
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 04.11.2014 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 18:00 - 21:00 
 
 
Følgende hadde ordet under Spydeberghalvtimen: 
Ivar Vågen, Jesper Noulund, Maria Fongen, Børre Johansen og 
Tor Morten Mandt 
 
 

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

Varamedlemmer: 
 

Forfall  

Administrasjonen Heidi Vildskog og Jon Gunnar Weng 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

47/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

48/2014 Skjærsaker massedeponi - gnr. 40 bnr. 1 - fastsetting av planprogram 

49/2014 Gnr 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B og C - Klage på vedtak om oppføring av eneboliger. 

50/2014 Delegering av fullmakt til rådmannen for å kunne fatte vedta i søknader om 
dispensasjon fra krav om områderegulering på Myrer skog/Løvestad 

51/2014 Gnr 29, bnr 101 - Heliveien 2 - Søknad om dispensasjon for bruksendring av 
driftsbygning til næringsformål. 

52/2014 Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Vestlia - gnr. 5 bnr. 1 m. fl 

53/2014 Økonomi- og strategi plan 2015 - 2018 (revidering) med budsjett for 2015 

 
 
  



47/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 

Enstemmig som foreslått av rådmannen 

Vedtak: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

48/2014: Skjærsaker massedeponi - gnr. 40 bnr. 1 - fastsetting av 
planprogram 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Truls Lindmo 

Alternativt forslag til vedtak fra Sp og A: 
 
Saken oversendes som innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag:   3 stemmer (Nina Haaland, Yngve Brænd, Andreas Kulvik) 
Alternativt forslag fra Sp og A: 4 stemmer (Anne S Hoff, Sølve Egeland, Trond Kallum, Truls Lindmo) 
 

Innstilling til kommunestyret: 

Saken oversendes som innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 

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

49/2014: Gnr 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B og C - Klage på vedtak om 
oppføring av eneboliger 

 
Behandling: 
Saken utsettes. 

Vedtak: 
 
Enstemmig: Saken utsettes for KMPT sin befaring. 
 

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



 

50/2014: Delegering av fullmakt til rådmannen for å kunne fatte vedta i 
søknader om dispensasjon fra krav om områderegulering på Myrer 
skog/Løvestad 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen 

 
Innnstilling  til kommunestyret: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om dispensasjon fra kommunedelplan 
for sentrums planbestemmelse § 4.1 Hensynssoner – bestemmelser og formål, 
H810_10 Gjennomføringssone - Krav om felles planlegging. Rådmannen gis fullmakt 
til å fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 
i hensynssonen H810_10.  

2. Vedtaket gjelder til områderegulering for H810_10 er vedtatt. 
3. KMPT har fortsatt delegert myndighet til å fatte dispensasjonsvedtak ved politisk 

behandling av saker som omfattes av punkt 1.  
4. Vedtaket hjemles i kommuneloven § 23 nr. 4. 

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

51/2014: Gnr 29, bnr 101 - Heliveien 2 - Søknad om dispensasjon for 
bruksendring av driftsbygning til næringsformål. 

 
Behandling: 
 
Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

Vedtak: 

1. Etter en samlet vurdering har kommunen vurdert søknaden om dispensasjon fra 
kommunedelplan for sentrum 2012-2014 § 3 og finner at hensynene bak bestemmelsene 
ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Søknaden om dispensasjon for bruksendring av driftsbygning til næringsbygg på 
eiendommen gnr. 29, bnr. 101 i Spydeberg kommune godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2. 

 

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



52/2014: Klagebehandling - Detaljreguleringsplan - Vestlia - gnr. 5 bnr. 1 m. fl 
 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Spydeberg kommune har vurdert klagen på vedtaket om reguleringsplan 
for Vestlia, del av gnr. 5 bnr. 1 m. fl med hensyn til gyldig vedtak og gyldig veirett. 
Kommunestyret finner ikke at vedtatt plan kan kjennes ugyldig samt at veirett over gnr. 5 
bnr. 3 er et privatrettslig forhold. 

2. Kommunestyret avslår klagen, og opprettholder vedtaket. 

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

53/2014: ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN 2015 - 2018 (REVIDERING) MED 
BUDSJETT FOR 2015 

 
Behandling: 
 
KMPT vil komme med felles faglig uttalelse til formannskapet. 
 

 

 

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


