
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
 
 
Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 –20.45 
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12 - 007/12 
 
Faste representanter:      Vararepresentanter: 
Nina Haaland, H – leder, FF      Yngve Brænd 
Andreas Kulvik, Frp – nestleder, FF      Birgitta Grimeland 
Truls Lindmo, A        
Elham Binai-Faal, H (deltok i behandlingen av sakene 002/12, 006/12 og 007/12) 
Anne Sofie Hoff, Sp 
Tron Kallum, Sp 
Sølve Egeland, V        
     
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
   
 
Møteleder: Birgitta Grimeland 
Fra adm. møtte: Landbrukssjef Jon Gunnar Weng til sak 002/12 

Ass. rådmann Hans Moesgaard 
Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere: Trond Sæther hadde ordet til sak 003/12 

Thorer Egeland hadde ordet til sak 002/12 
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
 
  Nina Haaland   
  leder   
 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 

 
 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

001/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
002/12  FORVALTNINGSPLAN FOR ELG I SPYDEBERG KOMMUNE 
003/12  GNR.33 BNR.22 - HELIVEIEN 123 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA REGULERINGSPLAN 
004/12  GNR.33 BNR.95 - VOLLENEVEIEN 8 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA REGULERINGSPLAN 
005/12  GNR.33 BNR.75 - KVARTSVEIEN 1 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA REGULERINGSPLAN 
006/12  GNR.98 BNR.1,2 - STEGENVEIEN 226 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN FOR DELING AV EIENDOM 
007/12  ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING 

AV AVFALL I SMÅOVNER 
 
 
 
 



Både komiteens leder og nestleder hadde meldt forfall til møte. I henhold til reglementet ble 
det derfor avholdt valg av leder for dette møte. 
Truls Lindmo foreslo Birgitta Grimeland 
Birgitta Grimeland foreslo Yngve Brænd 
 
Birgitta Grimeland ble valgt med 4 stemmer (av 6 mulige). 
 
001/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
KMPT-001/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
Vedtak: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av rådmannen. 
 
002/12:  FORVALTNINGSPLAN FOR ELG I SPYDEBERG KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Viltnemndas forslag til ”Forvaltningsplan for elg i Spydeberg kommune” av 8. 
juni 2011 vedtas. 

 
 
KMPT-002/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Tron Kallum 
 
Forslag fra Sølve Egeland, V: 
 
1. Viltnemdas forslag til ”forvaltningsplan for elg i Spydeberg” av 8. juni 2011 vedtas med 

følgende justeringer: 
Punkt 2: Mål, kulepunkt 2 endres til: 
”Kommunens forvaltningsoppgaver knyttet til elg bør i stor grad ivaretas av Spydeberg 
elgvald. Ved utarbeiding av driftsplan skal dette gjøres i samråd med 
næringsorganisasjonene i landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuell veimyndighet.” 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, punkt 2.3 endres til: 
”Driftsplan for elgforvaltningen skal utarbeides i samråd med næringsorganisasjonene i 
landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuelle veimyndigheter.” 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, nytt punkt 2.4: 
”Driftsplan skal vedtas av kommunen.” 
 

2. Avskyting bestemt av driftsplan 2012 – 2014 justeres ned til 80 – tallsnivå. 
 
Forslag fra Yngve Brænd, H til nytt punkt 2 og 3: 
 
2.    Driftsplan m/høringsuttalelser oversendes landbrukskontoret og til komite for miljø, plan 
og teknikk for godkjenning. 



3.     Spydebergs elgbestand skal ikke være over gjennomsnittet av elgbestanden i Østfold 
fylke. 
 
VOTERING: 
Det ble votert separat over alle enkeltforslag til endringer i forvaltningsplanen. 
 
Forslag fra venstre til pkt 1 fikk 7 stemmer for alle enkeltforslagene. 
Forslag fra venstre til nytt punkt 2 fikk to stemmer ( Sølve Egeland og Elham Binai-Faal) og 
falt. 
Forslag til nytt punkt 2. fra Yngve Brænd, H fikk 5 stemmer for og 2 stemmer (Tron Kallum 
og Anne Sofie Hoff) mot. 
Forslag til nytt punkt 3 fra Yngve Brænd, H fikk 6 stemmer for og 1 stemme (Anne Sofie 
Hoff) mot. 
 
Endelig innstilling til kommunestyret blir da: 
 
1. Viltnemdas forslag til ”forvaltningsplan for elg i Spydeberg” av 8. juni 2011 vedtas med 

følgende justeringer: 
 
Punkt 2: Mål, kulepunkt 2 endres til: 
”Kommunens forvaltningsoppgaver knyttet til elg bør i stor grad ivaretas av Spydeberg 
elgvald. Ved utarbeiding av driftsplan skal dette gjøres i samråd med 
næringsorganisasjonene i landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuell veimyndighet.” 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, punkt 2.3 endres til: 
”Driftsplan for elgforvaltningen skal utarbeides i samråd med næringsorganisasjonene i 
landbruket, aktuelle nabokommuner og aktuelle veimyndigheter.” 
 
Punkt 2: Aktuelle tiltak, nytt punkt 2.4: 
”Driftsplan skal vedtas av kommunen.” 
 

2. Driftsplan m/høringsuttalelser oversendes landbrukskontoret og til komite for miljø, plan 
og teknikk for godkjenning. 
 

3. Spydeberg elgbestand skal ikke være over gjennomsnittet av elgbestanden i Østfold fylke. 
 

 
 
003/12:  GNR.33 BNR.22 - HELIVEIEN 123 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN  
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Vollene, Gnr./bnr. 33/1 med flere, vedtatt 24.9.2002, med endringer 
sist av 5.6.2008, for oppføring av tilbygg til boligen på eiendommen gnr. 33 bnr. 22, 
Heliveien 123.  

 
2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 
 



KMPT-003/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
Vedtak: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av rådmannen. 
 
004/12:  GNR.33 BNR.95 - VOLLENEVEIEN 8 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Vollene, Gnr./bnr. 33/1 med flere, vedtatt 24.9.2002, med endringer, 
sist av 5.6.2008, for plassering av enebolig med garasjen på eiendommen gnr. 33 bnr. 95, 
Volleneveien 8, over regulert byggegrense mot Volleneveien, og for plassering av 
avkjørselen fra veien nord for regulert avkjørsel.  

 
2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen som det dispenseres fra ikke blir 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 
19-2.  

 
KMPT-004/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
Vedtak: Enstemmig (6 stemmer) som foreslått av rådmannen. 
 
005/12:  GNR.33 BNR.75 - KVARTSVEIEN 1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Vollene, Gnr./bnr. 33/1 med flere, for plassering av bolig og garasje på 
eiendommen gnr. 33 bnr. 75, Kvartsveien 1, over regulert byggegrense mot nabo i vest og 
for overskridelse av grad av utnytting fastsatt i reguleringsplan.   

 
2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsene som det dispenseres fra ikke blir 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
3. Komité for miljø, plan og teknikk gir administrasjonen fullmakt til å ilegge den ansvarlige 

for overtredelse av bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen for Vollene, Gnr./bnr. 33/1 
med flere for eiendommen gnr. 33 bnr. 75, Kvartsveien 1, overtredelsesgebyr etter plan- 
og bygningsloven § 32-8, jf. forskrift om byggesak § 16-1 første ledd bokstav c nr. 1.       

 
KMPT-005/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
Forslag fra Yngve Brænd, H: Punkt 3 strykes. 
 
Vedtak: 
PKT 1: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
PKT 2: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
PKT 3: 5 stemmer for rådmannens forslag og 1 stemme (Yngve Brænd) for forslaget fra H. 
 



006/12:  GNR.98 BNR.1,2 - STEGENVEIEN 226 - SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA KOMMUNEPLAN FOR DELING AV EIENDOM  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunen har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med 
bestemmelser § 3 Landbruks-, Natur- og Friluftsområder, LNF for deling av eiendom 
til boligformål på eiendommen gnr. 98 bnr. 1,2 – Stegenveien 226. Kommunen finner 
etter en samlet vurdering at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 

 
2. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på følgende spesielle vilkår: 

 
a. Fradelt areal sammenføyes med eiendom gnr. 98 bnr. 3 – Stegenveien 428. 
b. Nåværende festet eiendom gnr. 98 bnr.1 fnr. 1 sammenføyes med gnr. 98 bnr. 

3 – Stegenveien 428. 
 

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m) godkjennes søknad om 
tillatelse til fradeling av ca 0,6 daa på eiendommen gnr. 98 bnr. 1,2 – Stegenveien 226, 
på de vilkår stilt i vedtak om dispensasjon. Tillatelse til deling omfatter også festet 
eiendom gnr. 98 bnr. 1 fnr. 1. 

 
4. I medhold av jordloven § 12 godkjennes fradeling av areal ca 0,6 daa jorddekt 

fastmark, herunder også festet eiendom gnr. 98 bnr. 1 fnr 1, på eiendommen gnr. 98 
bnr. 1 – Stegenveien 226 for sammenføying med gnr. 98 bnr. 3 – Stegenveien 428. 

 
5. Eventuelle rettigheter til transport av skogsvirke fra bakenforliggende skogteiger må 

sikres via gnr. 98 bnr. 1,2, vest for omsøkt areal. 
 

 
 
KMPT-006/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
Vedtak: Enstemmig (7 stemmer) som foreslått av rådmannen. 
 
007/12:  ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV 
AVFALL I SMÅOVNER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. § 6. Dispensasjon i Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 

Spydeberg kommune, Østfold, endres til: ”Kommunens forurensingsmyndighet kan i 
særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.” Ny forskrift vedtas som vist i 
vedlegg 2. 

 
KMPT-007/12 Komite for miljø, plan og teknikk 26.01.2012 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Anne Sofie Hoff 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig (7 stemmer) som foreslått av rådmannen. 



 
Til møtets slutt: 
28.02.2012 og 13.03.2012 ble vedtatt som datoer for gjennomføring av opplæring. Begge 
dager kl. 18.00. 
 
 
 
 


