
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 02.06.2015 
Møtested: Teknisk lager Løvestad 
Møtetid: 17:30 - 20:00 
 
 

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

Varamedlemmer: 
Gunnar Espelid, Jan Erik Fredriksen 

Forfall Andreas Kulvik 

Administrasjonen Erik Flobakk, Guttorm Langstøyl, Heidi Vildskog, Jon Gunnar Weng, Lisbeth 
Baklid 

Inhabilitet Anne Sofie Hoff i sak 32/2015 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

29/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

30/2015 Gnr. 7 bnr. 10 - Kirkerudveien 25 - Søknad om dispensasjon for endring av fritidsbolig til 
enebolig 

31/2015 Gnr. 70 bnr. 13 fnr. 27 - Hemnestangen - Søknad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg på fritidsbolig 

32/2015 Detaljregulering, gang- og sykkelvei Hovin skole-Granodden. 2. gangs behandling 

33/2015 Maskiner og utstyr - Eiendom og teknisk drift 

34/2015 Organisering av politisk struktur 2015 - 2019 

 
 
  



29/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

30/2015: Gnr. 7 bnr. 10 - Kirkerudveien 25 - Søknad om dispensasjon for 
endring av fritidsbolig til enebolig 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet under behandlingen: Trond Kallum, Truls Lindmo 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplan 2007-2020, vedtatt 28.08.2007, § 1, punkt 1.2.1.til endring fra 
fritidsbolig til helårsbolig på gnr. 7 og bnr. 10.  
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på gnr. 7, bnr. 10. I tillegg anses fordeler som blant 
annet at en bruksendring er i samsvar med områdets regulering, tilrettelagt infrastruktur og at ingen 
friluftsinteresser berøres, for å være klart større enn eventuelle ulemper dispensasjonen vil ha. 

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

31/2015: Gnr. 70 bnr. 13 fnr. 27 - Hemnestangen - Søknad om dispensasjon 
for oppføring av tilbygg på fritidsbolig 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Trond Kallum, Truls Lindmo, Sølve Egeland, Anne Sofie Hoff, Heidi Vildskog 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som rådmannens innstilling. 
 

 



Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 
dispensasjon fra Kommuneplan 2007-2020, vedtatt 28.08.2007, § 2, punkt 2.3.2, bokstav b, til 
overskridelse av BYA på 90 m2 på gnr. 70, bnr. 13 og fnr. 27.  
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved overskridelse av BYA på 90 m2. I tillegg anses fordeler som blant annet at det er positivt med 
tiltak for tilknytning til offentlig nett, at tiltaket ikke er uforholdsmessig stort i forhold til dets formål 
og at tiltaket ikke medfører bebyggelse nærmere vannet enn i dag, for å være klart større enn 
eventuelle ulemper som blant annet hensynet til forutberegnelighet, dispensasjonen vil ha. 

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

32/2015: Detaljregulering, gang- og sykkelvei Hovin skole-Granodden. 2. 
gangs behandling 
 
Politisk saksordfører: Tron Kallum 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Trond Kallum, Truls Lindmo, Lisbeth Baklid, Heidi Vildskog, Jon Gunnar Weng, 
Gunnar Espelid, Yngve Brænd  
 
1. Forslag fra Anne Sofie Hoff:  
 
Anne Sofie Hoff ba om å få sin habilitet vurdert.  
 
VOTERING: 6 for, 1 mot (Yngve Brænd (H)).  
 
Anne Sofie Hoff ble erklært inhabil i saken og fratrådte møtet. Jan Erik Fredriksen tiltrådte møtet som 
hennes vara i saken.  
 
2. Fellesforslag fra KMPT:  
 
Administrasjonen må svare ut før kommunestyrets behandling: 
 
1. Må det legges asfalt dekke, eller kan dette gjøres noe seinere? Hva er kravene til universell 
utforming? 
2. Hva er riktig knyttet til grøftebredde, det står 3 m (over 70 km/t), men betyr det at vi kan ha 2 m 
der hvor det er 60 km/t? 
3. Dekker sideveismidlene en gang/sykkelvei uten asfalt, evt med et annet dekke? 
4. Hvorfor er det i rekkefølgebestemmelsene lagt inn parkeringsplass? Kan det legges inn til slutt og 
ikke som rekkefølge? (Andre punkter som kan redusere kostnadene? Hva er det absolutte minimum) 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag, med bestilling om å svare ut spørsmål som 
er reist. 
 

 



Vedtak: 
- Detaljregulering gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, gnr. 65 bnr. 20 
m.fl. datert 14.04.2015, med tilhørende planbestemmelser, datert 14.04.2015, egengodkjennes av 
kommunestyret i Spydeberg, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12.  
- Administrasjonen må svare på de spørsmål stilt i behandlingen innen kommunestyrets behandling 
av saken.  

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

33/2015: Maskiner og utstyr - Eiendom og teknisk drift 
 
Politisk saksordfører: Nina Haaland 
 
Behandling: 
 
Jan Erik Fredriksen fratrådte møtet. Anne Sofie Hoff tiltrådte møtet.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Erik Flobakk, Guttorm Langstøyl, Truls Lindmo, Anne Sofie Hoff, Sølve 
Egeland, Trond Kallum, Gunnar Espelid 
 
VOTERING: Enstemmig som rådmannens forslag. 
 

Vedtak: 
1. Saken tas til orientering. 

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

34/2015: Organisering av politisk struktur 2015 - 2019 

 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Yngve Brænd, Trond Kallum, Anne Sofie Hoff, Sølve Egeland, Heidi Vildskog, 
Truls Lindmo 
 
1. Forslag fra Yngve Brænd (H):  
 
Forslag om å utsette behandlingen av saken.  
 
VOTERING: 6 mot, 1 for (Yngve Brænd), og saken realitetsbehandles. 
 
2. Uttalelse fra KMPT: 
 
KMPT støtter forslaget til innstilling. KMPT mener det bør tilstrebes at det er en overvekt av 
representanter i de faste utvalgene, som kommer fra kommunestyret (størst mulig gjennomgående 
representasjon). 
 
VOTERING: En stemme mot (Yngve Brænd (H)), resten for og vedtaket står.  
 



Vedtak: 
 
KMPT støtter forslaget til innstilling. KMPT mener det bør tilstrebes at det er en overvekt av 
representanter i de faste utvalgene, som kommer fra kommunestyret (størst mulig gjennomgående 
representasjon). 

 

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


