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Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

54/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

55/2014 2.gangs behandling av planprogram detaljregulering gang- og sykkelveg langs fv. 202, 
Granodden – Hallerudstranda 

56/2014 Del av gnr 33 bnr 10,15,16 - Grinda. Forespørsel, oppstart av planarbeid for etablering 
av boligbebyggelse 

57/2014 Gnr. 25, bnr. 8 - Mailund 1 - Søknad om dispensasjon for opprettelse av ny 
matrikkelenhet. 

58/2014 Gnr. 67 bnr. 1 - Ruud Østre - Søknad om dispensasjon til fradelingen av hyttetomter 

59/2014 Gnr. 70, bnr. 5 - Vøyen gård - Søknad om dispensasjon for gjenoppføring av hytte etter 
brann. 

60/2014 Gnr. 9, bnr. 1 - Løvestad vestre - Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan. 

61/2014 Hovedplan vann og avløp - revidering 

62/2014 Høring - Opphevelse av konsesjonloven og bestemmelser i odelsloven om boplikt 

63/2014 Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

64/2014 Høring: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021, med 
tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften. 

65/2014 Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg kommune 

66/2014 Orienteringer 

 
  



54/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

55/2014: 2.gangs behandling av planprogram detaljregulering gang- og 
sykkelveg langs fv. 202, Granodden – Hallerudstranda  
 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Truls Lindmo 
 
Forslag fra Trond Kallum -  2 tilleggspunkter: 

2. Kostnadsoverslag vil sammen med reguleringsplan bli lagt frem for politisk behandling. 

3. Vurder undergang til Granodden uten at dette forsinker reguleringsarbeidet for strekningen 
Hovin skole og Granodden. 

Votering: Enstemmige som foreslått av rådmannen og Trond Kallum. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Spydeberg egengodkjenner Planprogram Detaljregulering Gang- og 
sykkelveg langs fylkesvei 202, Granodden – Hallerudstranda, etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 12-9. Vedlegg 2 i saken skal også legges til grunn i det videre 
planarbeidet.  

 
2. Kostnadsoverslag vil sammen med reguleringsplan bli lagt frem for politisk behandling. 

 
3. Vurder undergang til Granodden uten at dette forsinker reguleringsarbeidet for 

strekningen Hovin skole og Granodden.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



56/2014: Del av gnr 33 bnr 10,15,16 - Grinda. Forespørsel, oppstart av 
planarbeid for etablering av boligbebyggelse 

 
Behandling: 
 
Anne sofie Hoff foreslo som alternativt vedtak - det opprinnelige forslaget fra rådmannen i sak 
35/2014. 

Votering: 
Rådmannens forslag (sak 56/14) fikk 4 stemmer (og vedtatt). 
Forslag fra A.S. Hoff - 3 stemmer (falt) 
 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT, her vurdert planspørsmålet om oppstart av 
reguleringsplan for etablering av boligbebyggelse på del av gnr 33 bnr 10, 15, 16, jf. plan- 
og bygningsloven § 12-8, samt uttalelser fra Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Østfold og Statens vegvesen. KMPT stiller seg positiv til å kunne få etablert flere 
eneboligtomter tilstøtende til et allerede etablert boligfelt, og tilrår at planarbeidet starter 
opp. 

2. Det skal utarbeides planprogram for planen, jf. pbl § 12-9. 
3. KMPT ber at reguleringsinitiativet blir i tråd med gjeldende reguleringsplan for Vollene, 

med tanke på boligstruktur og utforming.  

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

57/2014: Gnr. 25, bnr. 8 - Mailund 1 - Søknad om dispensasjon for opprettelse 
av ny matrikkelenhet. 
 
Behandling: 
 
Votering: Enstemmig som foerslått av rådmannen 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Spydeberg kommune har vurdert søknaden om opprettelse av ny matrikkelenhet med 
adkomst til Glendeveien for eiendommen gnr. 25, bnr. 8. Søknaden godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 20-1, bokstav m på følgende vilkår: 

a. Det skal opparbeides adkomst til Mailund i en bredde på 5 – fem – meter. 
b. Eksisterende ledningsnett på eiendommen som kommer i konflikt med ny matrikkelenhet, 

må tinglyses med rett til å ha liggende og rett til vedlikeholde av eksisterende ledningsnett.  
c. Plassering av renovasjonsstativer skal løses i samarbeid med IØR sammen med/ute ved 

Mailund 1. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

58/2014: Gnr. 67 bnr. 1 - Ruud Østre - Søknad om dispensasjon til fradelingen 
av hyttetomter 

 
Behandling: 
 
Votering: Enstemmig som foerslått av rådmannen 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan for totalt fire hyttetomter med hjemmel i § 1, punkt 1.2.1 i 
Kommuneplan 2007-2020, vedtatt 28.08.2007. 

Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt for hyttetomt 3 og 6 på eiendommen gnr. 67, bnr. 1. I tillegg anses fordelene 
ved å gi dispensasjon for disse hyttetomtene å være klart større enn ulempene 
dispensasjonen vil ha for området. Det gis dispensasjon for hyttetomt 3 og 6. Komiteen 
innvilger ikke dispensasjon for tomt 4 og 5. 

 

2. Søknaden godkjennes kun for fradeling av tomt 3 og 6, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2 på 
følgende spesielle vilkår: 

a. Tiltakshaver må få utført de undersøkelser Fylkeskonservatoren stiller krav til. 
Resultatet av disse undersøkelsene må føre til at Fylkekonservatoren godkjenner 
fradeling av tomt 3 og 6 til fritidsbebyggelelse. 

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

59/2014: Gnr. 70, bnr. 5 - Vøyen gård - Søknad om dispensasjon for 
gjenoppføring av hytte etter brann. 
 
Behandling: 
Votering: 
Pkt 1 Enstemmig 
Pkt a) Enstemmig 
Pkt b) Enstemmig 
Pkt c) 0 stemmer (falt) 

 

 



ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Spydeberg kommune har vurdert søknaden om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel § 3 for oppbygging av ny hytte som erstatning for hytte som brant 
ned i 1986 på eiendommen gnr. 70, bnr. 5 – Vøyentangen. Søknaden godkjenne, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2 på følgende vilkår: 

a. Ny hytte godkjennes oppført, og gjenværende fritidsbolig og uthus/utedo rives. 
b. Ved søknad om ny hytte, må søker  forholde seg til kommunedelplan for sentrum 2012-

2014, arealdelens bestemmelser i § 2.3.2  hva angår krav til utforming.  
 

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

60/2014: Gnr. 9, bnr. 1 - Løvestad vestre - Søknad om dispensasjon fra krav 
om reguleringsplan. 
 
Behandling: 
Votering: 
Pkt 1 Enstemmig 
Pkt a) Enstemmig 
Pkt b) 6 for - 1 mot (Brænd) 
Pkt c) Enstemmig 

 

ENDELIG VEDTAK I SAKEN: 
 

1. Spydeberg kommune har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommunedelplan for 
sentrum med bestemmelser, § 1.2.1 Krav til reguleringsplan, for opprettelse av ny 
grunneiendom til næringsformål på eiendommen gnr. 9, bnr. 1 – Løvestad vestre. 
Kommunen finner at hensynene bak bestemmelsen i kommunedelplanen, samt hensynene i 
plan- og bygningsloven § 1-1 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Søknaden godkjennes, 
jf. plan- og bygningsloven § 19-2 på følgende vilkår: 
 
a. Ny eiendom må benytte eksisterende adkomst via allerede etablert næringsområde øst 

for eiendommen. 
b. Dersom arealene selges før de er regulert til næring, kreves det at det utarbeides 

reguleringsplan. 
c. I henhold til Lov om jord (jordlova) § 8, er det driveplikt på jorda frem til den skal 

bebygges.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



61/2014: Hovedplan vann og avløp - revidering 

 
Behandling: 
 
Utsettelsesforslag fra Trond Kallum  

Saken utsettes: 
 

1. Handlingsplanen og saneringsplanen skal beskrive måloppnåelse for perioden 2013-2014 ift 
målene som er satt i vedtatt hovedplan for vannforsyning og avløp 2013-2020. 
 

2. Handlingsplanen og saneringsplanen skal vise regnskap og prognose for perioden 2013-2020. 
Hvis prognosen avviker fra vedtatt budsjett skal årsaker til avviket beskrives. 

 
Votering: Enstemmig som foreslått av Trond Kallum 
 

VEDTAK I SAKEN: 
 
Saken utsettes: 
 

1. Handlingsplanen og saneringsplanen skal beskrive måloppnåelse for perioden 2013-2014 ift 
målene som er satt i vedtatt hovedplan for vannforsyning og avløp 2013-2020. 
 

2. Handlingsplanen og saneringsplanen skal vise regnskap og prognose for perioden 2013-
2020. Hvis prognosen avviker fra vedtatt budsjett skal årsaker til avviket beskrives. 

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

62/2014: Høring - Opphevelse av konsesjonloven og bestemmelser i 
odelsloven om boplikt 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Yngve Brænd 
 
Alternativt forslag fra Høyre:  
Kommunestyret i Spydeberg kommune støtter Landbruks- og matdepartementet sitt forslag om 
opphevelse av konsesjonsoven. Spydeberg kommune mener at konsesjonsloven hindrer omsetning 
av landbrukseiendommer og at loven fører til unødvendig byråkrati og saksbehandling i alle ledd. 
 
Rådmannens forslag fikk 3 stemmer (falt) 
Høyres forslag fikk 4 stemmer og vedtatt 
 

 



Innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret i Spydeberg kommune støtter Landbruks- og matdepartementet sitt forslag om 
opphevelse av konsesjonsoven. Spydeberg kommune mener at konsesjonsloven hindrer omsetning 
av landbrukseiendommer og at loven fører til unødvendig byråkrati og saksbehandling i alle ledd. 

 

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

63/2014: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for 
gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Lokal forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg, Spydeberg kommune, vedtas. 

  

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

64/2014: Høring: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 
2016-2021, med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften. 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Trond Kallum 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Spydeberg kommune stiller seg bak regional plan for vannforvaltning i region Glomma 
2016-2021, og ser positivt på arbeidet med å sikre en felles bærekraftig bruk av 
vannressursene på tvers av sektormyndighetene. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter 
for å nå målene. 

2. Spydeberg kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig 
hold for å sikre implementeringen av Vannforskriften, herunder kostnader til overvåking 
og til gjennomføring av tiltak. 

3. Vi ser at enkelte forhold knyttet til målkonflikter og manglende virkemidler i 
høringsdokumentet kan belyses bedre i den endelige forvaltningsplanen. Våre forslag er 



nærmere beskrevet i eget vedlegg.  

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

65/2014: Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg 
kommune 

 
Behandling: 
 
Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 

Votering: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Spydeberg kommune vedtas. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

66/2014: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Rådmannen orienterte om: 

- Ny regulering, Lund Vest 
- Ressursgjennomgang og prosjektregnskap for virksomhet eiendom og teknisk drift (bestilling fra 
kommunestyret i budsjettdokument for 2014). Notat utsendt. 
Rådmannen forespurte komiteen om de ville at orienteringene skulle sendes videre til andre (FSK el 
KS) - men komiteen fastslo at dette ikke var nødvendig.  
 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


