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SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

021/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

022/13  AVLØPSLØSNINGER FOR HOLMSÅSEN, SOLBERGFOSSVEIEN OG 

SKÅRUDTOPPEN 

023/13  KONTROLL OG TILSYN AV AVLØPSANLEGG I SPREDT 

BEBYGGELSE - FORLENGELSE AV AVTALE 

024/13  TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV FULLMAKT, 

DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV 

025/13  GNR. 33 BNR. 11, GNR. 33 BNR. 12, GNR. 38 BNR. 2 - HELIVEIEN 

343, DÆHLIVEIEN 1, DÆHLIVEIEN 9 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL FOR OPPFØRING AV NY BARNEHAGE 

026/13  GNR.29 BNR.3, 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR OPPRETTELSE AV NY 

GRUNNEIENDOM SOM SKAL TILLEGGES BOLIGEIENDOM 

027/13  GNR.72 BNR.2 - HAUGENVEIEN 332 - KLAGE PÅ VEDTAK - 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM 

028/13  GNR.47 BNR.3 - SUNDBYVEIEN 23 - KLAGE PÅ VEDTAK -  

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM 

029/13  GNR.33 BNR.3 - HELIVEIEN 127 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM  FOR OPPFØRING AV 

BOLIGHUS PÅ LANDBRUKSEIENDOM 

030/13  GNR.25 BNR.394 - KAVALERIVEIEN 1 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR 

OPPFØRING AV GARASJE 

031/13  GNR.13 BNR.1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 

GRUNNEIENDOM FOR SPYDEBERG SPEIDERGRUPPE 

032/13  GNR.1 BNR.21 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR OPPFØRING AV 

ENEBOLIG 

 

 

 

 

  



021/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

KMPT-021/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 021/13: 
 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

022/13:  AVLØPSLØSNINGER FOR HOLMSÅSEN, SOLBERGFOSSVEIEN OG 

SKÅRUDTOPPEN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Spydeberg kommune ønsker å utrede bygging av offentlig avløpsnett i området 

Skårud, Holm og Solbergfossveien (ca 35 boliger) med overføring til renseanlegg i 

Askim. 

2. I den sammenheng skal juridiske og økonomiske forhold utredes nærmere. 

3. Det bevilges kr. 140 000 til å kjøpe tjenesten med å utarbeide konkurransegrunnlag og 

kartskisser. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2014.  

 

KMPT-022/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Politisk saksordfører: Tron Kallum 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Spydeberg kommune ønsker å utrede bygging av offentlig avløpsnett i området 

Skårud, Holm og Solbergfossveien (ca 35 boliger) med overføring til renseanlegg i 

Askim. 

2. I den sammenheng skal juridiske og økonomiske forhold utredes nærmere. 

3. Det bevilges kr. 140 000 til å kjøpe tjenesten med å utarbeide konkurransegrunnlag og 

kartskisser. Beløpet innarbeides i budsjettet for 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



023/13:  KONTROLL OG TILSYN AV AVLØPSANLEGG I SPREDT BEBYGGELSE 

- FORLENGELSE AV AVTALE  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunestyret godkjenner forlengelse av samarbeidsavtale mellom Spydeberg kommune 

og Driftsassistansen i Østfold IKS om kontrollordning for avløpsanlegg i spredt 

bebyggelse. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale fra 1.1.2013 t.o.m. 31.12.2017. 

 

KMPT-023/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Politisk saksordfører: Truls Lindmo 

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret godkjenner forlengelse av samarbeidsavtale mellom Spydeberg kommune 

og Driftsassistansen i Østfold IKS om kontrollordning for avløpsanlegg i spredt 

bebyggelse. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale fra 1.1.2013 t.o.m. 31.12.2017. 

 

 

024/13:  TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV FULLMAKT, DISPENSASJONER 

ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. I medhold av Kommuneloven gir Komité for miljø, plan og teknikk rådmannen 

tidsavgrenset myndighet til å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven kapittel 19.  

 

2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 19. juni 2013 til 20. august 2013. 

 

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

negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 

 

4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 2. halvår forelagt de saker hvor det er 

fattet delegert vedtak, som referatsak. 

 

 

KMPT-024/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 024/13: 
 

1. I medhold av Kommuneloven gir Komité for miljø, plan og teknikk rådmannen 

tidsavgrenset myndighet til å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven kapittel 19.  

 

2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 19. juni 2013 til 20. august 2013. 

 



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

negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 

 

4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 2. halvår forelagt de saker hvor det er 

fattet delegert vedtak, som referatsak. 

 

 

 

025/13:  GNR. 33 BNR. 11, GNR. 33 BNR. 12, GNR. 38 BNR. 2 - HELIVEIEN 343, 

DÆHLIVEIEN 1, DÆHLIVEIEN 9 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV 

NY BARNEHAGE  

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 3 for oppføring av ny barnehage på 

eiendommene gnr. 33 bnr. 11, gnr. 33 bnr. 12 og gnr. 38 bnr. 2, Dæhliveien 1, Dæhliveien 

9 og Heliveien 343, og uttalelsene fra regional og statlige myndigheter.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da eiendommen i dag benyttes til barnehage. Fordelene ved å gi dispensasjon vil 

være klart større enn ulempene da dispensasjonen medfører at både barna i barnehagen og 

de ansatte får en bygning som er prosjektert for formålet barnehage og som vil oppfylle 

gjeldende krav i lov og forskrift fullt ut. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

   

 

KMPT-025/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 025/13: 
 

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

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 3 for oppføring av ny barnehage på 

eiendommene gnr. 33 bnr. 11, gnr. 33 bnr. 12 og gnr. 38 bnr. 2, Dæhliveien 1, Dæhliveien 

9 og Heliveien 343, og uttalelsene fra regional og statlige myndigheter.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da eiendommen i dag benyttes til barnehage. Fordelene ved å gi dispensasjon vil 

være klart større enn ulempene da dispensasjonen medfører at både barna i barnehagen og 

de ansatte får en bygning som er prosjektert for formålet barnehage og som vil oppfylle 

gjeldende krav i lov og forskrift fullt ut. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

 

 

 

 

 



026/13:  GNR.29 BNR.3, 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR OPPRETTELSE AV NY 

GRUNNEIENDOM SOM SKAL TILLEGGES BOLIGEIENDOM   

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

bestemmelsene til kommunedelplan for sentrum § 3 for opprettelse av ny grunneiendom 

på eiendommen gnr. 29 bnr. 3 og 4, som skal tillegges boligeiendommen gnr. 31 bnr. 93, 

Viddaveien 7, og uttalelsene fra regional, statlig og lokal myndighet.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen § 3 Landbruks-, 

natur- og friluftsområder blir vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon da 

landbruksarealet skal tillegges areal for boligbebyggelse. Fordelene for boligeiendommen 

ved å gi dispensasjon anses ikke å være klart større enn ulempene dispensasjonen vil 

medføre for fremtidig planarbeid i området og for eiendommen som vil fremstå som en 

boligeiendom, men som vil bestå av arealer med ulike reguleringsformål. Søknaden 

avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

 

KMPT-026/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Yngve Brænd (H) fremmet følgende forslag:  

 

Nytt punkt 2: Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelpalen §3 

Landbruks-natur-og friluftsområder ikke blir vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon da 

landbruksarealet skal tillegges areal for boligbebyggelse. Fordelene for boligeiendommen ved 

å gi dispensasjon anses å være klart større enn  ulempene dispensasjonen vil medføre. 

 

Forslaget ble stilt opp mot rådmannens innstilling.   

 

Punkt 1: Enstemmig vedtatt 

 

Punkt 2:  

Rådmannens innstilling fikk 6 stemmer (Nina Haaland, H,  Birgitta Grimeland, Frp, Tron 

Kallum, Sp, Sølve Egeland, V, Anne Sofie Hoff, Sp, Truls Lindmo, A) mot 1 (Yngve Brænd, 

H) stemme. 

 

Yngve Brænds forslag fikk 1 stemme (Yngve Brænd, H) mot 6 og falt. 

 

Vedtak i sak 026/13: 
 

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

bestemmelsene til kommunedelplan for sentrum § 3 for opprettelse av ny grunneiendom 

på eiendommen gnr. 29 bnr. 3 og 4, som skal tillegges boligeiendommen gnr. 31 bnr. 93, 

Viddaveien 7, og uttalelsene fra regional, statlig og lokal myndighet.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen § 3 Landbruks-, 

natur- og friluftsområder blir vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon da 

landbruksarealet skal tillegges areal for boligbebyggelse. Fordelene for boligeiendommen 

ved å gi dispensasjon anses ikke å være klart større enn ulempene dispensasjonen vil 

medføre for fremtidig planarbeid i området og for eiendommen som vil fremstå som en 



boligeiendom, men som vil bestå av arealer med ulike reguleringsformål. Søknaden 

avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

 

 

027/13:  GNR.72 BNR.2 - HAUGENVEIEN 332 - KLAGE PÅ VEDTAK - 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV 

NY GRUNNEIENDOM  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen på vedtaket fattet i saks nr. KMPT-

002/13 fra Fylkesmannen i Østfold, avdelingene for landbruk og miljøvern, i brev mottatt 

12.2.2013 og uttalelsen til klagen fra søker i brev mottatt 30.4.2013.  

 

2. Komiteen finner ikke at det har fremkommet nye forhold i klagen og i uttalelsen som 

tilsier en annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. KMPT-002/13 opprettholdes. 

 

 

 

KMPT-027/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 027/13: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen på vedtaket fattet i saks nr. KMPT-

002/13 fra Fylkesmannen i Østfold, avdelingene for landbruk og miljøvern, i brev mottatt 

12.2.2013 og uttalelsen til klagen fra søker i brev mottatt 30.4.2013.  

 

2. Komiteen finner ikke at det har fremkommet nye forhold i klagen og i uttalelsen som 

tilsier en annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. KMPT-002/13 opprettholdes. 

 

 

028/13:  GNR.47 BNR.3 - SUNDBYVEIEN 23 - KLAGE PÅ VEDTAK -  

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV 

NY GRUNNEIENDOM    

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen fra Fylkesmannen i Østfold, 

avdelingene for landbruk og miljøvern, i brev av 11.2.2013, og søkers uttalelse til klagen i 

brev av 3.4.2013. 

 

2. Komiteen finner ikke at det har framkommet nye forhold i klagen og i uttalelsen som 

tilsier en annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. KMPT-003/13 opprettholdes.  

 

 

 

 

 

 



KMPT-028/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 028/13: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen fra Fylkesmannen i Østfold, 

avdelingene for landbruk og miljøvern, i brev av 11.2.2013, og søkers uttalelse til klagen i 

brev av 3.4.2013. 

 

2. Komiteen finner ikke at det har framkommet nye forhold i klagen og i uttalelsen som 

tilsier en annen konklusjon i saken. Vedtak fattet i saks nr. KMPT-003/13 opprettholdes.  

 

 

029/13:  GNR.33 BNR.3 - HELIVEIEN 127 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM  FOR OPPFØRING AV BOLIGHUS PÅ 

LANDBRUKSEIENDOM   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

bestemmelsene til kommunedelplanen for sentrum § 3 for oppføring av ny bolig på 

eiendommene gnr. 33 bnr. 3, Heliveien 127, og uttalelsene fra lokal, regional og statlige 

myndigheter.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen for sentrum for 

LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt ved oppføring av bolig nr. 2 på eiendommen. 

Fordelene ved å gi dispensasjon for landbrukseiendommen er etter en samlet vurdering, 

ikke klart større enn ulempene en slik dispensasjon vil få for utviklingen av kommunens 

LNF-områder. Søknaden avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

 

 

KMPT-029/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Forslag fra V/H/Frp:  

 

Nytt punkt 2:  

Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen for sentrum for LNF-

området ikke blir vesentlig tilsidesatt ved oppføring av bolig nr. 2 på eiendommen. Fordelen 

ved å gi dispensasjon for landbrukseiendommen er etter en samlet vurdering  klart større enn 

ulempene  en slik dispensasjon vil få for utviklingen i kommunens LNF-områder. Søknaden 

innvilges jf. Plan og bygningsloven §19-2.  Begrunnelsen er at området ligger tett opp til 

byggefeltet som er under oppføring, det er sentrumsnært og det føyer seg inn i tankene om 

fortetting.  

 

 

Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling, og ble vedtatt med 4 stemmer (Nina 

Haaland, H, Yngve Brænd, H, Birgitta Grimeland, Frp, Sølve Egeland, V,) mot 3 stemmer 

(Tron Kallum, Sp, Anne Sofie Hoff, Sp  og Truls Lindmo, A) for rådmannens instilling. 

 



Vedtak i sak 029/13: 
 

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

bestemmelsene til kommunedelplanen for sentrum § 3 for oppføring av ny bolig på 

eiendommene gnr. 33 bnr. 3, Heliveien 127, og uttalelsene fra lokal, regional og statlige 

myndigheter.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen for sentrum for LNF-

området ikke blir vesentlig tilsidesatt ved oppføring av bolig nr. 2 på eiendommen. 

Fordelen ved å gi dispensasjon for landbrukseiendommen er etter en samlet 

vurdering  klart større enn ulempene  en slik dispensasjon vil få for utviklingen i 

kommunens LNF-områder. Søknaden innvilges jf. Plan og bygningsloven §19-

2.  Begrunnelsen er at området ligger tett opp til byggefeltet som er under oppføring, det 

er sentrumsnært og det føyer seg inn i tankene om fortetting.  

 

 

 

030/13:  GNR.25 BNR.394 - KAVALERIVEIEN 1 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR OPPFØRING AV GARASJE  

 

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

bestemmelsene til kommunedelplan for sentrum, § 2.1.3 bostav g for oppføring av garasje 

på eiendommen gnr. 25 bnr. 394, Kavaleriveien 1.   

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da plasseringen ikke vil hindre veivedlikehold eller frisikt for trafikantene på 

veien. Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene da 

dispensasjonen medfører at eiendommen kan bebygges med dobbelgarasje.   

 

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

a. Avstanden til eiendomsgrensen mot veien må minst være 1,0 m målt fra garasjens 

fasadeliv.  

b. Garasjens takutstikk kan ikke rage mer enn 0,5 m ut fra garasjens fasadeliv.  

   

 

 

KMPT-030/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 030/13: 
 

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

bestemmelsene til kommunedelplan for sentrum, § 2.1.3 bostav g for oppføring av garasje 

på eiendommen gnr. 25 bnr. 394, Kavaleriveien 1.   

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da plasseringen ikke vil hindre veivedlikehold eller frisikt for trafikantene på 



veien. Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene da 

dispensasjonen medfører at eiendommen kan bebygges med dobbelgarasje.   

 

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

a. Avstanden til eiendomsgrensen mot veien må minst være 1,0 m målt fra garasjens 

fasadeliv.  

b. Garasjens takutstikk kan ikke rage mer enn 0,5 m ut fra garasjens fasadeliv.  

   

 

 

031/13:  GNR.13 BNR.1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 

GRUNNEIENDOM FOR SPYDEBERG SPEIDERGRUPPE  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 3 for opprettelse av ny grunneiendom på 

eiendommen gnr. 13 bnr. 1 og uttalelsene fra regional og statlige myndigheter.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da denne del av eiendommen har vært i bruk som omsøkt i mange år. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene da dispensasjonen medfører at 

tilbudene til speideren og kommunens øvrige innbyggere opprettholdes. Søknaden 

godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.   

 

 

KMPT-031/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 031/13: 
 

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

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 3 for opprettelse av ny grunneiendom på 

eiendommen gnr. 13 bnr. 1 og uttalelsene fra regional og statlige myndigheter.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da denne del av eiendommen har vært i bruk som omsøkt i mange år. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene da dispensasjonen medfører at 

tilbudene til speideren og kommunens øvrige innbyggere opprettholdes. Søknaden 

godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



032/13:  GNR.1 BNR.21 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

rekkefølgebestemmelsene til kommunedelplan for sentrum, § 1.2.1, for oppføring av bolig 

på eiendommen gnr. 1 bnr. 21, uten krav til reguleringsplan, og uttalelsene fra regional og 

statlig myndighet.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da eiendommen er fradelt og ligger i utkanten av Tronstad-området mot andre 

bebygde boligeiendommer. Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn 

ulempene da dispensasjonen medfører at eiendommen kan bebygges uten å måtte avvente 

reguleringsplanarbeidet. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.   

 

 

KMPT-032/13 Komite for miljø, plan og teknikk 30.05.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 032/13: 
 

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

rekkefølgebestemmelsene til kommunedelplan for sentrum, § 1.2.1, for oppføring av bolig 

på eiendommen gnr. 1 bnr. 21, uten krav til reguleringsplan, og uttalelsene fra regional og 

statlig myndighet.  

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen ikke blir vesentlig 

tilsidesatt da eiendommen er fradelt og ligger i utkanten av Tronstad-området mot andre 

bebygde boligeiendommer. Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn 

ulempene da dispensasjonen medfører at eiendommen kan bebygges uten å måtte avvente 

reguleringsplanarbeidet. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


