
Spydeberg kommune 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 

Møtedato: 30.08.2012 
Møtested: Kommunestyresalen 

Faste representanter: 
Nina Haaland, H - leder 
Andreas Kulvik, Frp - nestleder 
Sølve Egeland, V 
Tron Kallum, Sp 
Anne Sofie Hoff, Sp 
Truls Lindmo, A 
Elham Binai-Faal, H, FF 

Inhabil 
Nina Haaland 

Møtetid: 
Saksnr.: 

Møteleder: Nina Haaland 
Fra adm. møtte: 
Utlevert i møtet: 
Orientering: 
Spørsmål fra innbyggere: 
Befaring: 
Diverse: 

Underskrifter: 

I Utskrift av møtebok 
sendt: 

Geir Johannessen 

Nina Haaland 
leder 

Kl. 17:00 - 20:30 
040112 - 046112 

Vararepresentanter: 

Ame Bjerke 



SAKLISTE: 

Sak nr. 

040112 
041112 

042112 

043112 

044112 

045112 
046/12 

Sakstittel 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 
GNR.8 BNR.20 - ELGTREKKET 1 - SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA REGULERINGSPLAN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -
NABOMERKNAD 
GNR. 27 BNR. 32 - HØGDA 28 - SØKNAD OM OPPFØRING AV 
UTHUS-NABOMERKNAD 
GNR.30 BNR. 1 - DETALJREGULERING FOR DEL AV 
LUNDSJORDET. NY 2.GANGS BEHANDLING 
KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 2012-2024 - AREALDELEN. 2. 
GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
REFERATER 
REGIONAL PLANSTRATEGI FOR ØSTFOLD 2012 -2015-
HØRINGSUTTALELSE FRA SPYDEBERG KOMMUNE 



040/12: GODKJENNING AV PROTOKOLL 

Rådmannens innstilling: 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

KMPT-040/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

041112: GNR.8 BNR.20 - ELGTREKKET l - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - NABOMERKNAD 

Rådmannens innstilling: 

l. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdelt søknaden om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Myrer skog, og fra plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd for 
oppføring av påbygg på del av næringsbygning på eiendommen gnr. 8 bnr. 20, Elgtrekket 
l, i brev av 7.6.2012 og 20.8.2012, merknadene fra eier av naboeiendommen i nord i brev 
av 22.6.2012 og uttalelse til merknadene fra ansvarlig søker i brev av 19.7.2012. 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen om grad av utnytting og regelen om 
avstand til nabogrense ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene for bedriften ved å 
gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved at bedriften ikke har tilstrekkelig 
areal for sin virksomhet. Søknaden godkjennes. Nabomerknaden tas dermed ikke tilfølge. 

KMPT-041112 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Utsettelsesforslag fra Andreas Kulvik: 

Det arangeres en befaring for KMPT 20 september kl 17.00. 
Fremmøte Elgtrekket 1. 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av Andreas Kulvik. 

042/12: GNR. 27 BNR. 32 - HØGDA 28 - SØKNAD OM OPPFØRING AV UTHUS -
NABO MERKNAD 

Rådmannens innstilling: 

1. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om oppføring av uthus på 
eiendommen gnr. 27 bnr. 32, Høgda 28, merknaden fra naboen i Høgda 26 og uttalelsen 
til merknaden fra tiltakshaver. 



2. Komiteen tar merknaden delvis til følge og gir tillatelse til oppføring av uthus på følgende 
vilkår: 

a. Avstanden til nabogrensen mot gnr. 27 bnr. 43 må minst være 1,0 m. 

KMPT-042/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak sak 042/12: 

1. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om oppføring av uthus på 
eiendommen gnr. 27 bnr. 32, Høgda 28, merknaden fra naboen i Høgda 26 og uttalelsen 
til merknaden fl'a tiltakshaver. 

2. Komiteen tar merknaden delvis til følge og gir tillatelse til oppføring av uthus på følgende 
vilkår: 

a. A vstanden til nabogrensen mot gnr. 27 bnr. 43 må minst være 1,0 m. 

043/12: GNR.30 BNR.l - DETALJREGULERING FOR DEL AV LUNDSJORDET . 
NY 2.GANGS BEHANDLING 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert revidert planavgrensning og vedtar 
endret plankart for detaljregulering for del av Lundsjordet. 

2. Komite for miljø, plan og teknikk oversender saken til kommunestyret for 
sluttbehandling, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 

KMPT -043/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 

Innstilling til kommunestyret: 

1. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert revidert planavgrensning og vedtar 
endret plankart for detaljregulering for del av Lundsjordet. 

2. Komite for miljø, plan og teknikk oversender saken til kommunestyret for 
sluttbehandling, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 



044/12: 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 

KMPT -044/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Nina Haaland ble erklært inhabil. 

Forslag til innstilling fra Venstre, Høyre og Frp. 

1) I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 2012-

2024 - arealdelen med de endringer som framkommer av saksfremlegget og følgende 

presiseringer: 

a) Befolkningsvekst. Det legges opp til en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,5 % i 

planperioden. Transformasjon av sentrumskjernen som beskrevet i kommunedelplanen 

innebærer raskere vekst i perioder. Dersom det viser seg at det bærekraftige 

vekstpotensialet er større, vil veksttallet bli bli justert i rullering av kommende 

kommuneplan/kommunedelplan. Tabellen «Fremtidsscenario 2012 - 2048» er kun å 

betrakte som indikativ. 

b) Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 5 etasjer. Større 

høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og bygningene ellers 

ivaretar hovedintensjonene i kommunedelplanen. 

c) Planbestemmelser § 2.2.2. strykes da innholdet ivaretas av §2.2.3 

d) Tilleggsareal. Fortetting i sentrumskjernen skal prioriteres. Følgende areal legges inn i 

kommundelplanen for utbygging i en rekkefølge som underbygger kommunedelplanens 

intensjon om transformasjon og fortetting i sentrumskjernen. 



Løkenjordet og Høgda . Området settes av til fremtidige sentrumsformål med 

kombinasjon av bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området vil først bygges 

ut etter at ønsket fortetting er oppnådd i sentrumskjernen, og skal også vurderes med 

hensyn til behov for areal knyttet til eldreomsorg og annen offentlig tjenesteyting. 

Områdene anses som naturlige for sentrumsnær fortetting i fremtiden, og vil motvirke 

en spredt bil basert arealstruktur innenfor sentrumssonen. 

Il 

Eikebergåsen. Området opprettholdes som mulig fremtidig byggeområde for 

boligbebyggelse i påvente av rullering av kommuneplanen, og avklaring med hensyn til 

eventuell felles plan for arealdisponering Spydeberg/Knapstad. 

2) Som foreslått av rådmannen 

3) Rådmannen bes utarbeide notat for oppstart av reguleringsarbeid for 

stasjonsområdet/stasjonsparken. 

4) Innspill til kommuneplanen 

a) Grååsen Il vurderes som mulig fremtidig byggeområdet for boligbebyggelse i forbindelse 

med rullering av kommuneplan. Området legges øst for eksisterende boligfelt, og vil ved 

samtidig etablering av gang/sykkelvei direkte til sentrumskjernen være innenfor 

gang/sykkelavstand. Rekkefølge i regulerte områder for boliger vil vurderes i forbindelse med 

kommende rullering av kommuneplan. 

b) Arealet på Fossum langs fylkesvei 128 vurderes for fremtidig næringsbebyggelse i 

forbindelse med rullering av kommuneplan, slik at nåværende områder til næringsformål på 

Fossum og ved Glomma sammensluttes til et sammenhengende næringsområde. 

Forslag fra AP: 

Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 4 etasjer med en 

tilbaketrukket 5. etasje. 5. etasje med en tilbaketrukket 6. etasje bør likevel kunne vurderes dersom 

forholdene tilsier det, og bygningene ellers ivaretar hovedintensjonene i kommunedelplanen. 

Forslag fra SP: 

1) Grinitun: Kommunen må utrede fremtidig arealbehov knyttet til Grinituns 

virksomhetsområde. Dette må fremlegges i forbindelse med eventuell områderegulering i 

sentrumsplanen som tilgodeser en utbyggingsmulighet som er i tråd med det reelle behovet i 

pleie og omsorgstjenesten. I eldreboliger/omsorgsleiligheter. 



2) Følgende legges til planbestemmelse § 4, pkt 4.1 H810_2: «områderegulering skal sette av 

Petter Solbergplass til areale for å dekke fremtidig behov som virksomheten Grinitun vil ha i 

årene fremover.» 

3) Saniteten: Pr. dato har Spydeberg kommune et udekket arealbehov for PPT-tjeneste. 

Barnevernet m.f1. Ut fra statistiske tall, så vet vi at det i nær fremtid vil være behov for 

utvidelse av Spydeberg ungdomsskole. Eiendommen Sanitetens hus er derfor sentral i 

kommunal sammenheng for neste planperiode. Bortfall av salgsinntekt dekkes ved 

låneopptak. 

«Sanitetens hus og området omkring skal være kommunal eiendom. Eiendommen kan 

brukes til ulike kommunale tjenester. Med bakgrunn i kommunens befolkningsvekst vil 

eiendommen være meget aktuell ved en utvidelse av ungdomskoien. » 

4) Betania: 

«Med bakgrunn i at kommunen øker med antall innbyggere, vil det bli økt behov for 

kommunale tjenester. Bygningen Betania er sentralt plassert i Stasjonsgata og skal være 

kommunens eiendom. Eiendommen kan benyttes til ulike kommunale tjenester som 

bibliotek, aktiviteter for barn, ungdom mm.» 

5) Undergangen i Myrakrysset: «Forslaget i Sentrumsplanen om å fjerne undergangen i Myra 

krysset utgår» 

Forslaget fra Venstre, Høyre og Frp, ble stemt over punktvis: 

Punkt 1 a) ble vedtatt mot tre stemmer (AP,Sp) 

Punkt 1 b) Ble satt opp mot Aps forslag. Forslaget fra Venstre, Høyre og Frp fikk fire stemmer, Aps 

forslag fikk tre stemmer (Ap, SP) 

Punkt 1 c) vedtatt mot tre stemmer (Ap, Sp) 

Punkt 1 d) I) vedtatt mot to stemmer (Sp) 

Punkt 1 d) Il) vedtatt enstemmig 

Punkt 2) vedtatt enstemmig 

Punkt 3) vedtatt enstemmig 

Punkt 4) Vedtatt mot 3 stemmer (Ap-Sp) 

Senterpartiets forslag ble stemt over i rekkefølge: 

1) Vedtatt enstemmig 

2) Falt mot 2 stemmer (Sp) 

3) Falt mot 3 stemmer (Ap-Sp) 

4) Falt mot 3 stemmer (Ap-SP) 

5) Vedtatt enstemmig 



Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 

Innstilling til kommunestyret: 

1) I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 2012-

2024 - arealdelen med de endringer som framkommer av saksfremlegget og følgende 

presiseringer: 

a) Befolkningsvekst. Det legges opp til en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,5 % i 

planperioden. Transformasjon av sentrumskjernen som beskrevet i kommunedelplanen 

innebærer raskere vekst i perioder. Dersom det viser seg at det bærekraftige 

vekstpotensialet er større, vil veksttallet bli bli justert i rullering av kommende 

kommuneplan/kommunedelplan. Tabellen «Fremtidsscenario 2012 - 2048» er kun å 

betrakte som indikativ. 

b) Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 5 etasjer. Større 

høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og bygningene ellers 

ivaretar hovedintensjonene i kommunedelplanen. 

c) Planbestemmelser § 2.2.2. strykes da innholdet ivaretas av §2.2.3 

d) Tilleggsareal. Fortetting i sentrumskjernen skal prioriteres. Følgende areal legges inn i 

kommundelplanen for utbygging i en rekkefølge som underbygger kommunedelplanens 

intensjon om transformasjon og fortetting i sentrumskjernen. 

Løkenjordet og Høgda. Området settes av til fremtidige sentrumsformål med 

kombinasjon av bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området vil først bygges 

ut etter at ønsket fortetting er oppnådd i sentrumskjernen, og skal også vurderes med 

hensyn til behov for areal knyttet til eldreomsorg og annen offentlig tjenesteyting. 

Områdene anses som naturlige for sentrumsnær fortetting i fremtiden, og vil motvirke 

en spredt bilbasert arealstruktur innenfor sentrumssonen. 

1/ 

Eikebergåsen. Området opprettholdes som mulig fremtidig byggeområde for 

boligbebyggelse i påvente av rullering av kommuneplanen, og avklaring med hensyn til 

eventuell felles plan for arealdisponering Spydeberg/Knapstad. 

2) Det vedtas med dette oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering for MyrajTEBO

området - Hensynssone H810_2, jf. Plan og bygningsloven § 12-8. 

3) Rådmannen bes utarbeide notat for oppstart av reguleringsarbeid for 

stasjonsområdet/stasjonsparken. 

4) Innspill til kommuneplanen 

a) Grååsen 1/ vurderes som mulig fremtidig byggeområdet for boligbebyggelse i forbindelse 

med rullering av kommuneplan. Området legges øst for eksisterende boligfelt, og vil ved 



samtidig etablering av gang/sykkelvei direkte til sentrumskjernen være innenfor 

gang/sykkelavstand. Rekkefølge i regulerte områder for boliger vil vurderes i forbindelse med 

kommende rullering av kommuneplan. 

b) Arealet på Fossum langs fylkesvei 128 vurderes for fremtidig næringsbebyggelse i 

forbindelse med rullering av kommuneplan, slik at nåværende områder til næringsformål på 

Fossum og ved Glomma sammensluttes til et sammenhengende næringsområde. 

5) Grinitun: Kommunen må utrede fremtidig arealbehov knyttet til Grinituns 

virksomhetsområde. Dette må fremlegges i forbindelse med eventuell områderegulering i 

sentrumsplanen som tilgodeser en utbyggingsmulighet som er i tråd med det reelle behovet i 

pleie og omsorgstjenesten. J eldreboJiger/omsorgsleiligheter. 

6) Undergangen i Myrakrysset: «Forslaget i Sentrumsplanen om å fjerne undergangen i Myra 

krysset utgår» 

045/12: REFERATER 

Rådmannens innstilling: 

Referatene tas til orientering. 

KMPT -045/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmrumen. 

046/12: REGIONAL PLANSTRATEGI FOR ØSTFOLD 2012 -2015-
HØRINGSUTTALELSE FRA SPYDEBERG KOMMUNE 

Rådmannens innstilling: 

1. Spydeberg kommune finner å kunne slutte seg til forslaget til regional planstrategi, 
med de presiseringer som framkommer av saksframlegg. 

KMPT -046/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 


