
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
 

 

Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 – 20:00   

Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14 - 018/14 

 

Faste representanter:      Vararepresentanter: 

Nina Haaland, H – leder 

Andreas Kulvik, Frp – nestleder,  FF      Gunnar Espelid 

Sølve Egeland, V        

Tron Kallum, Sp 

Anne Sofie Hoff, Sp        

Truls Lindmo, A       

Yngve Brænd H 

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

Tron Kallum  013/14 Jan Erik Fredriksen 

 

Møteleder: Nina Haaland 

Fra adm. møtte: Heidi Vildskog 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Nina Haaland   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

012/14  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

013/14  FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT 

LYSEREN - 3. GANGS BEHANDLING - UTSATT SAK 

014/14  GNR. 9 BNR. 79 - NORDMYRVEIEN 18  - KLAGE PÅ ILAGT 

OVERTREDELSESGEBYR FOR ULOVLIG OPPFØRT 

FORSTØTNINGSMUR 

015/14  GNR.118 BNR.14 - HELIVEIEN 744 OG GNR 118, BNR 11 - 

HELIVEIEN 606 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV 2 

BOLIGTOMTER - NY BEHANDLING 

016/14  GNR. 29 NR.3 - FORESPØRSEL, OPPSTART AV PLANARBEID FOR 

ETABLERING AV BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 

BOLIGFELT 

017/14  GNR 33 BNR 137, 138 - GLIMMERVEIEN 2, 4 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLANEN FOR SENTRUM/ 

REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV BOLIGER I STRID MED 

PLANENE 

018/14  GNR.25 BNR.61 - NYVEIEN 2 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

REGULERINGSPLAN FOR OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM 

 

 

 

 

  



012/14:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

KMPT-012/14 Komite for miljø, plan og teknikk 27.02.2014 

 

Vedtak:  Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

013/14:  FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT 

LYSEREN - 3. GANGS BEHANDLING - UTSATT SAK  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, gjeldende for Spydeberg og 

Enebakk kommuner, vedtas. 

 

KMPT-010/14 Komite for miljø, plan og teknikk 23.01.2014 

 

Nina Haaland (H) la fram fellesforslag fra H og Frp:  
 

Saken utsettes og det bes om mer utredning rundt differensierte priser i forhold til Norsk 

Standard.  

 

Votering: Enstemmig som fellesforslaget fra H og Frp. 

 

Vedtak i sak 010/14:  
 

Saken utsettes og det bes om mer utredning rundt differensierte priser i forhold til Norsk 

Standard.  

 

- Hans Magnus Kjos fratrådte møte 

- Tron Kallum tiltrådte møte 

 

 

KMPT-013/14 Komite for miljø, plan og teknikk 27.02.2014 

 

Trond Kallum (Sp) trådte ut og Jan Fredriksen (Sp)  erstattet ham i saken.  

 

Utsettelsesforslag fra Yngve Brænd (H), hvor administrasjonen skal vurdere forslag til 

alternativ tekst på §3 og §6. 

 

Vedtak i sak 013/14: Enstemmig som foreslått av Yngve Brænd H. 

 

Saken utsettes i påvente av administrasjonens tilleggsutredning av mulige endringer i §3 og 

§6. 

 

 

 



014/14:  GNR. 9 BNR. 79 - NORDMYRVEIEN 18  - KLAGE PÅ ILAGT 

OVERTREDELSESGEBYR FOR ULOVLIG OPPFØRT FORSTØTNINGSMUR  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen fra Jahan Binai-Faal og Nasrin 

Afrakhteh i brev av 8.11.2013 på vedtak om overtredelsesgebyr fattet i saks nr. DTF-

166/13. Komiteen kan ikke se at det i klagen har innkommet opplysninger som tilsier en 

annen konklusjon i saken. Klagen tas derfor ikke tilfølge. Vedtaket i saks nr. DTF-166/13 

opprettholdes.  

 

 

KMPT-014/14 Komite for miljø, plan og teknikk 27.02.2014 

 

 

Forslag fra komitèen:  

 

 Komiteen imøtekommer klagen delvis, ved å sette overtredelsesgebyrets 

størrelse til kr 4000. Vedtak i sak DTF-166/13 endres i tråd med dette. 

 

 

Vedtak : Enstemmig som foreslått av komitè for miljø, plan og teknikk: 

 

Vedtak i sak 014/13: 

 

 Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen fra Jahan Binai-Faal og Nasrin 

Afrakhteh i brev 8.11.2013 på vedtak om overtredelsesgebyr fattet i saksnr DTF-

166/13.  

Komiteen imøtekommer klagen delvis, ved å sette overtredelsesgebyrets størrelse til kr 

4000. Vedtak i sak DTF-166/13 endres i tråd med dette. 

 

 

 

015/14:  GNR.118 BNR.14 - HELIVEIEN 744 OG GNR 118, BNR 11 - HELIVEIEN 606 

- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

FRADELING AV 2 BOLIGTOMTER - NY BEHANDLING  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Spydeberg kommune gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

opprettelse av 2 nye grunneiendommer til boligformål fra eiendommen gnr. 118, bnr. 

4 – Heliveien 744 og eiendommen gnr. 118, bnr. 11 – Heliveien 606 i Spydeberg 

kommune. Kommunen finner etter en samlet vurdering at ulempene er klart større enn 

fordelene ved å godkjenne søknaden. Hensynene i bestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel § 1.2.1, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2 det søkes dispensasjon fra blir 

vesentlig tilsidesatt.  

 

2. Innspillet tas med i kommuneplanprosessen. 

 

 

 

 



 

 

KMPT-015/14 Komite for miljø, plan og teknikk 27.02.2014 

 

 

Fremsatt alternativt forslag fra V, H og FrP: 

 

 Komitè for miljø plan og teknikk gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

opprettelse av 2 nye grunneiendommer til boligformål fra eiendommen gnr 118, bnr 4 

– Heliveien 744, og gnr 118, bnr 11 – Heliveien 606 i Spydeberg kommune.  

 Komitè for miljø plan og teknikk  finner, etter en samlet vurdering at ulempene er 

klart mindre enn fordelene ved å godkjenne søknaden. Hensynene i bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel § 1.2.1 jfr Plan- og bygningsloven § 19-2 det søkes 

dispensasjon fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  

 Tomtene er registrert som skog og fjellgrunn. Komitè for miljø plan og teknikk  i 

Spydeberg kommune ønsker å gi dispensasjon og innvilge omsøkte fradeling, selv om 

kommuneplanen fra 2007 ikke åpner for å godkjenne deling/opprettelse av nye 

matrikkelenheter.  

 I kommuneplanen 2002-2020, som ble erstattet av kommuneplan 2007-2020, lå 

omsøkte tomter nær opptil et LNF område hvor spredt boligbygging var tillatt.  

 

 

 

Votering: 

 

 

Rådmannens forslag:  

3 stemmer for (A, Sp), 4 stemmer mot (H, V, FrP) – forslaget falt 

 

Alternativt forslag fra V, H og FrP: 

4 stemmer for (H, V, Frp) og 3 stemmer mot (A, Sp) 

 

 

 

Vedtak i sak 015/14: 

 

 Komitè for miljø plan og teknikk gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

opprettelse av 2 nye grunneiendommer til boligformål fra eiendommen gnr 118, bnr 4 

– Heliveien 744, og gnr 118, bnr 11 – Heliveien 606 i Spydeberg kommune.  

 Komitè for miljø plan og teknikk  finner, etter en samlet vurdering at ulempene er 

klart mindre enn fordelene ved å godkjenne søknaden. Hensynene i bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel § 1.2.1 jfr Plan- og bygningsloven § 19-2 det søkes 

dispensasjon fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  

 Tomtene er registrert som skog og fjellgrunn. Komitè for miljø plan og teknikk  i 

Spydeberg kommune ønsker å gi dispensasjon og innvilge omsøkte fradeling, selv om 

kommuneplanen fra 2007 ikke åpner for å godkjenne deling/opprettelse av nye 

matrikkelenheter.  

 I kommuneplanen 2002-2020, som ble erstattet av kommuneplan 2007-2020, lå 

omsøkte tomter nær opptil et LNF område hvor spredt boligbygging var tillatt.  

 

 

 



016/14:  GNR. 29 NR.3 - FORESPØRSEL, OPPSTART AV PLANARBEID FOR 

ETABLERING AV BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN BOLIGFELT  

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

reguleringsplan for etablering av boligtomter i Grååsen, jf. plan- og bygningsloven § 

12-8. Da initiativet er i strid med gjeldende kommuneplans arealdel, anbefaler Komité 

for miljø, plan og teknikk, at oppstart av planarbeidet utsettes i påvente av ny 

kommuneplan. 

 

2. Planinitiativet oversendes som innspill til arbeidet med ny kommuneplan.  

 

 

 

KMPT-016/14 Komite for miljø, plan og teknikk 27.02.2014 

 

 

Fremsatt alternativt forslag fra H, V og Frp: 

 

Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert planspørsmålet om oppstart av reguleringsplan 

for etablering av boligtomter på Grååsen, jf plan- og bygningsloven § 12-8. Komité for miljø, 

plan og teknikk er positive til oppstart da de tre aktuelle arealene er plassert i direkte 

tilknytning til eksisterende Grååsen boligfelt. 

 

 

Votering: 

Rådmannens forslag:  

1 stemmer for (A, Lindmo) og 6 stemmer mot  – forslaget falt 

 

 

Alternativt forslag fra H, V og FrP: 

6 stemmer for og 1 stemmer mot (A, Lindmo) 

 

 

Vedtak : Som forslaget fra fra H, V og FrP: 

 

Vedtak i sak 016/14: 

 

Komité for miljø, plan og teknikk  har vurdert planspørsmålet om oppstart av reguleringsplan 

for etablering av boligtomter på Grååsen, jf plan- og bygningsloven § 12-8. Komité for miljø, 

plan og teknikk  er positive til oppstart da de tre aktuelle arealene er plassert i direkte 

tilknytning til eksisterende Grååsen boligfelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

017/14:  GNR 33 BNR 137, 138 - GLIMMERVEIEN 2, 4 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLANEN FOR SENTRUM/ 

REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV BOLIGER I STRID MED PLANENE  

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

reguleringsplan for Vollene og arealdelen til kommunedelplanen for Spydeberg sentrum 

for oppføring av rekkehus (firemannsbolig) på eiendommene gnr. 33 bnr. 137 og bnr. 138, 

Glimmerveien 2 og 4.  

 

Komiteen finner at verken hensynene bak bestemmelsene som det dispenseres fra eller 

plan- og bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved omsøkte 

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

vurdering. Det gis derfor dispensasjon som omsøkt, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på 

følgende vilkår: 

a. Eiendommene gnr. 33 bnr. 137 og gnr. 33 bnr. 138 må sammenføyes etter lov om 

eiendomsregistrering før det gis tillatelse til tiltak på eiendommene.  

 

  

 

KMPT-017/14 Komite for miljø, plan og teknikk 27.02.2014 

 

 

 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen 

 

Vedtak i sak 017/14: 

 

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

reguleringsplan for Vollene og arealdelen til kommunedelplanen for Spydeberg 

sentrum for oppføring av rekkehus (firemannsbolig) på eiendommene gnr. 33 bnr. 137 

og bnr. 138, Glimmerveien 2 og 4.  

 

Komiteen finner at verken hensynene bak bestemmelsene som det dispenseres fra 

eller plan- og bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved 

omsøkte dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. Det gis derfor dispensasjon som omsøkt, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Eiendommene gnr. 33 bnr. 137 og gnr. 33 bnr. 138 må sammenføyes etter lov om 

eiendomsregistrering før det gis tillatelse til tiltak på eiendommene.  

 

 

 

 

 

 



018/14:  GNR.25 BNR.61 - NYVEIEN 2 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

REGULERINGSPLAN FOR OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM  

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

reguleringsplan for del av Spydeberg sentrum (Wilses vei – Snarveien), stadfestet 

10.7.1964, for opprettelse av ny grunneiendom på eiendommen gnr. 25 bnr. 61, Nyveien 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen som det dispenseres fra vil bli 

vesentlig tilsidesatt ved en slik dispensasjon da det ikke vil være mulig å etablere gang-

/sykkelvei langs Wilses vei som vist i kommunedelplanen for sentrum, vedtatt 18.9.2012. 

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

 

2. Det nedlegges midlertidig forbud mot opprettelse av ny grunneiendom eller festegrunn på 

eiendommen gnr. 25 bnr. 61, Nyveien 2, fram til det foreligger ny reguleringsplan for 

området, jf. plan- og bygningsloven § 13-1.   

 

KMPT-018/14 Komite for miljø, plan og teknikk 27.02.2014 

 

Vedtak : Enstemmig som foreslått av rådmannen 

 

 

Vedtak i sak 018/14: 

 

 

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

reguleringsplan for del av Spydeberg sentrum (Wilses vei – Snarveien), stadfestet 

10.7.1964, for opprettelse av ny grunneiendom på eiendommen gnr. 25 bnr. 61, Nyveien 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen som det dispenseres fra vil bli 

vesentlig tilsidesatt ved en slik dispensasjon da det ikke vil være mulig å etablere gang-

/sykkelvei langs Wilses vei som vist i kommunedelplanen for sentrum, vedtatt 18.9.2012. 

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

 

2. Det nedlegges midlertidig forbud mot opprettelse av ny grunneiendom eller festegrunn på 

eiendommen gnr. 25 bnr. 61, Nyveien 2, fram til det foreligger ny reguleringsplan for 

området, jf. plan- og bygningsloven § 13-1.



 

 


