitt realisert i Spydeberg sentrum, først og fremst i tilknytning 
til sentrumskjernen langs Stasjonsgata. Dette er en utvikling i samsvar med overordnete planer, som 
gjeldende kommuneplan 2016-2028 og tidligere kommunedelplan for sentrum 2012-2024. I tillegg er 
det også gjennomført fortetting i samme området etter dispensasjoner, som Stasjonsgata 37. 
 
Dette har medført en vesentlig vekst av antallet sentrumsnære leiligheter. Som konsekvens er det 
ikke like stor etterspørsel etter leilighetsbebyggelse i sentrum utenfor sentrumskjernen, som 
området Griniskogen nordvest.  
 
Administrasjonenn anser derfor – basert på de foreløpige skisser som er presentert - at en endring av 
reguleringsplanen, som åpner for at deler av det sentrumsnære området kan bygges ut som 
konsentrert småhusbebyggelse, kan være gunstig og i samsvar med overordnete planer. En 
utbygging av knappe 20 boenheter vil også medføre en mindre trafikkøkning i et etablert 
boligområde. 
 
Administrasjonen ber om at forslaget til mindre reguleringsendring oversendes kommunen før 
forslaget sendes til uttalelse til berørte myndigheter og parter, slik at administrasjonen kan avgi en 
vurdering som følger utsendelsen av forslaget. 
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