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ettersyn 

22/2014 Detaljregulering - Griniskogen nordvest - gnr 11 bnr 2 m. fl. - 2. gangs behandling etter 
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19/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

20/2014: Detaljregulering - Stasjonsgata 13 - 21, gnr 26 br 25, 27, 35 og 41 
m.fl.- 2. gangs behandling etter off. ettersyn og høring 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Truls Lindmo (Ap). 
 
Nina Haaland (H) var inhabil og fratrådte møte. 
Arne Bjerke (H) tiltrådte møte for Nina Haaland (H). 
 
Birgitta Grimeland (Frp) ledet møte. 
 
Votering: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Stasjonsgata 13-21, gnr. 26 bnr. 25, 27, 35, 41 m. fl., 
planID 0123-2012-0006 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

Arne Bjerke (H) fratrådte møte, Nina Haaland (H) tiltrådte og tok over møteledelse for Birgitta 
Grimeland (Frp). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21/2014: Detaljregulering for Vestlia, del av gnr 5 bnr 1 m.fl. - 2. gangs 
behandling etter off. ettersyn 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff (Sp) 
 



Votering: 

Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestlia, del av gnr. 5 bnr. 1 m. fl., planID 0123-2012-
0010 med tilhørende planbestemmelser vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

22/2014: Detaljregulering - Griniskogen nordvest - gnr 11 bnr 2 m. fl. - 2. 
gangs behandling etter off. ettersyn 

 
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), Yngve Brænd (H), Arne Bjerke (H) og Sølve Egeland (V) stemte for at Nina 
Haaland (H) var habil. 
Tron 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 Yngve Brænd (H): 
 

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

 

 

Votering: 

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.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

23/2014: Gnr 29 bnr 104 - Tunveien 2 - Søknad om dispensasjon for oppføring 
av terrasse nært Tunveien 

 
Behandling: 
Protokolltilførsel fra Birgitta Grimeland på vegne av Frp: 
 
Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse mot 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 kommunalt ledningsnett 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 må terrassen 
reduseres i bredde, eller i ytterste konsekvens rives for eier av gnr. 29 bnr. 104`s 
regning. 

3. Vedtaket tinglyses som heftelse på eiendommen. 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 å delta på befaringen. 

 

Votering: 

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. 

 
 
 
 
 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

24/2014: Gnr 33 bnr 34 - Mørkveien 47 - søknad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til eksisterende bolighus 

 
Behandling: 
 
     Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 24/2014: 
 

1. Det gis dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 
1.2.2 3. ledd hva angår avstanden til Kjosebekken, byggegrensen mot Fylkesveg 242 – 
Mørkveien, og plan- og bygningsloven § 29-4 hva angår mønehøyden for tilbygg til 
eksisterende bolighus på eiendommen gnr. 33, bnr. 34, 35 i Spydeberg kommune. Etter 
en samlet vurdering er fordelene ved tiltaket klart større enn ulempene, og hensynet i 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Søknaden 
godkjennes. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

25/2014: Gnr 62 bnr 1 - Klage på vedtak om dispensasjon fra arealplan for 
oppføring av 3 bygninger, ombygging av driftsbygning til kontorer, 
opparbeiding av lagerplass og diverse veier 

 
Behandling: 

      

 

Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak i sak 25/2014: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen datert 26.3.2014 fra Fylkesmannen 
i Østfold, Landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen samt søkers kommentarer til 
denne. Komiteen finner at det ikke fremkommer nye momenter som tilsier et annet 
vedtak i saken. 

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 9/2014 KMPT opprettholdes.  
3. Saken oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

26/2014: Gnr 118 bnr 4, 11 - Klage på vedtak om dispensasjon for fradeling av 
to boligtomter 

 
Behandling: 
 
Yngve Brænd (H) la fram følgende fellesforslag fra H og Frp: 
 

1. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen datert 25.3.2014 fra Fylkesmannen 
i Østfold, Miljøvernavdelingen. 

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 15/2014 i KMPT opprettholdes. 
3. Saken oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Votering:  
 
4 stemte for forslag fra H/Frp (Nina Haaland (H), Yngve Brænd (H), Birgitta Grimeland (Frp) og Sølve 
Egeland (V)). 
 
3 stemte for rådmannens innstilling (Tron Kallum (Sp), Anne Sofie Hoff (Sp) og Truls Lindmo (Ap)) 
 

 

Vedtak i sak 26/2014: 
      

1. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert klagen datert 25.3.2014 fra Fylkesmannen 
i Østfold, Miljøvernavdelingen. 

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 15/2014 i KMPT opprettholdes. 
3. Saken oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

27/2014: Utvikling av Stasjonsområdet 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Tron Kallum (Sp). 
 
 
 



Fellesforslag: 
 
Som rådmannens innstilling, men punkt 2. i innstilling tas ut. 

 

 
Votering:  
 
Enstemmig som fellesforslaget. 
 

Endelig innstilling til kommunestyret: 
 

1. Notatet «Framtidig utvikling, områder ved Spydeberg stasjon» tas til orientering. 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

28/2014: Strategi for ladeinfrastruktur for el-biler i Spydeberg kommune 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Sølve Egeland 
 

 

Fellesforslag:  
 
Som rådmannens innstilling, men teksten i punkt 2. endres til:  
 
Krav som inntas i reguleringsbestemmelser i Spydeberg kommune tas med i kommuneplanprosessen. 
 

Votering: 
Enstemmig som fellesforslaget. 

 
 
Endelig innstilling til kommunestyret: 
 

Klima– og energiplan for kommunene i Indre Østfold vedtatt av kommunestyret 21.6.2011 legges til 
grunn for dette vedtak. 
 

1. Strategi for ladeinfrastruktur for Spydeberg kommune datert 8.4.2014 legges til grunn 
for å øke elbilbruken i regionen. 

2. Krav som inntas i reguleringsbestemmelser i Spydeberg kommune tas med i 
kommuneplanprosessen 

3. Etablering av ladestasjoner på kommunehuset/Fjellheim, Ungdomsskolen og Grinitun 
vurderes ved de årlige budsjettbehandlingene. 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

29/2014: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren - 3. 
gangs behandling - Utsatt sak 

 
Behandling: 
Politisk saksordfører: Nina Håland 

 

Tron Kallum (Sp) var inhabil i saken og fratrådte møte. 
Jan Erik Fredriksen(Sp) tiltrådte for Tron  Kallum (Sp). 
 
Anne Sofie Hoff (Sp) fremmet følgende forslag fra Sp: 
 
Saken har vært til behandling i KMPT flere ganger. De siste gangene har saken blitt utsatt pga. at 
KMPT ønsket at administrasjonen skulle vurdere større fleksibilitet i saksbehandlingen dersom en 
ønsker å legge inn vann/avløp i uthus tilhørende fritidsboligen. 
 
Spydeberg Senterparti har følgende syn i saken: 
Det er nå ca.480 hytteeiere som frivillig har sagt «ja» til å koble seg på vann- og avløpsordningen ved 
at de betaler et engangsgebyr på totalt ca. kr. 180.000,-. Det er mange av dagens hytter som har 
toaletter i uthus/bod, og mange av disse kommer til å bygge på hytta pga. toalett. Vi mener at det er 
en selvfølge at hytter som har lovlig uthus/bod og som f.eks. ønsker å erstatte dagens elektriske 
toalett, «snurredass»osv. med et vannklosett i uthuset/boden skal kunne gjøre dette uten at det må 
føre til en søknad og saksbehandling i kommunen. 
 
Administrasjonen vurderer at ved å gi en generell tillatelse til å kunne koble til uthus/boden vil dette 
kunne føre til ulovlige annekser og gjestehytter. Dette er en helt annen diskusjon som går langt 
utover det å koble til uthus/bod til vann- og avløpssystemet. Vi mener at dette på en enkel måte kan 
reguleres i forskriften ved å henvise til dagens regler om fritidsboliger i kommunen, jfr. 
Kommuneplanen for 2007-2020, kap. 10 – bestemmelser til kommunens arealdel, § 2, pkt. 2.3.2. 
bokstav a «Det tillates ikke mer enn 1 fritidsbolig og frittliggende uthus/bod pr eiendom.», bokstav b 
«Grad av utnytting: BYA=90 m2, hvorav uthus/bod kan utgjøre maksimalt 10 m2 av disse.» 
 
Med denne bakgrunn foreslår Spydeberg Senterparti følgende tillegg til vedtak i saken og som legges 
til grunn i forskriften: 
 

1. For fritidsboliger tillates det en ekstra tilkobling til vann- og avløpssystemet for 1 
uthus/bod som er i henhold til kommunens regler for fritidsbolig og uthus/bod når det 
gjelder bruksområde. 

Votering: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen med tillegg av forslag fra Senterpartiet med nytt punkt 3:  
 

For fritidsboliger tillates det en ekstra tilkobling til vann- og avløpssystemet for 1 uthus/bod 
som er i henhold til kommunens regler for fritidsbolig og uthus/bod når det gjelder 
bruksområde. 

 



Endelig innstilling til kommuestyret: 
 

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

2. Spydeberg kommune er positiv til å inngå vertskommunesamarbeid med Enebakk kommune 
om praktiseringen av forskriften, og avventer forslag til samarbeidsavtale fra Enebakk 
kommune.  
 

3. For fritidsboliger tillates det en ekstra tilkobling til vann- og avløpssystemet for 1 uthus/bod 
som er i henhold til kommunens regler for fritidsbolig og uthus/bod når det gjelder 
bruksområde. 

 
 
Jan Erik Fredriksen (Sp) fratrådte møte. 
Tron Kallum (Sp) tiltrådte møte. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

30/2014: Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjoner etter plan- og 
bygningslov 

 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak i sak 30/2014: 
 

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 17. juni 2014 til 20. august 2014. 

 
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. 

 
 
    

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


