
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 02.06.2014 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 19:00 - 20:15 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve Egeland, Truls Lindmo, 
Yngve Brænd 
 

Varamedlemmer: 
Jan Erik Fredriksen 

Forfall Tron Kallum 

Administrasjonen Jon Gunnar Weng 

 
Inhabil:     Følgende varamedlem møtte: 
Nina Haaland, sak 032/2014   Arne Bjerke 
 
 
Det ble gjennomført befaring i forbindelse med sak 32/2014 Detaljregulering – Griniskogen nordvest 
og sak 33/2014 Tunveien 2 – Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse fra kl. 17.00 til kl. 
18.45. Medlemmene i KMPT og Jon Gunnar Weng deltok på befaringene. Rådmann Heidi Vildskog og 
saksbehandler Marius Ødegård deltok på befaringen på Griniskogen nordvest. 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

31/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

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

33/2014 Gnr 29 bnr 104 - Tunveien 2 - Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse nært 
Tunveien 

 
 
  



31/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Fellesforslag:  

Godkjenning av protokoll fra forrige møte utsettes. 
 

Vedtak i sak 19/2014: 

Enstemmig vedtatt som fellesforslaget. 

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

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

 
Behandling: 
      
Saksordfører: Andreas Kulvik (Frp). 
 
      
Nina Haaland (H) meldte seg inhabil og fratrådte møte. 
Arne Bjerke (H) tiltrådte møte for Nina Haaland (H). 
 
Andreas Kulvik (Frp) tok over møteledelsen for Nina Håland (H).  
 
Forslag fra Yngve Brænd (H): 

1. Helge Ingstadsvei prosjekteres i ønsket standard og med tilhørende kostnadskalkyle. 
2. Byggefeltet Griniskogen nordvest utsettes til kostnadsberegnet opprustning av Helge 

Ingstadsvei foreligger. 
 
Votering: 
 
Truls Lindmo (Ap), Anne Sofie Hoff (Sp), Jan Erik Fredriksen (Sp), Sølve Egeland (V) og Arne Bjerke (H) 
stemte mot forslaget fra Yngve Brænd (H). 
 
Yngve Brænd (H) og Andreas Kulvik (Frp) stemte for Yngve Brænds (H) forslag. 

Forslag fra Yngve Brænd falt med 2  stemmer  (Yngve Brænd (H) og Andreas Kulvik (Frp) for  og  5 
stemmer mot. 

Forslag fra Sølve Egeland (V) til tillegg til rådmannens innstilling: 
 
Nytt punkt 2.  
Den kommunale delen av Helge Ingstads vei oppgraderes til adkomstvei klasse A1 med 4 meter 



asfaltert veibredde, samt at fartsreduserende tiltak etableres i hele veiens lengde.  
 
 
Nytt punkt 3.  
Særskilte tiltak for trafikksikkerhet med tanke på myke trafikanter, etableres ved krysningspunkt for 
gang- og sykkelvei. Dette gjelder: 

 krysset Helge Ingstads vei / Griniveien 

 ved Helge Ingstads vei 18. 

Votering: 

Det ble votert for hvert punkt. 

Punkt 1. Rådmannens innstilling: 
Truls Lindmo (Ap), Anne Sofie Hoff (Sp), Jan Erik Fredriksen (Sp), Sølve Egeland (V) og Arne Bjerke (H) 
stemte for innstillingen. 
 
Yngve Brænd (H) og Andreas Kulvik (Frp) stemte mot innstillingen 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer for og 2 stemmer mot. 
 
Nytt punkt 2, Sølve Egelands (V) forslag: 
Truls Lindmo (Ap), Anne Sofie Hoff (Sp), Jan Erik Fredriksen (Sp) og Yngve Brænd (H) stemte mot 
forslaget. 
 
Sølve Egeland (V), Andreas Kulvik (Frp) og Arne Bjerke (H) stemte for forslaget. 
 
Nytt punkt 2 falt med 3 stemmer for og 4 stemmer mot. 
 
Nytt punkt 3, Sølve Egelands (V) forslag: 
Andreas Kulvik (Frp), Arne Bjerke (H), Yngve Brænd (H) og Sølve Egeland (V) stemte for forslaget. 
 
Truls Lindmo (Ap), Anne Sofie Hoff (Sp) og Jan Erik Fredriksen (Sp) stemte mot forslaget. 
 
Forslaget fra Sølve Egeland til nytt punkt 3 ble vedtatt med 4  stemmer for og 3 stemmer mot. 
 

 
 

Innstilling til kommunestyret  i sak 32/2014: 
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. 
2. Særskilte tiltak for trafikksikkerhet med tanke på myke trafikanter, etableres ved 

krysningspunkt for gang- og sykkelvei. Dette gjelder: 

 krysset Helge Ingstads vei / Griniveien 

 ved Helge Ingstads vei 18. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 
 

33/2014: Gnr 29 bnr 104 - Tunveien 2 - Søknad om dispensasjon for oppføring 
av terrasse nært Tunveien 

 
Behandling: 
 
 
Saken ble behandlet før sak 32/2014 og Nina Håland (H) ledet møtet. 
 
Fellesforslag: 
 
Søknad om dispensasjon for oppføring av terrassen mot øst og vest på eiendommen gnr. 29, bnr. 104 
i Spydeberg kommune godkjennes. 
 
Hensynet bak lovverket som det søkes dispensasjon fra og formålsbestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 29-4, vil ikke bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges. 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene det vil gi ved ikke å innvilge søknaden 
om dispensasjon, jf. plan og bygningsloven § 19-2. 
 
Votering: 
 
Enstemmig som fellesforslaget. 
 

Vedtak i sak 33/2014: 
 
Søknad om dispensasjon for oppføring av terrassen mot øst og vest på eiendommen gnr. 29, bnr. 104 
i Spydeberg kommune godkjennes. 
 
Hensynet bak lovverket som det søkes dispensasjon fra og formålsbestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 29-4, vil ikke bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges. 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene det vil gi ved ikke å innvilge søknaden 
om dispensasjon, jf. plan og bygningsloven § 19-2. 

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


