
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 19.05.2015 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 17:30 - 20:00 
 
 

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

Varamedlemmer: 
Arne Bjerke, Gunnar Espelid 

Forfall Andreas Kulvik, Nina Haaland 

Administrasjonen Jon Gunnar Weng 

Inhabil Truls Lindmo var inhabil i sak 23/2015 og sak 24/2015. Kari Mette Mølmshaug 
møtte i disse sakene. 

Spydeberghalvtimen Følgende hadde ordet i Spydeberg-halvtimen i sak 24/2015: Bård, Rita og 
Johan Haugstvedt, Ivar Vågen, Andre Løvgren, Tore Martin Løken, Monica 
Melum, Marianne Hvalshagen, Øyvind og Evy Bjørndalen. 
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24/2015 Grååsen øst - gnr. 29 bnr. 3 - fastsetting av planprogram 

25/2015 Gnr. 70 bnr. 8 - Haugenveien 81 - Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring 
av lagerbygning i LNF-område 

26/2015 Gnr. 29 bnr. 104 - Tunveien 2 - Søknad om dispensasjon for to nye boenheter 

27/2015 Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjoner etter plan- og bygningslov 

28/2015 Områderegulering - Myra/TEBO - 1. gangsbehandling 

 
 
  



22/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Tron Kallum påpekte at punkt tre i sak 16/2015 var uteglemt i vedtaket i protokollen.  
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen med tillegg påpekt av Tron Kallum.  

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger med tillegg påpekt av Tron Kallum.  

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

23/2015: DETALJREGULERING, HØGDA, GNR 27 BNR 20 M.FL, 
1.GANGSBEHANDLING AV PLANFORSLAG 

 
Behandling: 
 
1. Forslag fra Truls Lindmo (AP): Truls Lindmo ba om å få vurdert sin habilitet i saken.  
 
VOTERING: Fem stemte for at Truls Lindmo var inhabil i saken, og en i mot (Yngve Brænd (H)).  
 
2. Rådmannens forslag:  
 
VOTERING: Enstemmig som rådmannens innstilling.  

 

Vedtak: 
 
1. Komiteen har vurdert at Truls Lindmo er inhabil i saken.  
Truls Lindmo (AP) fratrådte, Kari Mette Mølmshaug tiltrådte som vara i saken.  
 
2. Det vedtas at forslag til detaljreguleringsplan for Høgda gnr. 27 bnr. 20 m.fl sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

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

24/2015: Grååsen øst - gnr. 29 bnr. 3 - fastsetting av planprogram 

 
Behandling: 
 
Kari Mette Mølmshaug fratrådte møtet, Truls Lindmo tiltrådte.  
 
1. Forslag fra Truls Lindmo:  Truls Lindmo ba om å få vurdert sin habilitet i saken.  



 
VOTERING: Tre stemte for at Truls Lindmo var inhabil i saken, og to i mot (Yngve Brænd (H) Gunnar 
Espelid (FrP)).  
 
2. Rådmannens forslag:  
 
VOTERING: Rådmannens innstilling fikk fem stemmer mot to. Rådmannens forslag ble vedtatt.   

 

Vedtak: 
 
1. Komiteen har vurdert at Truls Lindmo er inhabil i saken.  
Truls Lindmo (AP) fratredte, Kari Mette Mølmshaug tiltredte som vara i saken.  
 
2. Spydeberg kommune har vurdert forslaget til planprogram for utvidelse av Grååsen boligfelt med 9 
boligtomter og vedtar at planprogrammet fastsettes slik det foreligger. 

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

25/2015: Gnr. 70 bnr. 8 - Haugenveien 81 - Søknad om dispensasjon for riving 
og gjenoppføring av lagerbygning i LNF-område 

 
Behandling: 
 
Kari Mette Mølmshaug fratredte som vara, Truls Lindmo tiltredte møtet.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og 19-3 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk 
midlertidig dispensasjon fra Kommuneplan 2007-2020, vedtatt 15.10.2007, § 3, for eiendommen gnr. 
70, bnr.8 på følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen gis midlertidig på ubestemt tid og skal ikke være til hinder for en eventuell 
fremtidig regulering av området. Bygningen må fjernes uten utgift for kommunen når kommunen 
krever det, jfr. plan- og bygningsloven § 19-3. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved riving og gjenoppføring av lagerbygning på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som 
blant annet å opprettholde aktivitetstilbudet i kommunen, at aktiviteten har foregått i over 20 år, og 
at søknaden ikke innebærer noen utvidelse av bebyggelse eller utvidet bruk av LNF-områder, for å 
være klart større enn eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til allmennhetens 
påvirkningsmulighet, dispensasjonen vil ha. 

 



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

26/2015: Gnr. 29 bnr. 104 - Tunveien 2 - Søknad om dispensasjon for to nye 
boenheter 

 
Behandling: 
 
1. Forslag fra Arne Bjerke (H):  
 
Arne Bjerke foreslo et tillegg til forslaget fra rådmannen:  
 
Søker må sørge for at brukte veier (asfalt) og grøfter/avløp under byggeperioden bringes tilbake til 
sin godkjente tilstand.  
 
VOTERING: Forslaget fikk en stemme for, og resten mot. Forslaget falt.  
 
2. Rådmannens forslag:  
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen. 
 
 
Protokolltilførsel: 
 
Administrasjonen bes om å ta kontakt med Statens vegvesen og be om at gang- og sykkelveien 
mellom Fagerliveien og Tunveien stenges for biltrafikk. Det må også skiltes. 
Ved utbygginger må administrasjonen følge opp utbyggere og kreve at utbygger istandsetter 
kommunale veier til den standard de var på før utbygging. 

 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 
dispensasjon fra Kommunedelplan for sentrum 2012-2024, vedtatt 18.09.2012, § 2, punkt 2.1.3, 
bokstav b, for eiendommen gnr. 29, bnr.104. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved opprettelsen av to nye boenheter på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som blant 
annet eiendommens sentrale beliggenhet og fortettingshensynet, for å være klart større enn 
eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til forutberegnelighet ved fravikelse av en 
maksbegrensning i Kommuneplanen, dispensasjonen vil ha. 

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

27/2015: Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjoner etter plan- og 
bygningslov 

 
Behandling: 
 



VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
1. I medhold av Kommuneloven gir Komité for miljø, plan og teknikk rådmannen tidsavgrenset 

myndighet til å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven kapittel 19.  
 

2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 18. juni 2015 til 25. august 2015. 

3. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller negative 
uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 

4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte 2. halvår forelagt de saker hvor det er fattet 
delegert vedtak, som referatsak.  

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

28/2015: Områderegulering - Myra/TEBO - 1. gangsbehandling  
 
Behandling: 
 
1. Rådmannens opprinnelige forslag:  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 
2. Rådmannen foreslo følgende endringer i planbestemmelsene:  
 

1. § 6.1.8.1 
Parkeringskrav for boliger større enn 60 m2 BRA eller pr. boenhet: minimum 1.0 

1. § 6.1.1 
Det tillates byggehøyder opptil 5 etasjer med inntrukket 6 etasje. 

 
VOTERING:  
 
Punkt 1. Fire stemmer for (Arne Bjerke (H), Yngve Brænd (H), Gunnar Espelid (H), Sølve Egeland (V))  
, tre mot (Tron Kallum (Sp), Anne-Sofie Hoff (Sp), Truls Lindmo (Ap)) og forslaget vedtatt.  
 

 
Punkt 2. Fire stemmer for (H og V), tre mot (Sp og Ap) og forslaget vedtatt.  
 
 
3. Forslag fra Truls Lindmo (AP) til tillegg: 
 

1. Energiforsyning 
 
Det skal vurderes og tilstrebes tilretteleggelse av Smart energy. Energiforsyningen skal 
planlegges i tråd med de til en hver gjeldende føring i Spydeberg kommune. 
 



Dette innarbeides i planbestemmelsene. 
 

VOTERING:  Enstemmig som foreslått av Truls Lindmo (Ap).  
 

Vedtak: 
 
Områdereguleringsplan for Myra/TEBO vurderes å være i tråd med overordnede planer og 
vil kunne være med på å utvikle Spydeberg kommune og Spydeberg sentrum i ønsket 
retning. Det vedtas at forslag til områdereguleringsplan for Myra/TEBO sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 1.  
 
Det gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 
 

1. § 6.1.8.1 
Parkeringskrav for boliger større enn 60 m2 BRA eller pr. boenhet: minimum 1.0 
 

1. § 6.1.1 
Det tillates byggehøyder opptil 5 etasjer med inntrukket 6 etasje. 
 

1. Energiforsyning 
Det skal vurderes og tilstrebes tilretteleggelse av Smart energy. Energiforsyningen skal 
planlegges i tråd med de til en hver gjeldende føring i Spydeberg kommune. Punktet 
innarbeides i planbestemmelsene.  
 
 

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


