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Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

09/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

10/2015 Gnr. 79, bnr. 19 - Stegenveien 858 - Dispensasjon for opprettelse av ny matrikkelenhet. 

11/2015 Høring -  faggrupperapport "Forenkling av utmarksforvaltningen" 

12/2015 Gnr. 93, bnr. 4 - Ligotveien 1 - Søknad om dispensasjon for riving av deler av låve og 
oppføring av nytt tilbygg 

13/2015 Gnr. 99, bnr. 34 - Stegenveien - Søknad om dispensasjon og endring av matrikkelenhet 
fra garasje- til boligformål. 

 
 
  



09/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
 
Vedtak enstemmig: som foreslått av rådmannen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10/2015: Gnr. 79, bnr. 19 - Stegenveien 858 - Dispensasjon for opprettelse av 
ny matrikkelenhet. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
1. Kommunen har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 

planbestemmelsen § 3, for fradeling av kårboligen på gnr. 79, bnr. 19. Kommunen 
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 
opprettelse av eksisterende kårbolig som egen matrikkelenhet på ca. 2.000 m2 
godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd, bokstav m, gis det tillatelse 
til opprettelse av ny matrikkelenhet på ca. 2.000 m² på eiendommen gnr. 79, bnr. 19 i 
Spydeberg kommune.  

a. Den nye matrikkelenheten må sikre tinglyst: 
i. Veirett over gnr. 79, bnr. 19 frem til 

fylkesvei-233, Stegenveien. 
ii. Rett til å ha liggende og vedlikeholde 

eventuelle vann- og avløpsledninger 
over gnr. 79, bnr. 19. 

 

 

 

 

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



11/2015: Høring -  faggrupperapport "Forenkling av utmarksforvaltningen" 

 
Behandling: 
 
Forslag til endringer fra Tron Kallum:  
 
 
6.1 Flere oppgaver til kommunene. Det forutsettes at kommunen tilføres økonomiske ressurser til å 
utføre oppgavene. 

6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning. Det vurderes som avgjørende for å sikre en effektiv og 
kvalitativ forvaltning at det etableres en nasjonal internettportal med elektronisk søknadssystem. 
 
6.12 Lovutvalg utmarksforvaltning. Det vurderes som avgjørende for forenklingen at det foretas en 
særskilt gjennomgang av lovverket med formål å foreslå lovendringer som bidrar til bedre 
harmonisering og forenkling for både brukere og forvalting. 
 
Politisk saksordfører: Truls Lindmo 

Vedtak enstemmig: Som foreslått av rådmannen med Tron Kallums endringer. 

 

Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 
De foreslåtte høringsforslagene støttes, med de forbehold som er angitt under. 
Tiltakene vurderes å bidra til forenkling i utmarksforvaltningen. Kommentarene refererer til 
punktene  i høringsrapporten. 
 
6.1 Flere oppgaver til kommunene. Det forutsettes at kommunen tilføres økonomiske ressurser til å 
utføre oppgavene. 
6.2 Førstelinjeansvar for kommunene. Det forutsettes at økte oppgaver kompenseres med ressurser 
når kommunene overtar ansvaret og får nye oppgaver.  
 
6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene. De foreslåtte tiltakene med opplæringstilbud og 
veiledningsmateriell vurderes å bidra til forenkling i utmarksforvaltningen på en god måte. 
 
6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning. Det vurderes som avgjørende for å sikre en effektiv og 
kvalitativ forvaltning at det etableres en nasjonal internettportal med elektronisk søknadssystem. 
 
6.6 Rapportering og dokumentasjon. Det foreslåtte tiltaket med å integrere utmarksforvaltning i 
KOSTRA bør kunne gi nyttig informasjon om hvordan kommunene forvalter utmarksressursene. 
 
6.9 Kunnskap om naturressurser. Samordning av databaser og fullføring av kartlegging vurderes som 
viktig grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning og vil ha en konfliktdempende effekt.  
 
6.11 Nasjonal utmarkspolitikk. En tydelig nasjonal politikk og en tydelig og helhetlig forvaltning vil 
sammen kunne bidra til forenkling i utmarksforvaltningen. Det vurderes som en forutsetning at 
nasjonal politikk og regelverk utarbeides i en nasjonal veileder. 
 



6.12 Lovutvalg utmarksforvaltning. Det vurderes som avgjørende for forenklingen at det foretas en 
særskilt gjennomgang av lovverket med formål å foreslå lovendringer som bidrar til bedre 
harmonisering og forenkling for både brukere og forvalting. 
 
Spydeberg  kommune har ingen forslag til andre tiltak, utover foreslåtte tiltak, som det vurderes at er 
viktig å få belyst og gjennomført.     
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12/2015: Gnr. 93, bnr. 4 - Ligotveien 1 - Søknad om dispensasjon for riving av 
deler av låve og oppføring av nytt tilbygg 

 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Spydeberg kommune dispensasjon fra 
Kommuneplan 2007-2020, vedtatt 28.8.2007 § 3 for rivning av deler av låve og oppføring av nytt 
tilbygg på gnr. 93, bnr. 4. 

 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

1. Tilbyggets utforming og materialbruk skal tilpasses slik at det estetisk glir inn i landskapet. 
2. Fylkeskonservatorens tiltaksgrense på 8 meter ut fra østre endevegg for eksisterende bygg 

skal følges. 

 

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

13/2015: Gnr. 99, bnr. 34 - Stegenveien - Søknad om dispensasjon og endring 
av matrikkelenhet fra garasje- til boligformål. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra KMPT: Nytt pkt. 3 

Det avholdes oppmålingsforretning. 

Vedtak enstemmig: Som foreslått av rådmannen og endringer foreslått av KMPT. 

 



Vedtak: 
1. Etter en samlet vurdering har kommunen vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og 

bygningslovens § 19-2 og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 3 – landbruks-, 
natur- og friluftsområder (LNF) og §11.11 – Spredt boligbebyggelse, og finner at hensynene 
bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene. Søknad om dispensasjon og endring av formålet for 
matrikkelenheten godkjennes endret fra garasje- til boligformål. 

2. Det må fremlegges tinglyst rett til vei-, vann- og avløp over annenmanns grunn, før 
byggesøknad kan behandles.  

3. Det avholdes oppmålingsforretning. 

 

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


