
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
 
 
Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 17:00 – 17.00 
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 032/12 - 036/12 
 
 
Faste representanter:      Vararepresentanter: 
Nina Haaland, H – leder 
Andreas Kulvik, Frp – nestleder FF    Birgitta Grimeland  
Truls Lindmo, A        
Elham Binai-Faal, H 
Anne Sofie Hoff, Sp 
Tron Kallum, Sp 
Sølve Egeland, V  
 
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
Elham Binai  034/12  
Sølve Egeland 035/12  
 
 
Møteleder: Nina Haaland 
Fra adm. møtte: Geir Johannessen 
Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere:  
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
 
  Nina Haaland   
  leder   
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 

 
 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

032/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
033/12  TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV FULLMAKT, 

DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV 
034/12  GNR. 9 BNR. 79 - NORDMYRKROKEN 18 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV 
FORSTØTNINGSMUR 

035/12  GNR.26 BNR.282 - BRIGADEVEIEN 17 - KLAGE PÅ 
ADMINISTRATIVT VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM 
BRUKSENDRING FRA TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL 

036/12  KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 2012-2024 - AREALDELEN. 2. 
GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

 
 
 
 



032/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
KMPT-032/12 Komite for miljø, plan og teknikk 07.06.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
 
033/12:  TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV FULLMAKT, DISPENSASJONER 
ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. I medhold av Kommuneloven gir kommunestyret rådmannen tidsavgrenset myndighet til 

å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
kapittel 19.  

2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 8. juni 2012 til 20. august 2012. 
3. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller 

negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 
4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 2. halvår forelagt de saker hvor det er 

fattet delegert vedtak, som referatsak. 
 
 
KMPT-033/12 Komite for miljø, plan og teknikk 07.06.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen med følgende rettelse i pkt. 2: 
 
2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 22. juni 2012 til 20. august 2012. 
 

Vedtak sak 033/12: 
 
1. I medhold av Kommuneloven gir kommunestyret rådmannen tidsavgrenset myndighet til 

å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
kapittel 19.  

2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 22. juni 2012 til 20. august 2012. 
3. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller 

negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 
4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 2. halvår forelagt de saker hvor det er 

fattet delegert vedtak, som referatsak. 
 
 - Elham Binai-Faal fratrådte møtet 
 
034/12:  GNR. 9 BNR. 79 - NORDMYRKROKEN 18 - SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR  
 
Rådmannens innstilling: 
 



1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Løvestad 1, og finner at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. Hensynene bak bestemmelsen om byggegrense i 
reguleringsplan blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Løvestad 1 for oppføring av forstøtningsmur 
mot eiendomsgrensen til Løvestadveien på eiendommen gnr. 9 bnr. 79, Nordmyrkroken 
18, på følgende spesielle vilkår:  

a. Muren største høyde reduseres til 1,9 m og må følge hellingen i terrenget.   
b. Ingen deler av muren må gå ut over eiendomsgrensen mot Løvestadveien. Muren 

må i sin helhet plasseres på egen eiendom.   
 

 
 
 
KMPT-034/12 Komite for miljø, plan og teknikk 07.06.2012 
 
Innstillingen ble i møtet endret av rådmannen med at pkt. 2 b ble strøktet 
 
Forslag gra Nina Haaland: 
2.a – Murens største høyde reduseres til 2,0 m og må følge hellingen i terrenget. 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen med Nina Haalands endringsforslag. 
 

 
Vedtak sak 034/12: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Løvestad 1, og finner at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. Hensynene bak bestemmelsen om byggegrense i 
reguleringsplan blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Løvestad 1 for oppføring av forstøtningsmur 
mot eiendomsgrensen til Løvestadveien på eiendommen gnr. 9 bnr. 79, Nordmyrkroken 
18, på følgende spesielle vilkår:  

a. Muren største høyde reduseres til 2,0 m og må følge hellingen i terrenget.   

 
 
 
- Elham Binai-Faal tiltrådte møtet 
 
- Sølve Egeland ble er klært inhabil og  fratrådte møtet 
 
035/12:  GNR.26 BNR.282 - BRIGADEVEIEN 17 - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT 
VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA TILLEGGSDEL TIL 
HOVEDDEL   
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø-, plan- og teknikk har vurdert klagen fra Sølve Egeland i brev mottatt 

20.12.2011 med tegninger mottatt 18.5.2012. Komiteen finner ikke at det i klagen har 
innkommet nye momenter som tilsier en annen konklusjon i saken. 



 
2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i saks nr. DBS-178/11 opprettholdes. 
 
 
 
KMPT-035/12 Komite for miljø, plan og teknikk 07.06.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak sak 035/12: 
 
1. Komité for miljø-, plan- og teknikk har vurdert klagen fra Sølve Egeland i brev mottatt 

20.12.2011 med tegninger mottatt 18.5.2012. Komiteen finner ikke at det i klagen har 
innkommet nye momenter som tilsier en annen konklusjon i saken. 

 
2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i saks nr. DBS-178/11 opprettholdes. 
 
 
 
 

- Sølve Egeland tilrådte møtet 
 

036/12:  KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 2012-2024 - AREALDELEN. 2. 
GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 
2012-2024 – arealdelen med de endringer som framkommer av saksframlegg. 

 
2. Det vedtas med dette oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering for 

Myra/TEBO-området – hensynssone H810_2,  jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 
 

 
 
KMPT-036/12 Komite for miljø, plan og teknikk 07.06.2012 
 
Forslag fra Birgitta Grimeland: 
Det er avgjørende med en bred politisk forankring og saken utsettes til 1. møte i KMPT 
høsten 2012. 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av Birgitta Grimeland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 


