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32/2014 Detaljregulering - Griniskogen nordvest - gnr 11 bnr 2 m. fl. - 2. gangs behandling etter 
off. ettersyn 
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Tunveien 

 
Vedlegg til sakene ligger i Dropboks fra forrige møtet.  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Godkjenning av møteprotokoll 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Vigdis Rygge FE - 033 
 

14/1044 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

31/2014 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 02.06.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 

 

 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll - Komite for miljø. plan og teknikk - 22.05.2014 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Detaljregulering - Griniskogen nordvest - gnr 11 bnr 2 m. fl. - 2. gangs 

behandling etter off. ettersyn 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Marius Sandli Ødegaard FA - L13, GBNR - 11/2, HIST - 
08/583 
 

14/655 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

22/2014 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 22.05.2014 

32/2014 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 02.06.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Griniskogen nordvest, del av gnr. 11 bnr. 2 m. fl fremmes 
for 2. gangs behandling etter offentlig høring og ettersyn. 

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fremtidig boligutvikling på en del av gnr. 
11 bnr. 2 i tilknytning til eksisterende boligområde. Planforslaget er i samsvar med 
arealdelen til kommunedelplan for sentrum 2012-24. I høringsperioden mottok kommunen 
10 merknader, hvorav ingen innsigelser fra myndigheter, men 2 protestbrev fra beboere i 
Helge Ingstads vei. 

 

Saksopplysninger: 

Saken ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring 18.12.2013, jf. saksnr. KMPT-048/13. 
Høringsfrist var satt til 25.02.2014. 

 

Det var ingen innsigelser fra overordnede myndigheter til planforslaget. 

 



 

 

Høringsuttalelser: 

Det er innkommet ni uttalelser i løpet av høringsperioden. 

 

Avsender Oppsummering Kommentar 

Fylkesmannen i Østfold Mener bebyggelsen vil bli svært 
eksponert. Bør vurdere lavere 
gesimshøyde. 

Administrasjonen er av en 
annen oppfatning, og mener at 
prosjektet er godt tilpasset 
omgivelsene.  

NVE Forutsetter at hensynet til 
grunnforhold blir ivaretatt i 
prosessen. 

Det er krav til geoteknisk 
prosjektering i TEK10. Blir 
ivaretatt. 

Statens vegvesen Mener planbestemmelsene må 
inneholde krav til 
minimumsantall sykkel p-
plasser. 
 
Må reguleres inn siktsoner i 
plankartet. 

Dette er nå ivaretatt i 
bestemmelsene. 
 
 
 
Dette anses ikke nødvendig da 
det er god sikt i kryss med Helge 
Ingstads vei. Samt at vegloven 
gjelder. 

JBV Må sikre tilstrekkelige 
støyreduserende tiltak for støy 
fra jernbanen. 

Dette er ivaretatt i 
bestemmelsene.  

Østfold fylkeskommune Ber Spydeberg kommune 
vurdere sine rutiner for å sikre 
at lovens krav og RPR for barn 
og unge blir fulgt opp. 
 
Ber om at trafikksikkerhetstiltak 
vurderes i forbindelse med 
utbyggingen. 

Barnerepresentanten har fått 
saken til uttalelse i forbindelse 
med høring. 
 
 
 
Anleggstrafikk skal ikke benytte 
Helge Ingstads vei. 
Breddeutvidelse i forbindelse 
med reguleringsplanen og VA-
arbeider vurderes. 

Spydeberg og Hobøl brannvesen Brannvesenet kan ikke se at 
TEK10 er fulgt i denne saken. 
Ber om at reguleringsplanen 
revideres. 

I forbindelse med 
detaljprosjektering av den nye 
bebyggelsen vil brann og 
redning være et sentralt tema. 
Det er forutsatt at løsningene 
skal drøftes med brannvesenet 
når saken detaljprosjekteres. 

Spydeberg bondelag Ingen kommentarer til forslaget. Tas til etterretning. 

Beboere i Helge Ingstads vei Mener veistandarden er for lav i 
Helge Ingstads vei til å ta hånd 
om den nye trafikken. 
 
Mener at eierne av to 

Dette vil kommunen gjøre noe 
med i forbindelse med 
oppgradering av VA-anlegget. 
Utbygger må bidra med et 
anleggsbidrag for 



 

 

eiendommer som går ut i veien 
kan bestemme hvem som kan 
benytte seg av en offentlig vei. 
 
Mener at 1,5 p-plasser som det 
er lagt opp til er for lite, og at 
parkerte biler vil stå i 
snuplassen i enden av Helge 
Ingstads vei.  
 
Mener trafikksikkerheten blir 
forverret som følge av tiltaket. 
 
Mener ny vei må legges frem til 
planområdet lik atkomsten for 
anleggstrafikken. 

breddeutvidelse av Helge 
Ingstads vei. 
 
En regulert offentlig vei er en 
offentlig vei. Private grunneiere 
kan ikke bestemme hvem som 
kan benytte den offentlige 
veien. 
 
Trafikksikkerhetstiltak som 
etablering av sjikane for å 
trygge krysningpunkter for 
gang- og sykkelveier er det 
naturlig at blir vurdert når veien 
skal breddeutvides og i 
forbindelse med 
utbyggingsavtalen. 
 
En ny vei til ca. 25 boenheter er 
ufornuftig bruk av arealer og 
ressurser.  

Thomas Berger Mener den nye bebyggelsen vil 
virke dominerende og være 
estetisk upassende. 
 
Er bekymret for 
trafikksikkerheten og mengde 
trafikk i Helge Ingstads vei. 

Den nye bebyggelsen er tenkt 
som terrasserte blokker på 5 
etasjer hvor 3 etasjer vil være 
over bakkenivå mot Helge 
Ingstads vei. Administrasjonen 
mener bebyggelsen ikke vil bli 
for dominerende.  
 
Anleggstrafikk skal ikke gå i 
Helge Ingstads vei. 
Breddeutvidelse og sjikaner ved 
gang- og sykkelvei overganger 
vil bidra til at trafikksikkerheten 
i veien blir ivaretatt. 

 

I forbindelse med høringsperioden ble det også innhentet uttalelse fra Teknisk drift. 

 

Spydeberg kommune – Teknisk 
drift 

Påpeker at atkomst legges over 
kommunal grunn. 
 
Helge Ingstads vei bør 
breddeutvides for å skape en 
akseptabel atkomst til 
planområdet. 
 
For å opprettholde 
trafikksikkerheten kan sjikaner 

Vil være en del av diskusjonen 
som må tas i forbindelse med 
utbyggingsavtalen. 



 

 

etableres i Helge Ingstads vei. 
 
Mener prosjektet må bidra med 
anleggsbidrag for 
breddeutvidelsen. 
 
De nye boligene må tilknyttes 
kommunalt vann- og avløp. 

 

 

 

Vurderinger:  

Forslaget til boligutvikling for Griniskogen nordvest bygger opp om kommunedelplan for 
sentrum 2012-24 og vil styrke utviklingen av Spydeberg sentrum.  

 

Det finnes ikke bebyggelse innenfor planområdet, bortsett fra en kommunal pumpestasjon/-
hus i enden av Helge Ingstads vei. Forslaget legger opp til ca. 20-30 nye boenheter. Boligene 
foreslåes at skal ha atkomst til underjordisk parkeringskjeller fra Helge Ingstads vei, mellom 
den kommunale pumpestasjonen og boligen i Helge Ingstads vei 30. 

 

Trafikk 

Forslaget om utbygging av området har skapt bekymring fra beboerne i Helge Ingstads vei 
om bokvalitet og trafikkstøy samt trafikksikkerhet (spesielt for barn og unge) og 
fremkommelighet langs Helge Ingstads vei. Mye av bekymringen skyldes veibredden og 
standarden langs Helge Ingstads vei. Nesten samtlige beboere i Helge Ingstads vei har 
skrevet under på merknadsbrevet i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

Administrasjonen har forståelse for at økt trafikk langs en smal boligvei ikke er ønskelig for 
beboerne langs veien. Økt trafikk er aldri ønskelig i etablerte boligområder, og spesielt ikke 
dersom denne trafikken vil bidra til å svekke trafikksikkerheten for barn og unge. 

 

Administrasjonen har vurdert Helge Ingstads vei med bakgrunn i Statens vegvesens håndbok 
017 og funnet at Helge Ingstads vei skal klassifiseres som en atkomstvei – A1. Helge Ingstads 
vei er en blindvei på ca. 600 meter målt fra Griniveien. Det er ca. 35 boenheter langs Helge 
Ingstads vei i dag, og det planlegges for 30 nye boenheter. Administrasjonen mener 



 

 

fartsgrensen i veien skal settes til 30 km/t. Denne veiklassen har en asfaltert kjørebane på 4 
meter pluss grusede skuldre på hver side av veien med bredde 0,5 meter. Totalt må det 
dermed avsettes 5 meter bred vei. Videre må det etableres grøfter som må tilpasses de 
eksisterende og stedlige forholdene. Grøftebredde er vanligvis 1 meter. Veiutvidelsen er det 
naturlig å diskutere i utbyggingsavtalen som skal inngås mellom utbygger og kommunen. 

 

Atkomstvei A1 er en vei uten fortau og spørsmålet om trafikksikkerheten er ivaretatt i saken 
er et sentralt tema, både i anleggsfase og ferdigfase.  

 

Anleggstrafikken til og fra utbyggingsområdet bør og skal ikke belaste Helge Ingstads vei.  

Dette er fra forslagsstiller ivaretatt ved at anleggstrafikken skal føres over planovergangen til 
jernbanen nordvest for planområdet og inn på den større Stegenveien. Dette mener 
administrasjonen er en god løsning, men den forutsetter at Jernbaneverket godkjenner den 
økte trafikken over planovergangen. En annen løsning kan være å lage anleggsvei over 
jordene nord for Arnoldts vei, men da blir det uønsket anleggstrafikk gjennom boligområder. 

 

I ferdigfase har administrasjonen vurdert trafikksikkerheten i forhold til barn og unge 
spesielt. Da Helge Ingstads vei er en blindvei er det begrenset trafikkmengde i veien. Vi 
konstaterer at det finnes flere (både etablerte og regulerte) gang- og sykkelveier i området 
som leder barn gjennom trygge traseer fra boligområdene og frem til skole og fritidstilbud. 
Disse gang- og sykkelveiene fører barna vekk fra Helge Ingstads vei og mot Arnoldts vei som 
har gang- og sykkelvei til barne- og ungdomsskolen.  

 

Administrasjonen konkluderer med at trafikksikkerheten er ivaretatt i planen og når Helge 
Ingstads vei utbedres til en vei med veiklasse A1 vil også fremkommelighet være ivaretatt. 
Fartsgrensen bør være lav, dette er i tillegg til ivaretakelse av trafikksikkerhet også godt for 
bomiljøet langs Helge Ingstads vei. 

 

 

Jordvern 

Planforslaget innebærer tap av ca. 1,8 daa dyrket mark. Dette har ligget i kommunedelplan 
for sentrum 2012-24 og anses som en avklart omdisponering. Det er likevel gjort 
bestrebelser i planen om at planforslaget ikke skal ta unødvendig mye dyrket jord. Dette har 
resultert i at byggeområdet er plassert på skoglige arealer og at den dyrkede marken som 



 

 

forsvinner pga. tiltaket er randsonearealer og arealer som er vanskelige å drive. 
Administrasjonen mener tapet av dyrket mark er uheldig, men at de løsningene som er valgt 
ikke vil medføre at ressursgrunnlaget til gården blir vesentlig mindre. 

 

 

Estetikk og forholdet til nabobebyggelse 

Arealene som omfattes av planforslaget legger opp til en bebyggelse som blir vesentlig 
høyere utnyttet enn boligområdene i umiddelbar nærhet. Dette er i tråd med 
kommunedelplan for sentrum 2012-24 hvor det er et mål om at Spydeberg sentrum skal 
fortettes. 

 

Det legges opp til terrasseblokker i 5 etasjer. Hvorav 3 etasjer over 
parkeringskjeller/bakkenivå sett fra Helge Ingstads vei. Fra jordet/bakkenivå vest for 
bebyggelsen vil det være 5 etasjer over bakkeplan. 

 

Bebyggelsen er tenkt delvis skjermet av vegetasjon. Hvorvidt denne vegetasjonen vil 
etableres med spesielt høye trær er lite trolig, da folk generelt er opptatt av sol og lys. Så det 
antas at bebyggelsen vil bli synlig. At bebyggelsen vil synes er ikke i seg selv negativt, men en 
konsekvens av utbyggingen. Administrasjonen poengterer at bebyggelsen er planlagt som 
punktbygg og ikke som en dominerende og sammenhengende «vegg» i landskapet. 

 

Terrenget bakenfor planområdet fortsetter å stige noe øst for planområdet slik at 
bebyggelsen ikke vil danne en markant sihuett. Administrasjonen mener den nye 
bebyggelsen er tilpasset terrenget på en god måte som vil ligge i skråningen ned mot 
jordene uten å ta uforholdsmessig mye oppmerksomhet.  

 

Nabobebyggelsen vil ikke få vesentlige endrede skyggeforhold som følge av tiltaket, dette 
viser innsendt sol-/skyggeanalyse.  

 

 

Lek og rekreasjon 

Utbygging av bolignære 100-meters skoger reduserer barns muligheter for frilek i naturlige 



 

 

omgivelser. Dette er en utvikling som er kjent i alle utbyggingsområder. I vurderingen av 
hvor ny bebyggelse kan plasseres er mulighetene for dette begrenset, spesielt i områder som 
grenser mot dyrket mark. Det blir derfor til at små skogsteiger foreslåes utbygget for å spare 
den dyrkede jorden. Utbygging av denne skogsteigen kompenseres ikke i denne saken, og 
det vises til at det allerede finnes lekearealer i nærheten som er godt egnet for barns frie lek. 
Dette støtter administrasjonen i denne saken, da det er kort vei til opparbeidede lekearealer 
og ballplasser samt et lite skogsområde mellom Øvre Damvei og Furustien (Griniåsen) samt 
at utmarksområdene i Tvistein-Skulbergområdet nord for Dragonveien er tilgjengelige for 
alle. 

 

I planområdet legges det opp til leke- og uteoppholdsarealer for beboerne i det planlagte 
boligprosjektet.  

 

 

Økonomi 

Det må inngås utbyggingsavtale før det kan gis tillatelser for bygging på området. Dette er 
sikret i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Konklusjon: 

Planforslaget til Griniskogen nordvest, gnr. bnr. Med plankart og tilhørende bestemmelser, 
er i tråd med overordnede planer og intensjoner. Planforslaget vil bidra til å styrke 
Spydeberg sentrum og ivaretar de ulike hensynene i saken og området på en god måte. 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Griniskogen nordvest, del av gnr. 11 bnr. 2 m. fl., 
planID 0123-2012-0011 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-12.  

 

 



 

 

 

 

Komite for miljø. plan og teknikk - 22/2014 

 

KMPT - behandling: 
Nina Haaland (H) meldte seg inhabil og fratrådte møte. 
Arne Bjerke (H)tiltrådte møte for Nina Haaland. 
 
Birgitta Grimeland (Frp) tok over møteledelsen. 
Birgitta Grimeland (Frp) reiste spørsmål om Nina Haalands inhabilitet og det var enighet i komiteen 
om å votere om inhabiliteten. 
 
Birgitta Grimeland (Frp), YngveBrænd (H), Arne Bjerke (H) og Sølve Egeland (V) stemte for at Nina 
Haaland (H) var habil. 
Trond Kallum (Sp), Anne Sofie Hoff (Sp) og Truls Lindmo (Ap) stemte for at Nina Haaland (H) var 
inhabil.  
 
Arne Bjerke (H) fratrådte møte. 
Nina Håland (H) tiltrådte møte og tok over møteledelsen fra Birgitta Grimeland (Frp). 
 
Forslag fra YngveBrænd (H): 

1. Saken utsettes. 
2. Det gjennomføres befaring innen 14 dager.. 
3. Administrasjonen pålegges å  delta på befaringen.  

 

 

 

 

KMPT - vedtak: 

Enstemmig som foreslått av Yngve Brænd (H). 
 

Vedtak i sak 022/2014 

1. Saken utsettes. 
2. Det gjennomføres befaring innen 14 dager.. 
3. Administrasjonen pålegges å  delta på befaringen.  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til plankart, datert 11.04.2014 



 

 

Forslag til planbestemmelser, datert 11.04.2014 

Forslag til planbeskrivelse, mottatt 24.04.2014 

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn_høring 

Illustrasjoner, 4 stk 

ROS-analyse, datert 19.09.2013 

Innspill fra Spydeberg kommune – Teknisk drift, datert 29.01.2014 

 

 

 

  



 

 

 

Saksframlegg 
 

 

Gnr 29 bnr 104 - Tunveien 2 - Søknad om dispensasjon for oppføring av 

terrasse nært Tunveien 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Fossen GBNR - 29/104, HIST - 13/13 
 

14/603 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

23/2014 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 22.05.2014 

33/2014 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 02.06.2014 

 

 

 

Saken gjelder: 

 

På eiendommen er det gitt tillatelse til oppføring av 2-manns bolig i en avstand på 4 meter til 
tomtegrensen mot Tunveien.  Huset er under oppføring og det søkes nå om oppføring av 
terrasse mot vest og øst. Terrassen mot syd og takterrassen ble godkjent i byggesaken, og 
kommer ikke i konflikt med tomtegrenser eller offentlig ledningsnett.  

 

Terrassen som søkes oppført mot vest – Fagerliveien, oppfyller kravet om avstand til 
tomtegrensen, men kommer i konflikt med avstandskravet til kommunalt ledningsnett. 

Terrassen mot Tunveien søkes plassert ca. 1,5 meter fra tomtegrensen og bredden på 
terrassen er oppgitt til 3meter. Dette er i mail datert 6.3.2014, endret ved at ansvarlig søker 
meddeler at bredden på terrassen kan endres til 2 meter, fordi kommunen gjorde 
oppmerksom på at det ikke var samsvar mellom søknaden og avstanden til tomtegrensen. 

 

Søkers begrunnelse: 

Begrunnelsen for søknaden er at beboeren i den ene boenheten av tomannsboligen er 
rullestolbruker, og han ønsker å etablere terrasse på sin side av huset mot Fagerliveien. 
Dette vil gjøre rømning fra stue til bakkenivå lettere. Estetisk sett vil det ikke harmonere 
med terrasse på en side, derfor søkes det om å etablere terrasse på begge sider. 



 

 

Livskvaliteten for rullestolbrukeren vil øke vesentlig med terrasse mot syd og vest.  

 

Nabovarsel/uttalelser: 

Naboer er varslet om tiltaket. Det er ikke registrert merknader, men Spydeberg kommune 
ved driftsavdelingen, har opplyst at dersom søknaden godkjennes, vil vedlikehold av 
ledningsnettet og vedlikehold og utbedring av Tunveien bli hindret. Kommunen må sikre seg 
så det ikke blir vanskelig og umulig å utføre slikt arbeid. 

 

Saksopplysninger: 

Det søkes om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29.4 for oppføring 
av terrasser på tomannsbolig som er under oppføring i Tunveien 2.  

På tegningsgrunnlaget som fulgte byggesøknaden, er det godkjent både takterrasser i 2. 
etasje og terrasse i 1. etasje mot syd. Underetasjen har uteareal på bakkenivå mot syd. 

 

Det søkes nå om oppføring av terrasser i 1. etasje mot øst og vest med en bredde som er 
redusert fra 3 meter til 2 meter. I henhold til situasjonskart som ble sendt inn med 
byggesøknaden, er avstanden fra boligen til eiendomsgrensen mot Tunveien 4 meter. 
Stikningsdata er foreløpig ikke sendt inn, slik at endelig plassering forutsettes at tiltaket er 
plassert i samsvar med byggetillatelsen. 

 

Situasjonskartet som følger søknaden om dispensasjon, viser at det ved oppføring av en 
terrasse på 3 meter, kun vil være 1 meter mellom terrassen og eiendomsgrensen/veiskulder. 
Veien har ved omsøkte eiendom en veibredde på 3 meter, jfr. situasjonskart. Å plassere en 
terrasse så nærme eiendomsgrensen, vil skape problemer for tiltakshaver og ikke minst 
kommunen ved vedlikehold av veien. Vinterstid vil problemet bli enda større når det skal 
utføres snørydding. Selv om terrassen trekkes 1 meter inn, vil det være mindre enn 2 meter 
mellom ytterkant på terrassen og eiendomsgrense.  

 

For omsøkte terrasse mot vest, viser situasjonskart, datert 28.9.2012 at avstanden mellom 
terrassen og det offentlige ledningsnettet på det smaleste blir 2 meter. For sammenlignbare 
søknader, har kommunen krevd en avstand på minimum 3 - 4 meter, alt etter dimensjon på 
ledningsnettet.   



 

 

 

Vurderinger:  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.   

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene til lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Ved omsøkte tiltak 
vil plan- og bygningsloven bli vesentlig tilsidesatt, og søknad om dispensasjon kan derfor ikke 
innvilges. Tiltakene kommer i konflikt med offentlig ledningsnett og eiendomsgrensen mot 
kommunal vei. 

 

Omsøkte begrunnelse for søknaden om dispensasjon, var kjent ved prosjektering av boligen, 
og burde allerede på det tidspunktet vært innarbeidet i planene for den nye bolig.  Det skal i 
tillegg bygges en terrasse på taket av boligene. Denne kan heller ikke nås fra/til bakkenivå. 
Eneste muligheter er via innvendig boareal. 

 

Konklusjon: 

Kommunen har forståelse for at tiltakshaver ønsker at boligen skal være tilgjengelig rundt 
hele huset, men dersom omsøkte terrasse godkjennes, vil dette stenge for videre utbygging 
av Tunveien som allerede er smal. Likeledes vil terrassen mot vest komme i konflikt med 
offentlig ledningsnett. Kommunen vurderer det dit hen at hensynet til ferdselen på Tunveien 
både for gående og trafikanter, og fremtidig utbedring av veien m.m., er det dette som veies 
tyngst for å avslå søknaden. Det samme gjelder for vedlikehold av offentlig ledningsnett mot 
Fagerliveien.  

 

Boligen er prosjektert med tanke på de som er oppgitt å skulle bo der, og behovet for 
tilgjengelighet var allerede kjent på det tidspunktet. 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for oppføring av terrassen mot øst og vest på eiendommen 



 

 

gnr. 29, bnr. 104 i Spydeberg kommune avslås. 

 

Hensynene bak lovverk som det søkes dispensasjon fra og formålsbestemmelsene i plan- 
og bygningsloven § 29-4, vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges. 
Fordelene ved ikke å gi dispensasjon er klart større enn ulempene det vil gi ved å innvilge 
søknaden om dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. Det er viktig at bredden på 
Tunveien kan utvides, og at kommunen fortsatt kan utføre vedlikeholde av Tunveien og 
det kommunalt ledningsnettet ved eiendommen på en forsvarlig måte.   

 

Hensynet i bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt dersom 
søknaden innvilges.  

 

 

 

 

Komite for miljø. plan og teknikk - 23/2014 

 

KMPT - behandling: 
Protokolltilførsel fra Birgitta Grimeland påvegne av Frp: 
 
Søknad om dispensasjon for oppføring av terrassemot øst og vest på eiendommen gnr. 29 bnr 104 i 
Spydeberg kommune innvilges på følgende spesielle vilkår: 
 

1. Terrasse mot vest tillates oppført. Skulle det være behov for oppgradering 
/rehabilitering/endring og reparasjon av kommunaltledningsnett vil eier av gnr. 29 bnr. 
104 være økonomisk ansvarlig for skader/fjerning,eller midlertidig fjerning av 
terrassen, som følge av grave eller byggearbeid. 

2. Terrasse mot øst – Tunveien, tillates oppført og skader som følge av snørydding, eller 
vedlikehold, erstattes ikke. Ved en eventuell utvidelse av Tunveien måterrassen 
reduseres i bredde, eller i ytterste konsekvens rives for eier av gnr. 29 bnr 104`s 
regning. 

3. Vedtaket tinglyses som heftelse påeiendommen. Omkostninger med dette belastes 
eier av gnr. 29 bnr. 104. 

 
Det ble ikke votert over dette. 
 
Fellesforslag: 

1. Saken utsettes. 
2. Det gjennomføres en befaring innen 14 dager.  
3. Administrasjonen pålegges ådeltapåbefaringen. 

 



 

 

 

 

 

KMPT - vedtak: 
 

Vedtak: 

Enstemmig som foreslått i fellesforslaget. 
 

 
Vedtak i sak 23/2014: 

1. Saken utsettes. 
2. Det gjennomføres en befaring innen 14 dager. 

  3.  Administrasjonen pålegges å delta på befaringen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om dispensasjon med vedlegg mottatt 11.2.2014 

Endring av innsendt søknad til avstand 1.5 m fra tomtegrensen med nytt situasjonskart, mottatt 

6.3.2014 

Kommunedelplan for Spydeberg sentrum 2012 - 2024 - Arealdel 

 

 

 


