
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 07.10.2014 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 17:00 - 19:30 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Anne Sofie Hoff (Sp), Nina Haaland (H), Sølve Egeland (V), Tron Kallum (Sp), 
Truls Lindmo (Ap) 
 

Varamedlemmer: 
Birgitta Grimeland (Frp) 

Forfall Yngve Brænd (H), Andreas Kulivik (Frp) 

Administrasjonen Jon Gunnar Weng 

 
Inhabil – Nina Haaland i sak 43/2014 
 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

42/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

43/2014 Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Griniskogen NV - gnr. 11 bnr. 2 m. fl. 

44/2014 Detaljregulering for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31 - Betania. PlanID 0123_2012_0009 

45/2014 Gnr. 75 bnr. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38 og 39. Søknad om dispensasjon fra plan 
for bruk av vei 

46/2014 Planprogram, detaljregulering, gang- og sykkelveg langs fv 202, Granodden-
Hallerudstranda 

 
 
  



42/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Votering: Enstemmige som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

 

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

43/2014: Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Griniskogen NV - gnr. 11 
bnr. 2 m. fl. 
 
Behandling: 
 
Nina Haaland (H) var inhabil og fratrådte møte. 

Ingen vararepresentant møtte for Nina Haaland. 
 
Birgitta Grimeland (Frp) ledet møte. 
 
Saksordfører: 
 
Andreas Kulivik (Frp) ble valgt til saksordfører. 
 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om 
detaljreguleringsplan for Griniskogen NV med atkomst via Helge Ingstads vei. Kommunen 
finner ikke at klagen innehar nye momenter som ikke tidligere er vurdert. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

Nina Haaland (H) tiltrådte og tok over møteledelse for Birgitta Grimeland (Frp). 
 

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



44/2014: Detaljregulering for Stasjonsgata 26, gnr. 26 bnr. 31 - Betania. 
PlanID 0123_2012_0009  
 
Behandling: 
 
Forslag fraTrond Kalum (Sp) påvegne av Sp: 
 
Med bakgrunn i tomtens utnyttelse og planbestemmelsenes begrensninger utsettes saken. 
Administrasjonen utreder potensiell salgsverdi og muligheter for salg samt vurderer bruken av 
tomten sett i sammenheng med kommunens behov for arealer. 
 
Forslag fra Birgitta Grimeland (Frp) påvegne av Frp: 
Med bakgrunn i tomtens utnyttelse og planbestemmelsenes begrensninger utsettes saken. 
Administrasjonen utreder potensiell salgsverdi og muligheter for salg. 
 
Votering: 
Grimelands forslag fikk 4 stemmer. Nina Haaland (H) benyttet seg av anledningen til å bruke 
muligheten for dobbeltstemme, Sølve Egeland (V) og Birgitta Grimeland (Frp). 
 
Trond Kalums forslag fikk 3 stemmer; Tron Kalum (Sp), Anne-Sofia Hoff (Sp) og Truls Lindmo (Ap). 
 

Vedtak: 
 
Med bakgrunn i tomtens utnyttelse og planbestemmelsenes begrensninger utsettes saken. 
Administrasjonen utreder potensiell salgsverdi og muligheter for salg. 

 

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

45/2014: Gnr. 75 bnr. 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38 og 39. Søknad om 
dispensasjon fra plan for bruk av vei 
 
Behandling: 
 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

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

Disposisjonsplan for fritidsbebyggelse Svarverud, godkjent 13.12.1971, for bruk av vei 
regulert til traktorvei/sti til kjørevei for bil som vist på situasjonskart mottatt i kommunen 
29.04.2014.  

Komiteen finner at hensynene bak formålsbestemmelsen i disposisjonsplanen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon. I tillegg anses fordelene ved å gi 
dispensasjon for eiendommene gnr. 75 bnr. 26, gnr. 75 bnr. 27, gnr. 75 bnr. 28, gnr. 75 bnr. 



30, gnr. 75 bnr. 31, gnr. 75 bnr. 32, gnr. 75 bnr. 33, gnr. 75 bnr. 36, gnr. 75 bnr. 37, gnr. 75 
bnr. 38 og gnr. 75 bnr. 39 å være klart større enn ulempene dispensasjonen vil ha for 
området. 

2. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på følgende spesielle vilkår: 
a. Inngåtte privatsrettslige avtaler om veirett med hjemmelshaver til gnr 75 bnr. 1 tinglyses, 

jf. vedlegg til søknad om dispensasjon. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

46/2014: Planprogram, detaljregulering, gang- og sykkelveg langs fv 202, 
Granodden-Hallerudstranda 

 
Behandling: 
 
Fellesforslag:  
 
Saken utsettes. Administrasjonen legger fram en fremdriftsplan for å utrede og utvide 
planprogrammet med en alternativ trase på sjøsiden fra Granodden til Hallerud medet økonomisk 
kostnadsoverslag. 

Votering:  Enstemmig som fellesforslaget. 
 

Vedtak: 
 
Saken utsettes. Administrasjonen legger fram en fremdriftsplan for å utrede og utvide 
planprogrammet med en alternativ trase på sjøsiden fra Granodden til Hallerud medet økonomisk 
kostnadsoverslag. 

 
 

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


