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Møtedato: 22.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 –  17.45  
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Faste representanter:      Vararepresentanter: 
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Andreas Kulvik, Frp – nestleder      

Sølve Egeland, V        

Tron Kallum, Sp 

Anne Sofie Hoff, Sp        

Truls Lindmo, A       
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Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Nina Haaland 

Fra adm. møtte: Bente Sand, Jon Gunnar Weng 

Utlevert i møtet: Uttalelse, Statens vegvesen, til sak 063/12 

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere: Trygve Botnen stilte to spørsmål som tas videre til 

administrasjonen: 

1. Ber om at brøyting og vedlikehold av Tueveien overtas av 

kommunen (privat vei i dag). 

2. Ber om at det settes redusert akseltrykk for Løvestadveien i 

vinterhalvåret  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Nina Haaland   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

061/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

062/12  GNR. 75 BNR. 2 - STEGENVEIEN 1231 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG 

063/12  GNR. 29 BNR. 1 - LØKEN STORE NORDRE/HELIVEIEN 36/38 - 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL 

KOMMUNEDELPLAN SENTRUM FOR BRUKSENDRING AV 

DRIFTSBYGNING 

064/12  HANDLINGSPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG 

NÆRINGSTILTAK I SKOGBRUKET 2013-2016 

 

 
 

 

  



061/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 

Rådmannens innstilling: 
 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

KMPT-061/12 Komite for miljø, plan og teknikk 22.11.2012 
 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

 

062/12:  GNR. 75 BNR. 2 - STEGENVEIEN 1231 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BRUKSENDRING FRA 

FRITIDSBOLIG TIL BOLIG   
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.3 for bruksendring av eiendommen gnr. 

75 bnr.2, Stegenveien 1231, fra fritidsboligeiendom til boligeiendom. 

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at eiendommen tilbakeføres 

til boligeiendom. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.  

 

3. Det gis derfor dispensasjon for bruk av eiendommen Aastorp, gnr.75 bnr. 2, Stegenveien 

1231, som boligeiendom, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

 

 

KMPT-062/12 Komite for miljø, plan og teknikk 22.11.2012 
 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

 

 

063/12:  GNR. 29 BNR. 1 - LØKEN STORE NORDRE/HELIVEIEN 36/38 - SØKNAD 

OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEDELPLAN 

SENTRUM FOR BRUKSENDRING AV DRIFTSBYGNING  
 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra § 3 i 

bestemmelsene til kommunedelplan Sentrum for bruksendring av del av driftsbygning på 

eiendommen gnr.29 bnr. 1 Løken Store Nordre til lager og salgslokale for brukte møbler. 

 

2. Komiteen finner at hensynene bak § 3 i bestemmelsene til kommunedelplan Sentrum eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom 



dispensasjonen gis midlertidig. Fordelene for eiendommen ved å gi slik dispensasjon 

anses å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

3. Det gis midlertidig dispensasjon fram til 1. januar 2015 for bruk av driftsbygningen på 

eiendommen gnr.29 bnr.1 Løken Store Nordre til lager og salgslokale for brukte møbler, 

jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
 

 

KMPT-063/12 Komite for miljø, plan og teknikk22.11.2012 
 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

 

 

064/12:  HANDLINGSPLAN FOR MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG 

NÆRINGSTILTAK I SKOGBRUKET 2013-2016  
 

Rådmannens innstilling: 
1. For arbeidet med miljøutfordringer i landbruket legger Spydeberg kommune til grunn 

Handlingsplan for miljøtiltak i landbruket og næringstiltak i skogbruket 2013-2016. Planen 

omhandler kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim. 

 

2. Det gis tilslutning til at kommunene viderefører ordningen med å sende en felles søknad til 

fylkesmannen om årlige SMIL- og NMSK-midler, og midlene kan fortsatt brukes på tvers 

av kommunegrensene.  

 

3. Den delegerte myndigheten til Landbrukskontoret HSA opprettholdes. 

 

 

KMPT-064/12 Komite for miljø, plan og teknikk22.11.2012 
 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

 



 

 

Til møtets slutt: 

 

• Trond Kallum, Sp, ber om at det til neste møte i KMPT gis en orientering om 

planstrategiarbeidet, herunder mandat, fremdriftsplan samt hvilke planer som skal 

behandles av KMPT. Komiteen sluttet seg til dette. 

 

• Arne Bjerke, H, etterlyste svar på brev sendt kommunen 11. september angående 

forhold i Fagerliveien. Etterlysning tas videre til administrasjonen. 

 

• Andreas Kulvik, Frp, stilte spørsmål angående høringsuttalelse til detaljregulering for 

Vollene vestre, som ikke var tatt med i saksbehandling. Uttalelsen skal være sendt 3. 

september. Sekretær opplyste at denne uttalelsen ikke er blitt registrert mottatt i 

kommunen og journalført, og slik sett er den ikke blitt kjent for saksbehandler. Det er 

nå fremmet klage på vedtak om detaljregulering for Vollene vestre. 

 

 

 


