
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
 
 
Møtedato: 12.04.2012 Møtetid: Kl. 17:00 – 20:00 
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/12 - 025/12 
 
 
Faste representanter:      Vararepresentanter: 
Nina Haaland, H – leder 
Andreas Kulvik, Frp – nestleder      
Truls Lindmo, A        
Elham Binai-Faal, H 
Anne Sofie Hoff, Sp 
Tron Kallum, Sp 
Sølve Egeland, V  
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
   
 
Møteleder: Nina Haaland 
Fra adm. møtte: Geir Johannessen, Synne Lømo, Jon Gunnar Weng, Hans 

Moesgaard og Tor Gunnar Jantsch fra Driftsassistansen i Østfold 
IKS 

Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere:  
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
 
  Nina Haaland   
  leder   
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 

 
 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

016/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
017/12  GNR. 47 BNR. 3 - SUNDBYVEIEN 23 - DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLAN FOR DELING AV EIENDOM TIL KOMBINERT 
FORMÅL BOLIG OG NÆRING. KLAGE PÅ VEDTAK 

018/12  GNR. 70 BNR.13 FNR.69/GNR. 70 BNR. 13 - HEMNESTANGEN - 
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN FOR DELING AV 
EIENDOM SAMT TILLATELSE TIL REETABLERING AV 
MATRIKKELENHET. NY BEHANDLING 

019/12  GNR. 62 BNR.1 - KLAGE PÅ VEDTAK - VILKÅR I GITT 
DISPENSASJON FOR OPPRETTELSE AV NY FESTEGRUNN OG 
OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG 

020/12  GNR.48 BNR.1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV 
ANTENNEMAST 

021/12  GNR. 4 BNR. 1 - BJABERGVEIEN 208 - DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLAN FOR DELING AV EIENDOM. KLAGE PÅ VEDTAK 

022/12  KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
023/12  HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP - OFFENTLIG 

ETTERSYN 
024/12  GNR 104, BNR 5 OG DEL AV BNR 1, HOVIN KIRKEGÅRD - 

DETALJREGULERING. 2. GANGS BEHANDLING ETTER 
OFFENTLIG ETTERSYN 

025/12  SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 
 
 
 
 



016/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
KMPT-016/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
 
017/12:  GNR. 47 BNR. 3 - SUNDBYVEIEN 23 - DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLAN FOR DELING AV EIENDOM TIL KOMBINERT FORMÅL 
BOLIG OG NÆRING. KLAGE PÅ VEDTAK  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klager på vedtaket fattet i saks nr. KMPT-

021/11 fra Fylkesmannens avdelinger for miljøvern i brev mottatt 09.01.2012 og uttalelse 
til klage fra Bjørnar Moa i e-post mottatt 20.02.2012.  

 
2. Komiteen finner ikke at det har fremkommet nye forhold i klagene og i uttalelsen som 

tilsier en annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. KMPT-078/11 opprettholdes. 
 
 
 
KMPT-017/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
018/12:  GNR. 70 BNR.13 FNR.69/GNR. 70 BNR. 13 - HEMNESTANGEN - SØKNAD 
OM DISPENSASJON FRA PLAN FOR DELING AV EIENDOM SAMT 
TILLATELSE TIL REETABLERING AV MATRIKKELENHET. NY BEHANDLING  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan, teknikk har vurdert søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for fradeling av areal på eiendommen gnr. 70 bnr. 13 for sammenføying med 
eksisterende fritidseiendom gnr. 70 bnr. 13 fnr. 69, jf. plan- og bygningsloven 2008 
kapittel 19.  

 
2. Komiteen finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 

fra, blir vesentlig tilsidesatt, i tillegg til at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart 
større enn ulempene. Søknaden avslås, jf. plan- og bygningsloven 2008 § 19-2. 

 



3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m) godkjennes søknad om tillatelse 
til reetablering av matrikkelenhet gnr. 70 bnr. 13 fnr. 69 - Hemnestangen med eget 
bruksnummer på eiendommen gnr. 70 bnr. 13 – Hemnes. 

 
 
 
KMPT-018/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Forslag fra H/FRP/SP – nytt pkt. 2: 
 
Komiteen finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, i tillegg til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Det blir også en forskjønnelse av området. Søknaden godkjennes, jfr. Plan- og 
bygningsloven 2008, §19-2. 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen i pkt. 1 og 3 og nytt pkt. 2 som foreslått av 
H/FRP/SP. 
 
Endelig vedtak i sak 018/12: 
 
1. Komité for miljø, plan, teknikk har vurdert søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for fradeling av areal på eiendommen gnr. 70 bnr. 13 for sammenføying med 
eksisterende fritidseiendom gnr. 70 bnr. 13 fnr. 69, jf. plan- og bygningsloven 2008 
kapittel 19.  

 
2. Komiteen finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 

fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, i tillegg til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. Det blir også en forskjønnelse av området. Søknaden godkjennes, jfr. 
Plan- og bygningsloven 2008, §19-2. 

 
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m) godkjennes søknad om tillatelse 

til reetablering av matrikkelenhet gnr. 70 bnr. 13 fnr. 69 - Hemnestangen med eget 
bruksnummer på eiendommen gnr. 70 bnr. 13 – Hemnes. 

 
 
019/12:  GNR. 62 BNR.1 - KLAGE PÅ VEDTAK - VILKÅR I GITT DISPENSASJON 
FOR OPPRETTELSE AV NY FESTEGRUNN OG OPPFØRING AV NY 
FRITIDSBOLIG   
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen fra Harald Svartkjønnli i brev av 

15.11.2011 og 10.1.2012, på vilkår satt i pkt. 2 bokstav a og c for dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 1.2.1 for opprettelse av ny 
festegrunn og for oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gnr. 62 bnr. 1, uten at det 
foreligger reguleringsplan.  

 
2. Komiteen finner ikke at det fremkommer nye momenter i klagen som tilsier at vedtaket 

bør endres. Vedtaket i saks nr. KMPT-064/11 opprettholdes.   
 
 
 



KMPT-019/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
020/12:  GNR.48 BNR.1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV ANTENNEMAST  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra § 3 i 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for oppføring av antennemast for internett på 
eiendommen gnr. 48 bnr. 1. Komiteen finner at fordelene ved å gi dispensasjon for å gi 
boligene i området tilgang til trådløst internett er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering, Hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen eller i plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket, jf. 
plan- og bygningsloven § 19-2.  

 
2. Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

a. Det forutsettes at masten kan benyttes av flere operatører. 
 
 
 
KMPT-020/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
021/12:  GNR. 4 BNR. 1 - BJABERGVEIEN 208 - DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLAN FOR DELING AV EIENDOM. KLAGE PÅ VEDTAK  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klager på vedtaket fattet i saks nr. KMPT-

068/11 fra Fylkesmannens avdelinger for miljøvern i brev mottatt 21.11.2011 og uttalelse 
til klage fra Ole Kristian Moen mottatt 05.01.2012.  

 
2. Komiteen finner ikke at det har fremkommet nye forhold i klagene og i uttalelsen som 

tilsier en annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. KMPT-068/11 opprettholdes. 
 
 
KMPT-021/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
022/12:  KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
 
Rådmannens innstilling: 
 



1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de utfordringene som framkommer i 
utfordringsdokumentet, og at det er disse utfordringene som danner bakgrunn for hva 
som tas med i kommunens planstrategi. 

 
 
KMPT-011/12 Komite for miljø, plan og teknikk08.03.2012 
 
Felles forslag fra komiteen: 
 
1. Saken utsettes. 
2. Det arrangeres en workshop over dokumentet for komiteen. 
 
Vedtak:  Enstemmig som foreslått av komiteen. 
 
 
 
 
KMPT-022/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Politisk saksordfører: Tron Kallum 
 
Forslag SP – nytt pkt. 2: 
Økonomiske forhold må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av selve planstrategien og 
for de planer som følger av denne.  
 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen i pkt. 1 og nytt pkt. 2 som foreslått av SP. 
 
Innstilling til kommunestyret:   
 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de utfordringene som framkommer i 

utfordringsdokumentet, og at det er disse utfordringene som danner bakgrunn for hva som 
tas med i kommunens planstrategi. 

 
2. Økonomiske forhold må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av selve planstrategien 

og for de planer som følger av denne.  
 
 
 
 
023/12:  HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP - OFFENTLIG 
ETTERSYN  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til Hovedplan vannforsyning og avløp 2013-2020 legges ut til offentlig 

ettersyn med 6 ukers høringsfrist. 
 
KMPT-023/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 



 
 
024/12:  GNR 104, BNR 5 OG DEL AV BNR 1, HOVIN KIRKEGÅRD - 
DETALJREGULERING. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG 
ETTERSYN  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 
104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas. Komité for miljø, plan og teknikk 
oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-12.  

 
 
 
KMPT-024/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
- Nina Haaland ble erklært inhabil og fratrådte møtet - 
 
 
Forslag fra FRP/AP:  
 
1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 

104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komité for miljø, plan og teknikk 
oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-12.  

 
2. Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes.  
 
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra FRP/AP.   
Forslaget fra FRP/AP fikk 4 stemmer ( Andreas Kulvik, Elham Binai-Faal, Truls Lindmo, 
Sølve Egeland) og ble vedtatt. Rådmannens forslag fikk 2 stemmer og falt 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 
1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 

104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komité for miljø, plan og teknikk 
oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-12.  

 
2. Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
025/12:  SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Spydeberg kommune gir med hjemmel i forskrift av 4. august 1987 nr. 1157 om 

Spredning av plantevernmidler i skog § 3 pkt 1 femte ledd Pegasus Helicopter tillatelse til 
spredning av plantevernmidler fra helikopter på 213 daa i Spydeberg høsten 2012 fordelt 
på følgende felt: 

  
Eiendom, 
gbr 

Skogeier Bestand Felt nr. Areal i daa 
dekar 

13/1 Olav Breivik 14, 21, 23 og 24 2 34 
118/1 May Holtskog 9, 10 og 11 3 25 
122/1 Stian Thomasgård 10 4 15 
123/3 Svein Skjolden 13 og 15 5 15 
14/1 Ole Kraggerud 30 7 12 
42/1 Martha Mjølnerød 13, 25, 29, 32, 35, 39, 

42, 43, 44, 45 og 8 
8 og 9 85 

51/1 Asbjørn Unnerud 14, 50 og 58  10, 11 og 12 27 
   Sum 213 

 
2. Det settes følgende vilkår: 

• Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av 04.08.87 nr. 1157 skal følges. 
• Eventuelle bemerkninger på vurderingsskjemaene utarbeidet av kommunen skal 
følges. 

• Det forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog. Det 
henstilles til at det benyttes preparat som er minst skadelig for miljø og helse og som 
samtidig gir ønsket resultat. 

• All spredning av glyfosat må skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller 
kantsoner. 

• Det skal settes igjen en kantsone på 15 meter som ikke sprøytes langs bekker med 
vannføring hele året. 

• Dersom det oppdages drikkvannbrønner som ikke er registrert, skal det ikke sprøytes 
nærmere enn 100 meter fra denne forekomsten, hvis plantefeltet ligger oppstrøms. 

• Vegetasjonen skal ikke være over 2 meter høy på spredetidspunktet.  
 

3. Tillatelsen gis med bakgrunn i en helhetsvurdering for det enkelte felt, at spredningen er 
faglig berettiget og at den ikke vil medføre skade for naturmiljø eller friluftsliv. 
Vurdering av miljøprinsippene §§8-12 i Naturmangfoldloven fremkommer av 
saksframlegget med notat. Konklusjonen er at naturmangfoldet i liten grad berøres av 
spredningen, og at det ikke kan påvises varig negative effekter på verdifull natur av 
tiltaket.  
 

4.  Det tillates ikke å sprøyte med helikopter på Bøhler gnr. 13 bnr. 1, felt nr.1 (bestand nr. 
25), av hensyn til friluftsinteressene.  

 
 
KMPT-025/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Forslag fra FRP:  
Det tillates ikke å sprøyte fra helikopter i Spydeberg kommune.  
 



Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer mot 2 (FRP, AP).  
 
Innstilling til kommunestyret:  
 
2. Spydeberg kommune gir med hjemmel i forskrift av 4. august 1987 nr. 1157 om 

Spredning av plantevernmidler i skog § 3 pkt 1 femte ledd Pegasus Helicopter tillatelse til 
spredning av plantevernmidler fra helikopter på 213 daa i Spydeberg høsten 2012 fordelt 
på følgende felt: 

  
Eiendom, 
gbr 

Skogeier Bestand Felt nr. Areal i daa 
dekar 

13/1 Olav Breivik 14, 21, 23 og 24 2 34 
118/1 May Holtskog 9, 10 og 11 3 25 
122/1 Stian Thomasgård 10 4 15 
123/3 Svein Skjolden 13 og 15 5 15 
14/1 Ole Kraggerud 30 7 12 
42/1 Martha Mjølnerød 13, 25, 29, 32, 35, 39, 

42, 43, 44, 45 og 8 
8 og 9 85 

51/1 Asbjørn Unnerud 14, 50 og 58  10, 11 og 12 27 
   Sum 213 

 
2. Det settes følgende vilkår: 

• Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av 04.08.87 nr. 1157 skal følges. 
• Eventuelle bemerkninger på vurderingsskjemaene utarbeidet av kommunen skal 
følges. 

• Det forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog. Det 
henstilles til at det benyttes preparat som er minst skadelig for miljø og helse og som 
samtidig gir ønsket resultat. 

• All spredning av glyfosat må skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller 
kantsoner. 

• Det skal settes igjen en kantsone på 15 meter som ikke sprøytes langs bekker med 
vannføring hele året. 

• Dersom det oppdages drikkvannbrønner som ikke er registrert, skal det ikke sprøytes 
nærmere enn 100 meter fra denne forekomsten, hvis plantefeltet ligger oppstrøms. 

• Vegetasjonen skal ikke være over 2 meter høy på spredetidspunktet.  
 

4. Tillatelsen gis med bakgrunn i en helhetsvurdering for det enkelte felt, at spredningen er 
faglig berettiget og at den ikke vil medføre skade for naturmiljø eller friluftsliv. 
Vurdering av miljøprinsippene §§8-12 i Naturmangfoldloven fremkommer av 
saksframlegget med notat. Konklusjonen er at naturmangfoldet i liten grad berøres av 
spredningen, og at det ikke kan påvises varig negative effekter på verdifull natur av 
tiltaket.  
 

4.  Det tillates ikke å sprøyte med helikopter på Bøhler gnr. 13 bnr. 1, felt nr.1 (bestand nr. 
25), av hensyn til friluftsinteressene.  

 



 

 
Til møtets slutt: 
 
• Komiteen ønsker å få oversikt over hvilke saker som kommer 
• Komiteen ønsker en sak om trinnvis utbygging av gang og sykkelvei til Lyseren i møtet i 

september.  
 
 
 
 


