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Avklaring, reguleringsendring for Griniskogen nordvest 
 
Vi viser til møte avholdt 30.11.2016 samt senere korrespondanse i saken. Spydeberg kommune har nå 
mottatt svar fra Østfold fylkeskommune. Regional planmyndighet har ingen merknader til kommunens 
forståelse og anvendelse av § 12-14, og vil ikke motsette seg at endring  gjennomføres som mindre 
reguleringsendring. 
 
ØFK forutsetter at kravene til leke- og uteoppholdsarealer ikke reduseres som følge av 
reguleringsendringen, og at eksisterende vegetasjon søkes beholdt i den grad det er gjennomførbart. For å 
oppmuntre til redusert bilbruk anbefaler ØFK at det vurderes å holde antallet parkeringsplasser på et lavt 
nivå. Se for øvrig vedlagt svar fra fylkeskommunen. 
 
Kommunen anser dermed at planlagt endring av detaljregulering for Griniskogen vest, planID 0123-2012-
0011, kan behandles som mindre reguleringsendring. Kommunen anser også at det ikke er behov for nytt 
oppstartsmøte, med mindre planfremmer anmoder om det. Kommunen tar gjerne møte med 
planfremmer/plankonsulent i forkant av utsendelse av planforslag til uttalelse, dersom det er ønskelig. 
 
Videre prosess 
Kommunen har tidligere ment at varsel om oppstart av planarbeid bør gå til berørte myndigheter, for å 
avklare tidlig om planarbeidet kan gå som mindre endring etter § 12-14. Slik avklaring anser kommunen at 
man har fått  fra Østfold fylkeskommune. Kommunen mener derfor det ikke er påkrevet med varsel om 
oppstart av planarbeid.  
 
Forslaget til mindre reguleringsendring skal sendes til uttalelse hos berørte myndigheter, samt  eierne og 
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket. Dette gjøres av planfremmer/plankonsulent når 
planforslaget er fullstendig og komplett. Med komplett planforslag forstås de plandokumenter som er 
endret, i de fleste tilfeller både kart og bestemmelser. Plankart utarbeides etter forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og digitalt planregister (kart- og planforskriften ). Med forslaget skal det følge en 
kort beskrivelse som  redegjør for endringens formål, innhold og konsekvenser. 
 
Planforslaget skal utarbeides av fagkyndige, jf. plan- og bygningsloven § 12-3.   
 
Komplett og fullstendig forslag til mindre reguleringsendring skal sendes de samme myndigheter og parter 
som ble hørt i høring og offentlig ettersyn av planforslag til detaljregulering for Griniskogen vest. 
Uttalelsesfrist settes normalt til 3 uker. Uttalelsesfrist kan ikke være kortere enn 3 uker. 
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Etter utgått uttalelsesfrist oversendes  planforslag med innkomne uttalelser og planfremmers kommentar 
til disse, til kommunen for behandling. Kommunen skal behandle planforslaget innen 12 uker etter at 
komplett planforslag er mottatt. Når planforslag tas til behandling, utfaktureres saksbehandlingsgebyr, p.t. 
kr 31 980,-. 
 
Endelig vedtak fattes av kommunestyret, etter innstilling fra Utvalg for miljø og teknikk. Det er ikke krav til 
høring og offentlig ettersyn av mindre reguleringsendring. Vedtak om endring av reguleringsplan  er 
enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. 
 
 
Hilsen 
 
 
Bente Sand 
Saksbehandler  
Forvaltning  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
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