
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
 
 
Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 –  17:45  
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13 - 006/13 
 
Faste representanter:    Vararepresentanter: 
        
Nina Haaland, H – leder 
Andreas Kulvik, Frp – nestleder      
Sølve Egeland, V, FF     Arve Bekkevard, H   
Tron Kallum, Sp 
Anne Sofie Hoff, Sp        
Truls Lindmo, A       
Elham Binai-Faal, H, FF    Yngve Brænd  
 
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
   
 
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 

001/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
002/13  GNR.72 BNR.2 - HAUGENVEIEN 332 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 
GRUNNEIENDOM - NY BEHANDLING 

003/13  GNR.47 BNR.3 - SUNDBYVEIEN 23 - SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 
GRUNNEIENDOM - NY BEHANDLING 

004/13  GNR.30 BNR.128 - BØYGEN 8 - DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN PÅBYGG BOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK 

005/13  FULLMAKT, ADMINISTRATIV BEHANDLING AV DISPENSASJON 
KNYTTET TIL TRYKKAVLØP LYSEREN 

006/13  REFERATER 
 
 
 
 



 
001/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
KMPT-001/13 Komite for miljø, plan og teknikk 17.01.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
002/13:  GNR.72 BNR.2 - HAUGENVEIEN 332 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 
GRUNNEIENDOM - NY BEHANDLING  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel med bestemmelser § 3 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF) for opprettelse av ny grunneiendom på ca. 2,5 daa fra gnr. 72 bnr. 2, Haugenveien 
332, og uttalelsene fra Fylkesmannen i Østfold ved Landbruks- og miljøvernavdelingen, 
Østfold fylkeskommune ved Fylkeskonservator og Landbrukskontoret HSA.  

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

kommuneplanens arealdel og hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  

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

a. Arealet sammenføyes med gnr. 72 bnr 25, Haugenveien 317. 
b. Arealet kan ikke benyttes til bebyggelse. 
c. Arealet medregnes ikke i tomt som legges til grunn for beregning av grad av 

utnytting.  
 
4. Komiteen gir med hjemmel i jordlova § 12 tillatelse til deling av eiendommen gnr. 72 bnr. 

2, Haugenveien 332, på følgende vilkår:  
a. Arealet som skal nyttes til boligformål sammenføyes med gnr. 72 bnr. 25, 

Haugenveien 317. 
 
 
KMPT-002/13 Komite for miljø, plan og teknikk 17.01.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak sak 002/13: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel med bestemmelser § 3 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF) for opprettelse av ny grunneiendom på ca. 2,5 daa fra gnr. 72 bnr. 2, Haugenveien 



332, og uttalelsene fra Fylkesmannen i Østfold ved Landbruks- og miljøvernavdelingen, 
Østfold fylkeskommune ved Fylkeskonservator og Landbrukskontoret HSA.  

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

kommuneplanens arealdel og hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 

3. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på følgende vilkår:  
a. Arealet sammenføyes med gnr. 72 bnr 25, Haugenveien 317. 
b. Arealet kan ikke benyttes til bebyggelse. 
c. Arealet medregnes ikke i tomt som legges til grunn for beregning av grad av 

utnytting.  
 
4. Komiteen gir med hjemmel i jordlova § 12 tillatelse til deling av eiendommen gnr. 72 bnr. 

2, Haugenveien 332, på følgende vilkår:  
a. Arealet som skal nyttes til boligformål sammenføyes med gnr. 72 bnr. 25, 

Haugenveien 317. 
 
 
003/13:  GNR.47 BNR.3 - SUNDBYVEIEN 23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 
GRUNNEIENDOM - NY BEHANDLING   
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel med bestemmelser § 3 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF) for opprettelse av ny grunneiendom på ca. 10 daa fra gnr. 47 bnr. 3, Sundbyveien 
23, og uttalelsene fra Fylkesmannen i Østfold ved landbruks- og miljøvernavdelingen, 
Østfold fylkeskommune ved plan- og miljøseksjonen og Fylkeskonservator, Statens 
vegvesen og Landbrukskontoret HSA.  

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

kommuneplanens arealdel og hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 

3. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på følgende vilkår:  
a. Arealet må benyttes til bolig og landbrukstilknyttet næring.  

 
4. Komiteen gir med hjemmel i jordlova § 12 tillatelse til fradeling av inntil 10 dekar 

skogareal med formål bolig/landbrukstilknyttet næring fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3, 
Sundbyveien 23.  

 
 
 
KMPT-003/13 Komite for miljø, plan og teknikk 17.01.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

 



Vedtak sak 003/13: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel med bestemmelser § 3 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF) for opprettelse av ny grunneiendom på ca. 10 daa fra gnr. 47 bnr. 3, Sundbyveien 
23, og uttalelsene fra Fylkesmannen i Østfold ved landbruks- og miljøvernavdelingen, 
Østfold fylkeskommune ved plan- og miljøseksjonen og Fylkeskonservator, Statens 
vegvesen og Landbrukskontoret HSA.  

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

kommuneplanens arealdel og hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 

3. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på følgende vilkår:  
a. Arealet må benyttes til bolig og landbrukstilknyttet næring.  

 
4. Komiteen gir med hjemmel i jordlova § 12 tillatelse til fradeling av inntil 10 dekar 

skogareal med formål bolig/landbrukstilknyttet næring fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3, 
Sundbyveien 23.  

 
 
 
004/13:  GNR.30 BNR.128 - BØYGEN 8 - DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN PÅBYGG BOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen fra nabo i Trollveien 9 i brev av 

7.11.2012 og uttalelsen fra søker i brev av 5.12.2012.  
 
2. Komiteen kan ikke se at det har fremkommet nye forhold i klagen eller i uttalelsen til 

klagen som ikke har vært gjenstand for politisk behandling tidligere.  
 

3. Vedtaket i saks nr. KMPT-058/12 opprettholdes.  
 

 
 
KMPT-004/13 Komite for miljø, plan og teknikk 17.01.2013 
 
Vedtak: Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer mot 3 ( Tron Kallum, SP, Truls Lindmo, AP 
og Anne Sofie Hoff, SP ) og ble vedtatt. 
 

 
 
Vedtak sak 004/13: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen fra nabo i Trollveien 9 i brev av 

7.11.2012 og uttalelsen fra søker i brev av 5.12.2012.  
 



2. Komiteen kan ikke se at det har fremkommet nye forhold i klagen eller i uttalelsen til 
klagen som ikke har vært gjenstand for politisk behandling tidligere.  
 

3. Vedtaket i saks nr. KMPT-058/12 opprettholdes.  
 

 
 
005/13:  FULLMAKT, ADMINISTRATIV BEHANDLING AV DISPENSASJON 
KNYTTET TIL TRYKKAVLØP LYSEREN  
 
KMPT-005/13 Komite for miljø, plan og teknikk 17.01.2013 
 
Vedtak, enstemmig: Rådmannen gis administrativ fullmakt i denne saken. 
 

Vedtak sak 005/13: 
 
1. Rådmannen gis administrativ fullmakt i denne saken. 
 
 
 
006/13:  REFERATER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
KMPT-006/13 Komite for miljø, plan og teknikk 17.01.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


