
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 27.01.2015 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 17:30 - 20:00 
 
Møtet startet med befaring kl. 15.30. Oppmøte på eiendommen (Pionerveien 17) 
 
 
 

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

Varamedlemmer: 
 

Forfall       

Administrasjonen Heidi Vildskog 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

01/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

02/2015 Gnr 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B og C - Klage på vedtak om oppføring av eneboliger. 

03/2015 Melding om brannvernet for 2014 

04/2015 Hovedplan vann og avløp - revidering 

05/2015 Delegasjon av fullmakt for behandling av dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse 
med tiltak på Lund Vest - B 9 og B 10 

06/2015 Gnr. 1 bnr. 21 - Tronstadveien 8 - Søknad om dispensasjon til opprettelse av en tredje 
boenhet på eiendommen 

07/2015 Gnr. 25, bnr. 8 - Mailund 1 - Søknad om dispensasjon for opprettelse av ny 
matrikkelenhet. 

08/2015 Spydeberg stasjon - ombyggingen og trafikkavviklingen 

 
 
  



01/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

02/2015: Gnr 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B og C - Klage på vedtak om 
oppføring av eneboliger. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag fikk 3 stemmer (H, Frp) mot 4 (Sp, A, V) og falt. 

Protokolltilførsel fra Venstre: 

Tillegg:  
For å skåne naboer i nord foreslås grunnmurshøyde senket med 1 meter i et omgjøringsvedtak for 
sak DTF-130/2014 

 

Vedtak: 
Det foreligger ikke et vedtak som er en fullstendig behandling av klagen. 

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

03/2015: Melding om brannvernet for 2014 

 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen 

 

Vedtak: 
 

Meldingen om brannvernet for 2014 tas til orientering. 

 

 



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

04/2015: Hovedplan vann og avløp - revidering 

 
Behandling: 
Et enstemmig KMPT har følgende forslag og råd til formannskapet: 
 
KPMT’s merknader er med bakgrunn i kommunestyrevedtak  K-072/12 av 13.11.2012, sitat: 
 
«VEDTAK I SAK K-072/12: 
Hovedplan vannforsyning og avløp 2013-2020 vedtas med følgende endringer: 
 
1. Gjennomføring av tiltakene i hovedplanen er estimert til å utgjøre 81,7 millioner kr. Av dette 
trekkes det ut 10 % som risikoavsetting til ådekke uforutsette hendelser i 
planperioden 2013-2020. Risikoavsettingen utgjør 8,2 millioner kr av totalt 81,7 millioner kr. 
Eventuelt behov for åta i bruk risikoavsettingen skal behandles og vedtas avformannskapet. 
 
2. Status handlingsplan og saneringsplan skal rapporteres i tertialrapporter. Det skal leggesvekt på 
avviksrapportering innenfor temaene fremdrift, økonomi og risiko. 
 
3. Handlingsplanen skal årlig revideres og legges fram til politisk behandling. Måloppnåelse i 
foregående periode skal beskrives. 
 
4. Saneringsplanen skal årlig revideres og legges fram til politisk behandling. Måloppnåelse i 
foregående periode skal beskrives.» 
 

Innstilling til kommunestyret: 
Et enstemmig KMPT har følgende forslag og råd til formannskapet: 
 
KPMT’s merknader er med bakgrunn i kommunestyrevedtak  K-072/12 av 13.11.2012, sitat: 
 
«VEDTAK I SAK K-072/12: 
Hovedplan vannforsyning og avløp 2013-2020 vedtas med følgende endringer: 
 
1. Gjennomføring av tiltakene i hovedplanen er estimert til å utgjøre 81,7 millioner kr. Av dette 
trekkes det ut 10 % som risikoavsetting til ådekke uforutsette hendelser i 
planperioden 2013-2020. Risikoavsettingen utgjør 8,2 millioner kr av totalt 81,7 millioner kr. 
Eventuelt behov for åta i bruk risikoavsettingen skal behandles og vedtas avformannskapet. 
 
2. Status handlingsplan og saneringsplan skal rapporteres i tertialrapporter. Det skal leggesvekt på 
avviksrapportering innenfor temaene fremdrift, økonomi og risiko. 
 
3. Handlingsplanen skal årlig revideres og legges fram til politisk behandling. Måloppnåelse i 
foregående periode skal beskrives. 
 
4. Saneringsplanen skal årlig revideres og legges fram til politisk behandling. Måloppnåelse i 
foregående periode skal beskrives.» 
 



Med denne bakgrunn er KMPT’s forslag til formannskapet som følger: 
 

1. Revidert handlingsplan og revidert saneringsplan skal beskrive måloppnåelse. Dette betyr at 
de reviderte planene konkret skal beskrive hvor langt kommunen har kommet for å oppnå de 
målene som står i vedtatt plan samt hva som gjenstår samt oppgi når målene kan nås i tid. Et 
eksempel på mål er tiltaket «Alle utilfredsstillende anlegg i Kirkebekkens/Hyllibekkens 
nedbørsfelt skal oppgraderes innen 2013». I fremlagte reviderte plan er fremkommer det 
ikke om målet er nådd, hvor mange som gjenstår og når i tid målet vil bli oppnådd. Andre 
eksempler er målet om «Smalelva med tilløpsbekker hvor målene er fosfor <100 ug/l og TKB 
1000stk/100ml». I fremlagt revidert plan står det «flere av målingene er innenfor, men ved 
overløp fra pumpestasjon overstiges grenseverdiene». KMPT er kjent med at kommunen tar 
vannprøver og etterlyser at de konkrete måltallene settes inn samt en vurdering for hva som 
skal utføres for å nå kommens mål samt hvilket år det er planlagt.  
 
I 2004 var det 51% vannlekkasjer i Spydeberg, dvs at kun 49% av vannet som ble renset 
påLyserenkom fram til innbyggerne i sentrum. I 2010 var lekkasjene redusert til 46%. I 
vedtatt plan har kommunen satt seg et mål om at lekkasjer ikke skal overstige 30%. Status pr 
jan 2015 er at vannlekkasjene er 44%. Det betyr kun 2% nedgang på 4 år. Hvordan skalvi nå 
målet om 30% i løpet av 2020 – slikt bør de reviderte planene gi en status på.  
Det ble gitt flere eksempler i KMPT-møtet som rådmannen kan vise til i formannskapsmøtet. 

 
2. I vedtatt hovedplan av 2012 er hvert enkelt tiltak estimert med hvilket år de skal 

gjennomføres. Dette bør videreføres i de reviderte planene, dvs tidspunkt (år) for når tiltaket 
forventes ferdigstilt og når kostnader vil påløpe.  

 
3. Når det gjelder økonomi og budsjettbehov kommer det ikke klart fram hvorfor det er behov 

for å øke budsjettrammen fra 81,7 millioner kr til 87,8 millioner kr. Tabellene som viser 
økonomi er vanskelig tilgjengelig når en for eksempel ser på et tiltak med et budsjett på 1,3 
millioner kr, regnskapet for 2014 er 0,5 millioner kr og tiltaket er avsluttet –allikevel står det 
1,3 millioner kr i nytt budsjett. Dette er ikke lett å forstå og må enten settes opp på en annen 
måte eller forklares i saksfremlegget. 

 
For øvrig minner KMPT om at kommunestyret tidligere har vedtatt at risikoavsettning som 
skal forvaltes av formannskapet skal være tydelig i saksfremlegg og økonomioversikter –
dette mangler i fremlagt materiale. 

 
4. Det forventes at formatet på reviderte planer er slik de ble fremstilt i hovedplanen vedtatt i 

2012. Slik er ikke reviderte planer nålagt fram til politisk behandling. 
 

KMPT foreslår at ovennevnte punkter innarbeides i revidert hovedplan, revidert saneringsplan og 
saksfremlegget før saken fremmes til kommunestyret. 
 

 

 

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



05/2015: Delegasjon av fullmakt for behandling av dispensasjon fra 
reguleringsplan i forbindelse med tiltak på Lund Vest - B 9 og B 10 

 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
1. Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknad og fatte vedtak om dispensasjon fra 

Reguleringsplan for Lund vest (planID 0123_2003_0001) felt B9-B10, for endring av plassering 
av lekeplass samt plassering av deler av boligbebyggelse på fellesområde, jf. plan- og 
bygningsloven kapittel 19. Dispensasjonssøknad er knyttet til søknad om tillatelse til tiltak på 
eiendommen gnr. 30 bnr. 225.  

2. Det forutsettes at det ikke foreligger negative uttalelser til dispensasjonssøknaden fra berørte 
myndigheter. 

 

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

06/2015: Gnr. 1 bnr. 21 - Tronstadveien 8 - Søknad om dispensasjon til 
opprettelse av en tredje boenhet på eiendommen 

 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 
dispensasjon fra i Kommunedelplan for sentrum 2012-2024, vedtatt 18.09.2012, § 1, punkt 1.2.1: 
Krav om utarbeidelse av reguleringsplan, samt  § 2, punkt 2.1.3a: Maksbegrensning på to boenheter 
per eiendom. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 
1. Søker må dokumentere tilstrekkelig vannforsyning for en tredje boenhet. 
2. Søker må holde seg innenfor gjeldende utslippstillatelse. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved opprettelsen av en tredje boenhet på gnr. 1, bnr. 21. I tillegg anses fordeler som blant annet økt 
fortetting, for å være klart større enn eventuelle ulemper dispensasjonen vil ha. 

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



07/2015: Gnr. 25, bnr. 8 - Mailund 1 - Søknad om dispensasjon for opprettelse 
av ny matrikkelenhet. 
 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gir Komite for miljø, plan og teknikk dispensasjon fra 
kommuneplanens rekkefølgebestemmelser § 1.2.1 – Krav om reguleringsplan, slik at det kan 
opprettes en ny matrikkelenhet på eiendommen gnr. 25, bnr. 8 – Mailund i Spydeberg kommune 
etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m, uten at det stilles krav om at det utarbeides 
reguleringsplan  på følgende vilkår: 

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

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

Mailund 1. 

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

08/2015: Spydeberg stasjon - ombyggingen og trafikkavviklingen 

 
Behandling: 
Saksordfører Andreas Kulvik 
 
Enstemmig alternativ forslag fra et samlet KMPT: 
 
Kulepunkt 1:  Enstemmig som rådmannen 
 
Kulepunkt 2:  Deles i 2. Sett punktum etter «nordover» 
 
Nytt kulepkt 3   Det skal etableres flere parkeringsplasser, spesielt for personer med nedsatt 
funksjonsevne, bedre tilgangen til perrongene fra HC parkering og for barnevogn, etablere ladepunkt 
for elbiler, samt bedre belysning på parkeringsarealet. 
 
Nytt kulepkt 4  Ordet «skal» settes inn. 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Rådmannen gjennomfører følgende: 

 Kontakte Jernbaneverket og be om at kommunen kontaktes i god tid før eventuell 
ombygging av Spydeberg stasjon. Målet er å få til en dialog slik at kommunen oppnår 
ønsket helhetlig sentrumsutvikling. 
 



 Kontakte Jernbaneverket og be om en vurdering av muligheten for å få laget en 
undergang ved Hyllibekken for å forlenge folkehelsestien nordover.  
 

 Det skal etableres flere parkeringsplasser, spesielt for personer med nedsatt 
funksjonsevne, bedre tilgangen til perrongene fra HC parkering og for barnevogn, etablere 
ladepunkt for elbiler, samt bedre belysning på parkeringsarealet. 
 

 Kontakte NSB og be om at det skal settes opp billettautomat også på spor 2, og at det 
tilrettelegges for bedre informasjon for alle reisende ved ankomst til stasjonen og 
personer med nedsatt funksjonsevne om tabeller og spor togene går fra. 

 
 

 

 

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


