
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
 

 

Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 – 21.00   

Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13 - 051/13 

 

Faste representanter:      Vararepresentanter: 

Nina Haaland, H – leder 

Andreas Kulvik, Frp – nestleder      

Sølve Egeland, V        

Tron Kallum, Sp 

Anne Sofie Hoff, Sp       Jan Erik Fredriksen, Sp 

Truls Lindmo, A       

Elham Binai-Faal, H 

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

Nina Haaland i  Sak 048/13 Yngve Brænd 

 

Møteleder: Nina Haaland 

Fra adm. møtte: Jon Gunnar Weng 

Utlevert i møtet: Yngve Brænd delte ut Planforutsetninger. Kommunal adkomstvei 

til sak 048/13. 

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere: Disse tok ordet før møte: 

Ivar Vaagen (Grååsen Velforening) til sak 051/13, Arild Hansen 

(LSU) til sak 046/13, Enerhaugen Arkitektkontor AS til sak 

048/13, Kjell Jørgenrud til sak 049/13. 

Befaring: - 

Diverse: Administrasjonen legger fram et estimat for årlig driftsutgifter for 

avløp og vann for Lyseren rensedistrikt for referansegruppa.  

 

Underskrifter: 

 

  Nina Haaland   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

Møtedeltakerne 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

044/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

045/13  GNR.63 BNR.1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

REGULERINGSPLAN FOR OPPRETTELSE AV NY FESTEGRUNN 

046/13  TRYKKAVLØP LYSEREN - MIDLERTIDIG KOMMUNALT 

DRIFTSANSVAR FOR STIKKLEDNINGER OG KVERNPUMPER 

(PRIMÆRANLEGG) 

047/13  GNR.9 BNR.37 - NÆRINGSVEIEN 13 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR OPPFØRING AV 

TILBYGG 

048/13  DETALJREGULERING FOR GRINISKOGEN NORDVEST, DEL AV 

GNR. 11 BNR. 2 M.FL. 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG 

049/13  DETALJREGULERING FOR TUNVEIEN 12-18, GNR. 26 BNR. 6, 12, 

22, 26, 231 M.FL. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG 

ETTERSYN 

050/13  SØKNAD OM KONSESJON GNR. 81 BNR. 1 

051/13  GNR. 40 BNR. 1 - DÆHLIVEIEN 238 - FORESPØRSEL, ETABLERING 

AV MASSEDEPONI. NY BEHANDLING 

 

 

 

 

  



044/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

KMPT-044/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

045/13:  GNR.63 BNR.1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 

FOR OPPRETTELSE AV NY FESTEGRUNN   

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

reguleringsplan for Hallerud Strand for opprettelse av ny festegrunn delvis på areal 

regulert til friområde. Komiteen finner at hensynene bak reguleringsformålet friområde 

blir vesentlig tilsidesatt ved at del av friområdet dermed blir privatisert. I tillegg anses 

fordelene ved å gi slik dispensasjon ikke å være større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

2. Komité for miljø, plan og teknikk avslår derfor søknaden om dispensasjon, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

 

KMPT-045/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

Forslag fra H, V og FRP til et nytt punkt tre i tillegg til rådmannens innstilling: 

 

Komiteen ber om at administrrasjonen veileder søker og grunneier om korrekt fremgangsmåte 

for å oppnå opprinnelige ønsket formål. 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av H, V og FRP. 

 

Vedtak i sak 045/13: 

 

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

reguleringsplan for Hallerud Strand for opprettelse av ny festegrunn delvis på areal 

regulert til friområde. Komiteen finner at hensynene bak reguleringsformålet friområde 

blir vesentlig tilsidesatt ved at del av friområdet dermed blir privatisert. I tillegg anses 

fordelene ved å gi slik dispensasjon ikke å være større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

2. Komité for miljø, plan og teknikk avslår derfor søknaden om dispensasjon, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

3. Komiteen ber om at administrrasjonen veileder søker og grunneier om korrekt 

fremgangsmåte for å oppnå opprinnelige ønsket formål. 

 



046/13:  TRYKKAVLØP LYSEREN - MIDLERTIDIG KOMMUNALT 

DRIFTSANSVAR FOR STIKKLEDNINGER OG KVERNPUMPER 

(PRIMÆRANLEGG)  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av primæranleggene, dvs. stikkledninger 

for vann og avløp, samt kvernpumper, innenfor rensedistrikt Lyseren fram til 1.1.2026.  

 

2. Etter 1.1.2026 overdras ansvar for eierskap og drift/vedlikehold av primæranlegget til den 

enkelte abonnent.  

 

KMPT-046/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

Forslag fra Sp ved Tron Kallum: 

1. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av primæranleggene, dvs. stikkledninger 

for vann og avløp, samt kvernpumper, innenfor rensedistrikt Lyseren i 10 år etter etter at 

kommunem har overtatt anlegget fra entreprenør. 

 

2. Etter at kommunen har driftet anlegget i 10 år overdras ansvar for eierskap og 

drift/vedlikehold av primæranlegget til den enkelte abonnent.  

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av Tron Kallum.  

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av primæranleggene, dvs. stikkledninger 

for vann og avløp, samt kvernpumper, innenfor rensedistrikt Lyseren i 10 år etter etter at 

kommunem har overtatt anlegget fra entreprenør. 

 

2. Etter at kommunen har driftet anlegget i 10 år overdras ansvar for eierskap og 

drift/vedlikehold av primæranlegget til den enkelte abonnent.  

 

 

047/13:  GNR.9 BNR.37 - NÆRINGSVEIEN 13 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR OPPFØRING AV TILBYGG   

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

hensynssone H810_10 til områderegulering i kommunedelplanen for sentrum for 

oppføring av tilbygg til næringsbygningen på eiendommen gnr. 9 bnr. 37, Næringsveien 

13. Komiteen finner at hensynene bak kravet til områderegulering ikke blir vesentlig 

tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering.  

 

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

 

KMPT-047/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

Vedtak: Enstemming som foreslått av rådmannen. 

 



Vedtak i sak 047/13: 

 

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

hensynssone H810_10 til områderegulering i kommunedelplanen for sentrum for 

oppføring av tilbygg til næringsbygningen på eiendommen gnr. 9 bnr. 37, Næringsveien 

13. Komiteen finner at hensynene bak kravet til områderegulering ikke blir vesentlig 

tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering.  

 

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

 

048/13:  DETALJREGULERING FOR GRINISKOGEN NORDVEST, DEL AV GNR. 

11 BNR. 2 M.FL. 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG   

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk vedtar at forslag til detaljregulering for Griniskogen 

nordvest - del av gnr. 11 bnr. 2 og del av gnr. 25 bnr. 1 sendes på høring og utlegges 

til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.  

 

 

- Nina Haaland (H) ble erklært inhabil i saken og fratrådte møtet. 

 

- Yngve Brænd (H) tiltrådte møtet.  

 

Møtet ble i denne saken ledet av Andreas Kulvik (Frp). 

 

Forslag fra Yngve Brænd (H): 

 

Forslag til regulering for Griniskogen nordvest – del av gnr. 11 bnr. 2 og del av gnr. 25 bnr. 1 

omfatter en for liten del av arealet mellom Stasjonsgaten/Idrettsanlegget og det 

omhandlede/omsøkte areal. 

Søkeren bes å foreslå en reguleringsplan som omfatter hele Skulbergjordet i tillegg, og uten å 

benytte Helge Ingstadsvei som eneste veiløsning. 

 

KMPT-048/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

Votering: Tron Kallum (Sp), Jan Erik Fredriksen (Sp), Truls Lindmo (Ap), Andreas Kulvik 

(Frp) og Sølve Egeland (V) stemte for rådmannens innstilling. 

 Trygve Brænd (H) stemte for forslag fra Trygve Brænd (H). 

 

Vedtak i sak 048/13: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk vedtar at forslag til detaljregulering for Griniskogen 

nordvest - del av gnr. 11 bnr. 2 og del av gnr. 25 bnr. 1 sendes på høring og utlegges 

til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.  

 

- Trygve Brænd (H) fratrådte møtet.  

- Nina Haaland (H) tiltrådte møtet og overtok møteledelsen. 

 

 



049/13:  DETALJREGULERING FOR TUNVEIEN 12-18, GNR. 26 BNR. 6, 12, 22, 26, 

231 M.FL. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for 

Tunveien 12-18 - gnr. 26 bnr. 6, 12, 22, 26, 231 m.fl., planID 0123-2012-0005 med 

tilhørende planbestemmelser og oversender dette til kommunestyret for endelig vedtak 

med følgende innstilling: 

 

2. Forslag til detaljregulering for Tunveien12-18 - gnr. 26 bnr. 6, 12, 22, 26, 231 m.fl., 

planID 0123-2012-0005 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

 

KMPT-049/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen  

 

Innstilling til kommunestyret: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for 

Tunveien 12-18 - gnr. 26 bnr. 6, 12, 22, 26, 231 m.fl., planID 0123-2012-0005 med 

tilhørende planbestemmelser og oversender dette til kommunestyret for endelig vedtak 

med følgende innstilling: 

 

2. Forslag til detaljregulering for Tunveien12-18 - gnr. 26 bnr. 6, 12, 22, 26, 231 m.fl., 

planID 0123-2012-0005 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og 

bygningsloven § 12-12. 

 

 

050/13:  SØKNAD OM KONSESJON GNR. 81 BNR. 1  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 innvilger Spydeberg kommune 

konsesjon til Lasse Gareid for erverv av eiendommen Skråperud gnr. 81 bnr. 1. 

 

2. Det settes som vilkår at eierne bor der i minst 5 år.  

 

3. Den avtalte prisen på kr. 4.200 000,- godkjennes. 

 

 

KMPT-050/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen  

 

Vedtak i sak 050/13: 

 

1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 innvilger Spydeberg kommune 

konsesjon til Lasse Gareid for erverv av eiendommen Skråperud gnr. 81 bnr. 1. 

 



2. Det settes som vilkår at eierne bor der i minst 5 år.  

 

3. Den avtalte prisen på kr. 4.200 000,- godkjennes. 

 

 

051/13:  GNR. 40 BNR. 1 - DÆHLIVEIEN 238 - FORESPØRSEL, ETABLERING AV 

MASSEDEPONI. NY BEHANDLING  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT, har vurdert planspørsmålet om oppstart av 

reguleringsplan for etablering av massedeponi, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

KMPT anbefaler oppstart av planarbeidet. 

 

2. Sammen med varsel om oppstart av planarbeid legges forslag til planprogram ut på 

høring og offentlig ettersyn i minimum seks uker, jf. pbl § 12-9. 

 

3. Før varsel om oppstart og utsendelse av planprogram sendes på høring og offentlig 

ettersyn, skal administrasjonen gjennomgå utkastet sammen med planfremmer og 

plankonsulent for mindre justeringer i samsvar med saksframlegg. 

 

4. Planprogram behandles endelig av kommunestyret etter høring og offentlig ettersyn, 

etter innstilling fra KMPT, jf. pbl § 12-9. 

 

 

KMPT-051/13 Komite for miljø, plan og teknikk 21.11.2013 

 

 

Fellesforslag fra Ap og SP om å vedta alternativ behandling: 

 

Planinitiativet oversendes som innspill til arbeidet med ny kommuneplan. 

 

Votering: Nina Haaland (H), Andreas Kulvik (Frp), Sølve Egeland (V) stemte for 

rådmannens innstilling. 

 Tron Kallum (Sp), Jan Erik Fredriksen (Sp), Truls Lindmo (A) og Elham Binai-

Faal, (H) stemte for fellesforslag fra Ap og Sp. 

 

Vedtak i sak 051/13: 

Planinitiativet oversendes som innspill til arbeidet med ny kommuneplan. 



 

 

Det blir ekstraordinært møte i KMPT torsdag 12. desember kl 16.00. 

 


