
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk 
 

 

Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 –  19:00  

Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14 - 023/14 

 

 

Faste representanter:      Vararepresentanter: 

Nina Haaland, H – leder 

Andreas Kulvik, Frp – nestleder, FF    Birgitta Grimeland   

Sølve Egeland, V, ikke møtt        

Tron Kallum, Sp, FF       Jan Erik Fredriksen 

Anne Sofie Hoff, Sp        

Truls Lindmo, A       

Yngve Brænd, H 

 

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

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 

019/14  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

020/14  GNR.33 BNR.133 - GLIMMERVEIEN 1 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR PLASSERING AV 

ENEBOLIG 

021/14  GNR.70 BNR.13 FNR.62 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG 

022/14  GNR. 9 BNR. 100 - HÅNDVERKVEIEN 5 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR 

SENTRUM/REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV TILBYGG 

TIL NÆRINGSBYGNING 

023/14  DETALJREGULERING, GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 202 

GRANODDEN-HALLERUDSTRANDA. PLANPROGRAM, 1. 

GANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

 

 

  



019/14:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

KMPT-019/14 Komite for miljø, plan og teknikk 03.04.2014 

 

Vedtak, enstemmig: Protokollen ble godkjent med følgende endringer:  

 

Protokollendring i sak 16/14:  

1. Fremsatt alternativt fellesforslag – (til erstatning for teksten Fremsatt alternativ 

forslag fra H, V, og FrP:) Teksten endres i sak 16/14 der hvor alternativet er omtalt.  

2. Vedtak: tekst må justeres i tråd med votering. (En person stemte mot, og da er ikke 

vedtaket enstemmig). 

 

 

020/14:  GNR.33 BNR.133 - GLIMMERVEIEN 1 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA REGULERINGSPLAN FOR PLASSERING AV ENEBOLIG   

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

Jan Vidar Moen AS i brev av 30.1.2014, for plassering av del av boligen på eiendommen 

gnr. 33 bnr. 133, Glimmerveien 1, over (innenfor) regulert byggegrense i krysset 

Steinhuggerveien/Glimmerveien.  

 

Komiteen finner at verken hensynene bak den regulerte byggegrensen eller hensynene i 

plan- og bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 

dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.   

 

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

 

 

KMPT-020/14 Komite for miljø, plan og teknikk 03.04.2014 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 020/14: 

 

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

Jan Vidar Moen AS i brev av 30.1.2014, for plassering av del av boligen på eiendommen 

gnr. 33 bnr. 133, Glimmerveien 1, over (innenfor) regulert byggegrense i krysset 

Steinhuggerveien/Glimmerveien.  

 

Komiteen finner at verken hensynene bak den regulerte byggegrensen eller hensynene i 

plan- og bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 

dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.   

 

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

 



021/14:  GNR.70 BNR.13 FNR.62 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel §§ 1.2.1 og 2.3.2 for oppføring av tilbygg til 

fritidsboligen på eiendommen gnr. 70 bnr. 13 fnr. 62.  

 

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

plan- og bygningslovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

Søknaden om dispensasjon godkjennes på følgende spesielle vilkår:  

a. Grad av utnytting må ikke bli større enn: BYA = 95 m².  

 

KMPT-021/14 Komite for miljø, plan og teknikk 03.04.2014 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 021/14: 

 

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

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel §§ 1.2.1 og 2.3.2 for oppføring av tilbygg til 

fritidsboligen på eiendommen gnr. 70 bnr. 13 fnr. 62. 

 

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

plan- og bygningslovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

Søknaden om dispensasjon godkjennes på følgende spesielle vilkår:  

Grad av utnytting må ikke bli større enn: BYA = 95 m².  

 

 

022/14:  GNR. 9 BNR. 100 - HÅNDVERKVEIEN 5 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM/REGULERINGSPLAN FOR 

OPPFØRING AV TILBYGG TIL NÆRINGSBYGNING   

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. 100, 

Håndverkveien 5. 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.  

 

Det gis dispensasjon fra kravet i hensynssone H810_10 til områderegulering i 

kommunedelplanen for sentrum som omsøkt, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 



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

reguleringsplan for industriområdet Løvestad for oppføring av tilbygg inntil 1 m over 

(innenfor) regulert byggegrense mot Håndverkveien. Komiteen finner at hensynene bak 

den regulerte byggegrensen ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi 

dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for industriområdet Løvestad som omsøkt, jf. 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

 

KMPT-022/14 Komite for miljø, plan og teknikk 03.04.2014 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 022/14: 

 

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. 100, 

Håndverkveien 5. 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.  

 

Det gis dispensasjon fra kravet i hensynssone H810_10 til områderegulering i 

kommunedelplanen for sentrum som omsøkt, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

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

reguleringsplan for industriområdet Løvestad for oppføring av tilbygg inntil 1 m over 

(innenfor) regulert byggegrense mot Håndverkveien. Komiteen finner at hensynene bak 

den regulerte byggegrensen ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi 

dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for industriområdet Løvestad som omsøkt, jf. 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

 

023/14:  DETALJREGULERING, GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 202 

GRANODDEN-HALLERUDSTRANDA. PLANPROGRAM, 1. GANGSBEHANDLING 

FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Forslag til planprogram for gang- og sykkelveg langs fv 202 Granodden – 

Hallerudstranda, datert 26.02.2014, legges ut på offentlig ettersyn og høring, jf. plan- 

og bygningsloven § 12-9.  

 

 

KMPT-023/14 Komite for miljø, plan og teknikk 03.04.2014 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 



Vedtak i sak 023/14: 

 

1. Forslag til planprogram for gang- og sykkelveg langs fv 202 Granodden – 

Hallerudstranda, datert 26.02.2014, legges ut på offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-9.  

 



 

 

Informasjon: 

 
1. Rådmannen informerte om arbeid med temaer til planprogram for kommuneplanen i 

Spydeberg, og videre progresjon i dette. 

 

2. KMPT fikk informasjon om innkommende høringsuttalelser for reguleringsplanen for 

gang- og sykkelvei på strekningen Hovin Skole – Granodden (fv 202). Informasjon ble 

gitt av Lisbet Baklid som er planlegger i saken. 

 

 

 

 

 


