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Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
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SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

007/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
008/13  NY HØRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I 

LYSEREN RENSEDISTRIKT 
009/13  TVUNGEN SLAMTØMMING AV SEPTIKTANKER I SENTRUM 
010/13  FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SPYDEBERG 

KOMMUNE 
011/13  GNR. 1 BNR. 17 - TRONSTADVEIEN 4 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ETABLERING AV 
NY AVKJØRSEL 

012/13  DELEGERING AV MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN VED 
DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL I FORBINDELSE MED TRYKKAVLØPSPROSJEKTET 

013/13  GNR. 26 BNR. 96 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 14 
M.FL. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

014/13  GNR. 26 BNR. 31 - DETALJREGULERING FOR STASJONSGATA 26 - 
1. GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG 

015/13  TRYKKAVLØP LYSEREN 
016/13  REFERATER 
 
 
 
 



 
007/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
KMPT-007/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
008/13:  NY HØRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I 
LYSEREN RENSEDISTRIKT  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komite for miljø, plan og teknikk vedtar å legge revidert forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Lyseren rensedistrikt på høring, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
KMPT-008/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Vedtak i sak 008/13: 
 
 

1. Komite for miljø, plan og teknikk vedtar å legge revidert forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Lyseren rensedistrikt på høring, jf. forvaltningsloven § 37. 

 
009/13:  TVUNGEN SLAMTØMMING AV SEPTIKTANKER I SENTRUM   
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Kommunen innfører tvungen årlig slamtømming også for septiktanker i sentrum, der 

tanken er tilkoblet offentlig avløpsledning.  
2. Kommunen dekker utgiften til 1 slamtømming per år. Dersom det er behov for flere 

tømminger per år på grunn av høyt vannforbruk (flere leiligheter), kan det søkes om 
refusjon av utgifter for tømming nr. 2 og 3. Spyling av avløpsrør o.l. belastes huseier. 

3. Kommunens utgifter i forbindelse med slamtømming belastes VAR-regnskapet. 
 

 
KMPT-009/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
 
Politisk saksordfører: Tron Kallum 
 
 
 



 
Innstilling til kommunestyret:   
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
1. Kommunen innfører tvungen årlig slamtømming også for septiktanker i sentrum, der 

tanken er tilkoblet offentlig avløpsledning.  
2. Kommunen dekker utgiften til 1 slamtømming per år. Dersom det er behov for flere 

tømminger per år på grunn av høyt vannforbruk (flere leiligheter), kan det søkes om 
refusjon av utgifter for tømming nr. 2 og 3. Spyling av avløpsrør o.l. belastes huseier. 

3. Kommunens utgifter i forbindelse med slamtømming belastes VAR-regnskapet. 
 
 
010/13:  FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SPYDEBERG 
KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk vedtar å legge Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i 

Spydeberg kommune ut til høring, jf. forvaltningsloven § 37.  
 
 
KMPT-010/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
Forslag fra SP til nytt punkt 2: 
 

• Når saken blir lagt fram til komitè for miljø,plan og teknikk etter høring, ønskes det at 
saken inneholder konsekvenser for vann og avløpsgebyrene. 

 
Forslaget fra SP: Enstemmig som foreslått. 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmann i punkt 1 og nytt punkt  2 som foreslått av SP.. 
 
 
Vedtak i sak 010/12: 
 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk vedtar å legge Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i 

Spydeberg kommune ut til høring, jf. forvaltningsloven § 37.  
 

2. Når saken blir lagt fram til komitè for miljø,plan og teknikk etter høring, ønskes det at 
saken inneholder konsekvenser for vann og avløpsgebyrene. 

 
011/13:  GNR. 1 BNR. 17 - TRONSTADVEIEN 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA REGULERINGSPLAN FOR ETABLERING AV NY AVKJØRSEL  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Løvestad – Syd og reguleringsplan for Spydeberg Motorbane for 
etablering av ny atkomst til eiendommen gnr. 1 bnr. 17, Tronstadveien 4.  



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

lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering både for omsøkte eiendom og for 
boligeiendommene i Tronstadveien og Tronstadkroken. Søknaden godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2.  

 
KMPT-011/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
Vedtak:  Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
Vedtak i sak 011/13:   
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Løvestad – Syd og reguleringsplan for Spydeberg Motorbane for 
etablering av ny atkomst til eiendommen gnr. 1 bnr. 17, Tronstadveien 4.  

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

lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering både for omsøkte eiendom og for 
boligeiendommene i Tronstadveien og Tronstadkroken. Søknaden godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2.  

 
 
 
012/13:  DELEGERING AV MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN VED DISPENSASJON 
FRA BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL I FORBINDELSE 
MED TRYKKAVLØPSPROSJEKTET  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. I medhold av Kommuneloven gir kommunestyret rådmannen myndighet til å behandle og 

fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 
§§ 1.2.1, 2.3.1 bokstav c og 2.3.2 bokstav b. 

   
2. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller 

negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 
 

3. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 1. halvår 2014 forelagt de saker hvor 
det er fattet slikt delegert vedtak, som referatsak. 

 
 
 
 
KMPT-012/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
 



Vedtak i sak 012/13: 
 
1. I medhold av Kommuneloven gir kommunestyret rådmannen myndighet til å behandle og 

fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 
§§ 1.2.1, 2.3.1 bokstav c og 2.3.2 bokstav b. 

 
2. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller 

negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 
 

3. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 1. halvår 2014 forelagt de saker hvor 
det er fattet slikt delegert vedtak, som referatsak. 

 
 
013/13:  GNR. 26 BNR. 96 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 14 
M.FL. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for 
Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 142, del av gnr. 26 bnr. 104 og 
del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser og oversender dette til 
kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

 
2. Forslag til detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 

142, del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser 
vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven §12-12. 

 
KMPT-013/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for 
Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 142, del av gnr. 26 bnr. 104 og 
del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser og oversender dette til 
kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

 
2. Forslag til detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 

142, del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser 
vedtas, jfr. Plan- og bygningsloven §12-12. 

 
 
014/13:  GNR. 26 BNR. 31 - DETALJREGULERING FOR STASJONSGATA 26 - 1. 
GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31, med tilhørende 
planbestemmelser legges ut på offentlig ettersyn og høring, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-10.  



 
KMPT-014/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Vedtak i sak 014/13: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31, med tilhørende 
planbestemmelser legges ut på offentlig ettersyn og høring, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-10.  

 
 
 
015/13:  TRYKKAVLØP LYSEREN  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Abonnenter tilknyttet trykkavløpet og vannforsyning overtar eierskap til og 
drift/vedlikehold av kvernpumpe og stikkledning for vann og avløp frem til felles 
hovedpumpestasjon, eller til nærmere avklart frostfri dybde ved land, ved ferdigstilt 
og driftssatt anlegg. 
 

2. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av trykkavløpsnettet fra frostfritt nivå 
ved Lyseren og frem til levering av spillvann til AHSA. Kommunen har også ansvar 
for vannledningsanlegget fra samme sted. 
 

3. Dette prinsippet for drift av anlegget vil også ligge til grunn for beregning av vann- og 
avløpsgebyrene for området. 

 
KMPT-015/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
Utsettelsforslag fra SP: Saken utsettes da det ikke foreligger økonomiske konsekvenser for 
alternativene som forutsatt i sak 008/11, vedtakspunkt 5. 
 
Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer (AP og SP) og falt. 
 
Forslag til punkt 1b fra SP: Kommunen må ha tilsynsordninger for å hindre forurensing fra 
de private aktørene som anbefalt fra Mattilsynet`s brev fra 22.11.2011. 
 
Punktvis avstemning: 
 
Rådmannens innstilling punkt 1:  ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 (SP) 
Forslag til punkt 1b  fra SP:            falt  mot  1 stemme  (SP) 
Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i sak 015/13: 
 

1. Abonnenter tilknyttet trykkavløpet og vannforsyning overtar eierskap til og 
drift/vedlikehold av kvernpumpe og stikkledning for vann og avløp frem til felles 
hovedpumpestasjon, eller til nærmere avklart frostfri dybde ved land, ved ferdigstilt 
og driftssatt anlegg. 
 



2. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av trykkavløpsnettet fra frostfritt nivå 
ved Lyseren og frem til levering av spillvann til AHSA. Kommunen har også ansvar 
for vannledningsanlegget fra samme sted. 
 

3. Dette prinsippet for drift av anlegget vil også ligge til grunn for beregning av vann- og 
avløpsgebyrene for området. 

 
 
 
016/13:  REFERATER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
KMPT-016/13 Komite for miljø, plan og teknikk28.02.2013 
 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen.   
 
 
Orienteringer: 
Rådmannen ga status for planer etter planstrategien som skal til Komitè for miljø, plan og 
teknikk i første halvår 2013. Komiteèn ønsker status i hvert møte. 



 
 
 
 
 


