
 

Møteinnkalling 

for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 25.08.2015 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 17:00 
 
 
Forfall meldes til administrasjonen – tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no 
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 

  
35/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

36/2015 Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjoner etter plan- og bygningslov 

37/2015 Gnr. 26, bnr. 12 m/flere - Tunveien 12-18 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

38/2015 Gnr. 67 bnr. 18 - Kulaveien 55 - Søknad om dispensasjon på mønehøyde på 
fritidseiendom 

39/2015 Gnr. 81 bnr. 1 - Skråperud - Søknad om dispensasjon til deling av landbrukseiendom 

40/2015 Gnr. 26, bnr. 359 - Pionerveien 17 B og C - Naboklage på endret tillatelse for bolig nr. 2. 

41/2015 Klage på detaljregulering gang- og sykkelvei langs Fv 202 fra Hovin skole til Granodden 

42/2015 Grååsen øst - gnr. 29 bnr. 3 - fastsetting av planprogram. Ny behandling 

43/2015 Orienteringer 
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Saksframlegg 

 

 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1516 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

35/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll - Komite for miljø. plan og teknikk - 02.06.2015 
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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). 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Saksframlegg 

 

 

Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjoner etter plan- og 
bygningslov 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FE - 044, HIST - 10/615 
 

14/679 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

36/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 

 
Tidsavgrenset delegasjon av fullmakt, dispensasjon etter plan- og bygningslov til rådmannen i 
forbindelse med kommunestyrevalget. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT.  
 
Saksopplysninger:  
Det er ca. to måneder mellom møte i Komité for miljø, plan og teknikk 25.8.2015 og første 
politiske møte etter valget som behandler saker etter plan- og bygningsloven. Dette møte er 
fastsatt til 20.10.2015. Det innebærer at behandlingstid for søknader om dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven kapittel 19 vil bli vesentlig forlenget. Administrasjonen foreslår derfor at 
myndighet til å fatte vedtak etter kapittel 19 i en tidsavgrenset periode delegeres til 
rådmannen. I henhold til Delegasjonsreglement for Spydeberg kommunen, vedtatt 30.4.2013 
har kommunestyret delegert til Komité for miljø, plan og teknikk myndigheten til å fatte vedtak 
i søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Rådmannen har 
avgjørelsesmyndighet i saker av ikke prinsipiell karakter, jf. Delegasjonsreglement for 
Spydeberg kommune § 11.8.  

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/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 26.8.2015 til 20.10.2015.  
3. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader, eller 
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negative uttalelser fra berørte regionale, eller statlige myndigheter. 
4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte etter perioden med tidsavgrenset fullmakt 

forelagt de saker hvor det er fattet delegert vedtak, som referatsak.  
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Saksframlegg 

 

 

Gnr. 26, bnr. 12 m/flere - Tunveien 12-18 - Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Susanne Haugli Stone GBNR - 26/12 
 

15/495 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

37/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Det søkes om å dispensere fra tre bestemmelser i gjeldende reguleringsplan: byggegrense, 
gesimshøyde og parkeringskrav. Saken legges frem for Komité for miljø, plan og teknikk som fatter 
endelig vedtak i saken. 
 
Saksopplysninger: 
Spydeberg kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra tre bestemmelser i reguleringsplanen 
Detaljregulering for Tunveien 12-18 m.fl. – Spydeberg sentrum syd, vedtatt 10.12.2013. De tre 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra er nummerert nedenfor: 
 

1. Dispensasjon fra byggegrense 
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsen i § 3.1 «Utenfor regulerte byggegrenser mot vei tillates det 
oppført leilighetsbebyggelse med tilhørende garasjeanlegg og boder under bebyggelse/terreng». 
Søker ønsker å overstige byggegrensen på to steder, i syd med 2 m i 4 m bredde og i nordvest med 
6,5 m i 9 m bredde (se utsnitt 1). Søker begrunner dette med at det gir en god plassering av byggene 
på tomten, slik at det blir åpent og grønne arealer mellom byggene. Hele anlegget ligger dessuten 
med god avstand til byggegrensene ellers. 
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Utsnitt 1: Viser de to stedene hvor man ønsker å overstige byggegrensen. 
 

2. Dispensasjon fra gesimshøyde 
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsen i § 3.2: «Grad av utnytting og høyder. Gesimshøyde for 
boligbebyggelse fremgår av plankartet. Bygningshøyden mot FV 128 skal ikke være over 16,0 meter. 
Bygningshøyden mot Hyllibekken skal ikke være over 19,0 meter». Ønsket om dispensasjon fra denne 
bestemmelsen har bakgrunn i § 3.12 om flomsikring som angir at nedre etasjeplan for bebyggelse 
ned mot Hyllibekken skal gis en høyde som ligger over antatt flomhøyde i overordnet plan. Ved 
regulering ble det antatt at p-kjeller kunne ligge på +99,5. Geoteknisk anbefaler på bakgrunn av det 
man nå vet om flom og grunnforhold, at p-kjeller legges på +100,4. Denne økningen på 0,9 m fører til 
at maksimal gesimskote også må økes med 0,9 m, samtidig som byggehøydene må økes til 
henholdsvis 16,5 m og 19,5 m. 
 
3. Dispensasjon fra parkeringskrav 
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsen i § 3.7: «Det stilles krav til 2 parkeringsplasser for 
boenheter med BRA større enn 60 m2 og 1 parkeringsplass for boenheter med BRA under eller lik 60 
m2». Med disse reguleringsbestemmelsene får prosjektet 1,55 parkeringsplasser pr. leilighet. Søker 
ønsker å redusere parkeringsbehovet til 1,3, og begrunner dette med at et tilsvarende prosjekt 
(Spydeberg park) har fått godkjent 1,3 parkeringsplasser pr. leilighet. Søker mener de bør få samme 
betingelser siden begge prosjektene er sentrumsprosjekter. Søker foreslår følgende formulering: 
«Det stilles krav til 2 parkeringsplasser for boenheter med BRA større enn 80 m2 og 1 parkeringsplass 
for boenheter med BRA under eller lik 80 m2». Tunveien vil i så fall få 1,35 parkeringsplasser pr. 
leilighet. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Adgangen til å innvilge dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 
Delegasjonsreglementet for Spydeberg kommune, vedtatt 30.04.2013, gir rådmannen kommunens 
myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i alle saker etter plan- og bygningsloven som 
ikke er av prinsipiell karakter. Denne saken krever dispensasjon fra tre bestemmelser i 
reguleringsplanen Detaljregulering for Tunveien 12-18 m.fl. – Spydeberg sentrum syd, vedtatt 
10.12.2013, og regnes for å være av prinsipiell karakter. Saken skal derfor sluttbehandles av Komité 
for miljø, plan og teknikk. 
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Kommunens vurdering: 
Av pbl § 19-2 fremgår at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Her dreier 
det seg om dispensasjon fra en nyere vedtatt plan (10.12.2013). I utgangspunktet bør ikke nyere 
vedtatte planer dispenseres fra uten at sterke grunner taler for det. Dette på bakgrunn av at planer 
har kommet til gjennom omfattende beslutningsprosesser der hensynet til forutberegnelighet og 
medvirkning står sterkt.   
 
Byggegrense 
Når det gjelder ønsket om dispensasjon fra byggegrense i syd med 2 m i 4 m bredde og i nordvest 
med 6,5 m i 9 m bredde, så er bakgrunnen for dette skifte av arkitekt hos søker. Nåværende arkitekt 
har tegnet et mer helhetlig og ryddig prosjekt enn utgangspunktet som lå til grunn ved reguleringen. 
Endringsønskene er av mindre størrelse, og vil etter kommunens oppfatning ikke påvirke naboene i 
nevneverdig grad. Endringene gir også bedre løsninger for de fremtidige beboerne på prosjektet. 
Kommunen er av den oppfatning at hensynet til medvirkning og forutberegnelighet ikke blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon fra byggegrensen på de angitte steder. 
 
Gesimshøyde 
Gesimshøyde er vedtatt i planen ut fra datidens opplysninger rundt flomstand. Her har det imidlertid 
kommet opp nye faktiske opplysninger om bl.a. flomstand i ettertid. Planens høydebegrensning er 
altså skrevet ut fra et lavere antatt flomnivå enn det som faktisk er gjeldende. På bakgrunn av dette 
bør planen kunne justeres i henhold til nåværende faktaopplysninger om flomstand. Kommunen er 
på bakgrunn av dette positive til dispensasjon fra gesimshøyde i tråd med søkers ønske. Hensynet til 
forutberegnelighet og medvirkning blir etter kommunens vurdering ikke vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon fra gesimshøyden i planen. 
 
Parkering 
Parkeringsbestemmelsene ble også skrevet inn ut fra datidens gjeldende bestemmelser for øvrig. I 
ettertid har det imidlertid blitt godkjent parkeringsdekning til 1,3 parkeringsplasser pr. leilighet på et 
annet sentrumsprosjekt. Pågående regulering av Myra/Tebo har dessuten åpnet for krav helt ned til 
1 plass per boenhet, selv om dette ikke er endelig vedtatt enda. Ettersom et annet sentrumsprosjekt 
har fått innvilget 1,3 bør også søkeren få tilsvarende bestemmelser å forholde seg til. Dette på 
bakgrunn av hensynet til likebehandling. 
 
Den generelle begrunnelsen bak å ikke fravike en reguleringsplan blir etter kommunens oppfatning 
ikke vesentlig tilsidesatt her. Dermed er det første vilkåret for dispensasjon oppfylt etter kommunens 
vurdering. Videre følger det av pbl § 19-2 at: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering». 
 
Når det gjelder ny foreslått gesimshøyde og byggegrense, så er kommunen enig i at dette gir et mer 
helhetlig og bedre prosjekt, samtidig som det innvirker marginalt på naboeiendommene. I forhold til 
ønsket om endret parkeringskrav gjør hensynet til likebehandling og en helhetlig plan med like 
bestemmelser for alle seg sterkt gjeldende. Det kan virke urimelig og urettferdig om en naboeiendom 
og et liknende prosjekt får andre og mildere krav uten noen nærmere saklig begrunnelse. Det vil 
alltid være noen ulemper ved å fravike en nyere vedtatt plan, blant annet hensynet til medvirkning 
og forutberegnelighet. Imidlertid kan det være vanskelig å råde over endrede faktaopplysninger og 
forhold fra en plan blir vedtatt og frem til søknad innsendes. To av de ønskede endringene her 
skyldes nettopp endrede faktiske forhold, mens ønsket om fravikelse av byggegrense grunner seg i et 
mer praktisk og bedre estetisk prosjekt. 
 
Øvrige myndigheters uttalelse 
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Saken ble den 29.04.2015 oversendt til Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold for 
uttalelse. Fylkeskommunen har ikke besvart henvendelsen. Fylkesmannen skriver at de ikke har noen 
innvendinger mot dispensasjonen og at vurderingen av saken overlates til de kommunale 
myndigheter som har best oversikt på stedet. 
 
Naboklage 
Nabo som blant annet eier eiendommene gnr/bnr 29/32, 26/51 og 26/52 har protestert mot alle de 
tre dispensasjonsønskene. Mot boligeiendommen i syd beskriver naboen overskridelsen av 
byggegrensen som en vegg. Samme nabo hadde for øvrig også klage inne under behandlingen av 
reguleringsplanen. Ut fra kartgrunnlagene vil det være ca. 10 m fra prosjektets yttervegg og til 
naboeiendommen i syd, og ca. 20 m frem til naboens husvegg. Kommunen kan ikke se at en flytting 
på 2 meter vil virke svært inngripende på naboen. Når det gjelder parkeringsdekning, så vil pågående 
områderegulering av naboeiendommen og øvrige sentrumsnære eiendommer via Myra/Tebo 
muligens kunne få krav om kun en parkeringsplass per boenhet. Områdereguleringen Myra/Tebo er 
ikke endelig avklart, men det bør likevel nevnes her. Det kan virke urimelig om eiendommer som 
omfattes av Myra/Tebo får innvilget krav om en parkeringsplass, mens søker her må forholde seg til 
1,55 parkeringsplasser. Dette er likevel ikke hovedargumentet bak å innvilge 1,3 parkeringsplasser – 
da reduksjonen i større grad begrunnes med at et annet sentrumsprosjekt har fått innvilget 1,3 
parkeringsplasser. Klagen på bygningshøyder begrunnes med at naboen mener byggene allerede er 
for høye. Kommunen mener forholdene som tas opp i klagen er tilstrekkelig vurdert i drøftelsene 
ovenfor og opprettholder sitt synspunkt i saken. 
 
Basert på drøftelsen over mener kommunen at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Spørsmålet er dermed om kommunen vil gi dispensasjon, jfr. «kan» i pbl § 19-2. 
Kommunen ser ingen overveiende grunner for å nekte dispensasjon når lovens vilkår er oppfylt. 
 
Kommunens konklusjon: 
Kommunen er etter en samlet vurdering positiv til å gi dispensasjon fra byggegrense, gesimshøyde og 
parkeringsdekning. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Komité for miljø, plan og teknikk søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanen Detaljregulering for Tunveien 12-18 m.fl. – Spydeberg sentrum 
syd, vedtatt 10.12.2013, §§ 3.1, 3.2 og 3.7. Dette innebærer: 

- Byggegrense kan overskrides med 2 m i 4 m bredde i syd og med 6,5 m i 9 m bredde i nordvest. 

- Maksimal gesimskote kan økes med 0,9 m, samtidig som byggehøydene kan økes til henholdsvis 
16,5 m og 19,5 m. 

- Hver boenhet må ha 1,3 parkeringsplasser. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved å gi tillatelse til overskridelse av byggegrense, gesimshøyde og parkeringsdekning. I tillegg anses 
fordeler som blant annet praktisk og estetiske hensyn, geotekniske vurderinger og hensynet til 
likebehandling, for å være klart større enn eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til 
forutberegnelighet og medvirkning, dispensasjonen vil ha. 
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  SPYDEBERG KOMMUNEí

Fylkesmanneni Østfold ‘"3MA‘m'
Arksgk ID lDoknr. Arkiv

Spydeberg kommune Saksbeh. r øvemavdelingen Att. Susanne Stone ' _. +95

i StaSj0I1Sgt-35 Vårref.: 2015/3197421.4OIWIA
1820SPYDEBERG vàrdato: 05.05.2015 
Spydeberg kommune - Gbnr 26/12 med flere - Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan
Uttalelse

Vi viser til deres brev datert 29.04.2015 vedrørende søknad om dispensasjon fra tre
bestemmelser i reguleringsplanen Detaljregulering for Tunveien 12-18 m.fl.
Det søkes dispensasjon fra bestemmelse § 3.1: «Utenfor regulerte byggegrenser mot vei
tillates det oppført leilighetsbebyggelse med tilhørende garasjeanlegg og boder under
bebyggelse/terreng», § 3.2: «Grad av utnytting og høyder. Gesimshøyde for boligbebyggelse
fremgår av plankartet. Bygningshøyden mot FV 128 skal ikke være over 16,0 meter.
Bygningshøyden mot Hyllibekken skal ikke være over 19,0 meter» og bestemmelse § 3.7:
«Det stilles krav til 2 parkeringsplasser for boenheter med BRA større enn 60 m2 og 1
parkeringsplass for boenheter med BRA under eller lik 60 m2».

Dispensasjonssøknaden begrunnes blant annet med god plassering av byggene på tomta,
geotekniske anbefalinger og ønske om å redusere parkeringsbehovet.

Vurdering
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den
bestemmelsen/planfonnålet det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det
foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det
må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere fra planer eller lovens
bestemmelser om planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.

Fylkesmannens miljøvernavdeling kan ikke se at omsøkte tiltak vil berøre noen regionale eller
nasjonale miljøinteresser på stedet som vi er satt til å ivareta. Vi har dermed ingen
innvendinger til en eventuell dispensasjon

Statens hus - Postboks 325 - 1502 Moss - Telefon: 69 24 70 00 - Telefaks:69 24 70 01
Besøksadresse: Vogtsgate 17 - e-post:fmosgostmottak@1ylkesmannen.no - www.fylkesmannen.no/ostfold



Konklusjon
Saken overlates til de kommunale myndigheter som har best oversikt over forholdene på
stedet. e

Med hilsen

ØkHcrhw
Ole Martinsen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Carl Henrik Jensen e.f.
seniorrådgiver

Saksbehandler: Ole Martinsen

Kopi til:
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg
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Gnr. 67 bnr. 18 - Kulaveien 55 - Søknad om dispensasjon på mønehøyde på 
fritidseiendom 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Susanne Haugli Stone GBNR - 67/18 
 

15/1010 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

38/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Det søkes om å påbygge og ombygge eksisterende fritidsbolig. Tegningene viser at ønsket 
mønehøyde vil overskride Kommuneplanens maksgrense på møne med totalt ca. 1m. Det søkes 
dermed om dispensasjon fra maksgrensen på mønehøyde i Kommuneplanen. Rådmannen foreslår å 
tillate overskridelse av mønehøyden på i underkant av 1 m. Saken legges frem for Komité for miljø, 
plan og teknikk som fatter endelig vedtak i saken. 
 
Saksopplysninger: 
  

Utsnitt 1: Viser omsøkte eiendom. Omsøkte hytte ligger ca. 100 m fra vannet. 
 
Grunneier på eiendommen gnr. 67, bnr. 18 ønsker å påbygge og ombygge eksisterende 
fritidseiendom, og gi den et mer modernisert preg. Tegningene viser at ønsket mønehøyde er på 5,95 
m, mens eksisterende hytte har møne på 4,85 m. Kommuneplanen har en maksbegrensning på 
mønehøyde på 5,0 m. Det fremheves at det imidlertid er ønskelig med et resultat som sklir inn som 
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en del av naturmiljøet den står i, og det ønskes å benyttes ubehandlet trekledning som med tiden 
gråner og sklir naturlig inn i omkringliggende natur og miljø. 
 
Fritidsboligen ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse i Kommuneplan 2007-2020 vedtatt av 
kommunestyret 28.08.2007. I planbestemmelsene § 2, punkt 2.3.2, bokstav c fremgår: 
«Gesimshøyde: 4,0 m. Mønehøyde: 5,0 m. Gesimshøyde for uthus/bod: 2,0 m. Mønehøyde for 
uthus/bod: 3,0 m. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 4,5m/2,5m». Søker ønsker mønehøyde på 5 m, 
blant annet på bakgrunn av ønsket om hems på loftet og med bakgrunn i at dette skal gi en god 
arkitektonisk løsning. Det søkes dermed dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Adgangen til å innvilge dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 
Delegasjonsreglementet for Spydeberg kommune, vedtatt 30.04.2013, gir rådmannen kommunens 
myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i alle saker etter plan- og bygningsloven som 
ikke er av prinsipiell karakter. Denne saken krever dispensasjon fra Kommuneplanen, og regnes 
derfor for å være av prinsipiell karakter. Saken skal derfor sluttbehandles av Komité for miljø, plan og 
teknikk. 
 
Kommunens vurdering: 
Av pbl § 19-2 fremgår at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Bakgrunnen 
for en høydebegrensning i Kommuneplanen er å gi en øvre begrensning for bygningshøyde, sikre 
enhetlig bebyggelse innenfor samme plan, sikrer samsvar mellom bygningsvolum og høyde, terreng 
og høyde på bygning, og samsvar mellom eksisterende bebyggelse og høyde på ny bygning. En 
høydebegrensning skal også sikre hensyn til luft og åpenhet i et område, sol og lysforhold 
(nabohensyn) samt fjernvirkning. 
 
Her ønsker søker å påbygge eksisterende fritidseiendom slik at den får en mønehøyde som er ca. 1 
meter høyere enn dagens mønehøyde. Søker skriver at de ved å heve taket noe vil få en anvendelig 
hems som de ønsker seg. Søker viser til at terrenget på tomta er relativt bratt, og at ønsket saltak på 
påbygget bidrar til å gi bygget en dempet fremtoning på den høyeste delen av tomta. Det vises videre 
til at gesimshøyden fra gjennomsnittlig terreng vil være i samsvar med Kommuneplanens 
bestemmelser og at øvrige reguleringsbestemmelser også vil være hensyntatt.  
 

Når det gjelder fjernvirkning, så ligger hytta ca. 100 m fra vannet, og har annen bebyggelse foran seg 
og på siden, slik at den trolig ikke vil virke mer prangende fra vannet enn dagens hytte. Når det 
gjelder hensynet til sol og lysforhold, så ligger nærmeste naboeiendom ca. 17 m fra eksisterende 
hytte (gnr. 67, bnr. 10). Hjemmelshaver på denne naboeiendommen har gitt negativ uttalelse til 
nabovarslet. Naboen skriver at de ut fra hensyn til solforhold og innsyn ikke ønsker at 
Kommuneplanens høydebegrensning overskrides. I tillegg viser nabo til at det ut fra innsendt 
situasjonskart kan se ut til at det er relativt liten avstand mellom omsøkte hytte og naboens egen 
hytte.  
 
Tiltakshaver har besvart naboens innspill og kommunen har tatt dette til vurdering. Kommunen kan 
ikke se at tiltaket vil medføre at avstanden mellom omsøkte hytte og naboens hytte forkortes. Det er 
ellers vanskelig å se at en høydeoverskridelse på i underkant av 1 meter vil kunne spille negativt inn 
på naboens hytte og uteplass når den ligger i en avstand på 17 m fra omsøkte hytte. Det vises i den 
forbindelse til innsendte bilde ved solnedgang tatt om kvelden tidlig i juni, der skyggen fra hytta slik 
den er i dag vises som en liten trekant på naboens eiendom. Slik bildet viser er det flere trær som 
kaster lengre skygger enn eksisterende hytte. Det er opplyst at flere av disse trærne befinner seg på 
naboens egen eiendom, og at deler av skyggene også skyldes hekk og grantrær som naboen selv har 
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plantet ved tomtegrensen. 
 
Når det gjelder naboens kommentar om uønsket innsyn via vindu plassert høyt oppe på fasade mot 
øst, så vil bygningenes avstand og det at vinduet ikke kommer parallelt mot naboens eiendom være 
av stor betydning. Kommunen kan ikke se at en plassering av vindu på angitte sted vil virke urimelig 
sjenerende på naboen. Et vindu som angitt på tegningene vil sikre god gjennomlysning på hemsen i 
omsøkte hytte. Tilsvarende vindu er plassert på hyttas vestside og vinduet vil være med på skape 
symmetri og helhet i hytta. 

 
Utsnitt 2: Viser plassering av høyt vindu mot øst som nabo på 67/10 ikke ønsker grunnet innsyn. 
 
Den generelle begrunnelsen bak høydebegrensningen blir etter kommunens oppfatning ikke 
vesentlig tilsidesatt i denne saken. Dermed er det første vilkåret for dispensasjon oppfylt etter 
kommunens vurdering.  
 
Videre følger det av pbl § 19-2 at: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering». Mye av argumentasjonen ovenfor kan også trekkes inn her. 
Ønsket mønehøyde begrunnes med praktiske hensyn da de ønsker seg en anvendbar hems, men 
også med tilpasning til terreng. Søker har ellers lagt frem et ønske om at hytta skal skli mest mulig inn 
i landskapet og med omkringliggende bebyggelse, da de ønsker å benytte ubehandlet treverk som 
gråner med tiden. Hytta ligger ca. 100 m fra vannet og har annen bebyggelse og vegetasjon foran 
seg, slik at høyden ikke vil virke sjenerende fra vannet. Hytta ligger også i slik avstand fra 
omkringliggende hytter at det er lite sannsynlig at omkringliggende naboer vil oppleve urimelig 
ulemper som følge av ombyggingen/påbyggingen. 
 
En mulig ulempe som kan nevnes er hensynet til forutberegnelighet, og at en tillatelse vil kunne 
skape en uheldig presedens fra andre som ønsker å ha høyere mønehøyde. Så fremt hytta ikke blir 
liggende sjenerende til fra vannet, tiltaket er tilpasset terrenget, tiltaket holder seg innenfor BYA på 
90 m2 og naboer ikke berøres i urimelig grad, vil ikke argumentet være tungtveiende etter 
kommunens vurdering. Ut fra det ovenfor nevnte er kommunen av den oppfatning at fordelene her 
er klart større enn ulempene. 
 
Saken har ikke vært oversendt øvrige myndigheter da deres ansvarsområder anses å ikke bli berørt.  
 
Basert på drøftelsen over mener kommunen at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Spørsmålet er dermed om kommunen vil gi dispensasjon, jfr. «kan» i pbl § 19-2. 
Kommunen ser ingen overveiende grunner for å nekte dispensasjon når lovens vilkår er oppfylt. 
 
Kommunens konklusjon: 
Kommunen er etter en samlet vurdering positiv til å gi dispensasjon fra maksbegrensningen på 5 
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meters mønehøyde.  

 
 
 
Rådmannens forslag til 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 15.10.2007, § 2, punkt 2.3.2, bokstav c, for 
eiendommen gnr. 67, bnr. 18 i henhold til innsendte tegninger mottatt i kommunen 29.06.2015. 
Mønehøyde kan dermed overskrides med ca. 1 meter. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved å gi tillatelse til ombygging/påbygging med mønehøyde i underkant av 6 meter. I tillegg anses 
fordeler som blant annet praktiske hensyn, terreng- og områdetilpasning, avstand fra vann og 
nabohytter og at tiltaket holder seg innenfor Kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse 
for øvrig, for å være klart større enn eventuelle ulemper, som blant annet hensynet til 
forutberegnelighet og muligheten for presedens, dispensasjonen vil ha. 
 
Dispensasjonen gis på vilkår av at de bygningsmessige arbeider, materialbruk og fargevalg som 
benyttes til tiltaket sklir inn i hyttas naturlige omgivelser, slik at den ikke blir liggende unødig 
eksponert. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Dispensasjonssøknad og opplysninger gitt i nabovarsel 
Gnr 67 bnr 18 - Foreløpig svar på søknad om dispen 
Plan-, snitt- og fasadetegninger 
Plan- snitt- og fasadetegninger 
Fwd Merknad til Nabovarsel Hytte Kulaveien 55 Lyseren 
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Opplysninger  gitt i  nabovarsel sendes kommunen samt

(Gjenpart  av  nabovarsel)

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3
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Smaalensveven intranett

Naboliste 0123-67I18

Eier(e)

Efondom Navn
0123-67/18 BERGENHUS  ANJA  MARIE

Adresse

P. A. MUNCHS  VEI  3  B

Naboer

Elendom Navn

0123-6714 MARTINIUSSEN ØIVIND

Adresse

CHR. MICHELSENS VEG 5

[Éiendom Navn
0123-67/10 IHLER  GRO SISSEL

Adresse

OLASRUDVEIEN 24

'Éendom Navn
0123-67/12 SYLVESTER  DAREN  HOWARD

Adresse

DALBAKKVEIEN tt  B

(E-iandom Navn
0123-67112 GU  LLERUD  NINA CHARLOTT

Adresse
DALBAKKVEIEN 11  B

Eiendom Navn

0123-67/20 PRESTHUS JAN  ERIK

Adresse

DANMARKS GATE 42

Rolle

Hjemmelshaver

Poststed

0870 OSLO

Rolle
Hjemmelshaver

Poststed

2407 ELVERUM

Rolle

Hjemmelshaver

Poststad

1284 OSLO

Rolle

Hjemmelshaver

Poststed

0682 OSLO

Rollo

Hjemmelshaver

Poststed

0682 OSLO

Rolle

Hlemmelshaver

Poststed

0658  OSLO

-t(<2,

Personstatus

Bosatt i Norge

Personstatus

Bosatt  i  Norge

Personstatus

Bosatt l Norge

Personstatus

Bosatt  i  Norge

Personslatus

Bosatt l Norge

Personstatus

Bosatt l Norge

l

l
l
l
l
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sivilarkitekt

Til Spydeberg kommune
v. Byggesaker

Saksnummer.

Kopi: Tiltakshaver
Anja Marie Bergenhus og Espen Johansen

P.A. Munchs vei 3B

0870 Oslo
sivilarkitekt espen sumevik as  - MNAL
www.espensurnevIk.no

espen@espensurnevIk.no

Tlf: 986 21 856
0rg.nr: 998282705
Bankkonto: 3201 55 63701

Oslo 5.mai.2015

201417 Hytte Lyseren

Søknad om dispensasjon frå kommunedelplan  -  planID  20120001

Bakgrunn:

Vår oppdragsgiver ønsker å belyse muligheten for å kunne utvide sin fritidsbolig, eiendom gnr.67 bnr.18,

utover de bestemmelser som er lagt til grunn i kommunedelplanen (planlD  20120001).  Ønsket består i å

kunne overskride de høydebegrensingene som er bestemt i punkt 2.3.2.c.

2.3 Byggeområde  -  fritidsbebyggelse

2.3.2 Krav til utforming ved mindre vesentlige utvidelser

a. Det tillates ikke mer enn 1 fritidsboligenhet og 1 frittliggende uthus/bod per eiendom.

b. Grad av utnytting: BYA  =  90 m2, hvorav uthus/bod. kan utgjøre maksimalt KO m2.

(3. Gesimshøyde: 4,0 m. Mønehøyde:  5,0  m. Gesimshøyde for uthus/bod:  2,0  m. Mønehøyde for ut-

hus/bod:  3,0  m. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 4,5 m/2,5 m.

Prosjektet består i å modernisere og utvide eksisterende enkel hytte på eiendommen. Ved å heve taket noe
får eier en anvendelig hems.

1. Estetisk utforming:

Løsnlngsforslaget vi har utviklet etter ønske fra vår oppdragsgiver søker å lage et veltilpasset og rolig

prosjekt med et enkelt arkitektonisk uttrykk i tre. Fasader vedlegges forsendelsen til deres orientering.

2. Prosjektforslagets avvik fra reguleringsbestemmelser:

Vår opptegning viser at ny mønehøyde på prosjektet havner om lag 6m over gjennomsnittlig terreng. Likeså

havner gesims om lag 4m over gjennomsnittlig terreng. Terrenget på tomten er relativt bratt, men forslagets

saltak bidrar til å gi bygget en dempet fremtoning på den høyeste delen av tomten. Gesimshøyden, fra

gjennomsnittlig terreng, er noenlunde i samsvar med kommunedelplanens intensjon, mens mønehøyden

overskrides med om lag 1m. Øvrige bestemmelser i reguleringsbestemmelsene skal være ivaretatt.



Byggherren ønsker en tilbakemelding på hvordan Spydeberg kommune betrakter mulighetene for å kunne få
dispensasjon for høydeavviket. Det er også ønskelig for oppdragsgiver å få en tilbakemelding på hvordan
kommunen ønsker tiltaket rammesøkt. W det være krav til full rammesøknad eller kan saksbehandlingen
forenkles på noen måte.

Ta for øvrig kontakt med oss i gjennomføringen om det oppstår usikkerheter.

Oslo 04.05.2015

sivilarkitekt espen surnevik as

v. siv.ark. MNAL Espen Surnevik
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PROSEKT:

HYTTE LYSERN
SPYDEBERG

ESPEN OG ANJA

WWW
111 111111111 f
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FASADE VEST

X

FASADE SØR

BESTILLING AV LØSNINGSFORSLAG BASERT
PÅ  DE  ØNSKER, BESKRIVELSER OG SKISSER

SOM FREMKOM I MØTE 11.12.14

T

i

‘H

FASADE N OR  D

 
INNHOLD:

FASADER

PROSJEK TNR:

2014-17

MSTK.:

1:100/A3

AV:  DATO:

TEGN.: TK 17.12.14
KONTI-?.: es 17.12.14

TECN.STATUS;

SKISSE

TEKJLNR:

1. rsvidert ma, innspill rm  ver på mail
mn. REVISJON

FASADE ØST

REV;

as  es 6.2.15 I

TEGN KONT DATO.
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HYTTE LYSERN BESTILLING AV LøsNmcsFoRsLAc BASERT PLAN/SNITT 1: 100/A3 SKISSE
PÅ DE ØNSKER. BESKRIVELSER OG SKISSER

SOM FREMKOM  I  MØTE 11.12.14 PROSJEKTNR: AV: DATO: TEGNNR:

ESPEN OG ANJA 2Q14_17 T50“? TK 17-12-14 A-1 1. reviuert afla innspill no  u  dra siver a mail as  as  6.2.15
K°““"" es 17-12-14 mo. REVISJON rscu KON Uno.



Fra: Espen Surnevik <espen@espensurnevik.no> 
Sendt: 2. juni 2015 14:23 
Til: Susanne Stone 
Kopi: Espen Johansen 
Emne: Re: Gnr 67 bnr 18 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon 
 

Hei igjen! 
  
- Eiendomsinnehaver og byggherre ønsker gjerne at deres sak tas opp til politisk behandling. 
  
- Vi vil også påpeka at bruksarealet på hytten utvides, men innenfor det 
reguleringsbestemmelsene tillater. 
  
- Når det gjelder materialer foreslår vi at den moderniserte hytten kan kles i ubehandlet 
trekledning, slik at denne over tid gråner og på den måten sklir inn som en del av naturmiljøet den 
står i. 
  
  
  
 
Med vennlig hilsen 
 
sivilarkitekt MNAL Espen Surnevik 
 
Tlf 986 21 856 
 
sivilarkitekt espen surnevik as 
Maridalsveien 122 
0461 Oslo 
 
org.nr.998282705 
 
www.espensurnevik.no 
  
From: Susanne Stone  

Sent: Thursday, May 28, 2015 9:22 AM 
To: 'Espen Surnevik'  

Subject: SV: Gnr 67 bnr 18 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon 

  
Flott om dere gir en tilbakemelding på om dere ønsker at saken skal tas opp til politisk behandling. 
  
Vennlig hilsen 
Susanne Anette Haugli Stone 
Juridisk rådgiver/Byggesaksbehandler 

 
Spydeberg  Kommune 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg



Sentralbord: 69 68 20 00 
www.spydeberg.kommune.no 
  

Fra: Espen Surnevik [mailto:espen@espensurnevik.no]  

Sendt: 28. mai 2015 09:22 

Til: Susanne Stone 
Emne: Re: Gnr 67 bnr 18 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon 

  

Takk for svar! 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
sivilarkitekt MNAL Espen Surnevik 
 
Tlf 986 21 856 
 
sivilarkitekt espen surnevik as 
Maridalsveien 122 
0461 Oslo 
 
org.nr.998282705 
 
www.espensurnevik.no 
  

From: Susanne Stone  
Sent: Thursday, May 28, 2015 9:19 AM 

To: mailto:espen@espensurnevik.no  
Subject: Gnr 67 bnr 18 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon 

  
      
  
Sivilarkitekt Espen Surnevik AS 
      
      
            
  

      
      

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

      15/1010 - 2 / SHS 28.05.2015 

  
                                                                                                                                                  

Gnr 67 bnr 18 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon 
      
  



Viser til brev mottatt her 11.05.2015. I brevet fremgår et ønske om en tilbakemelding på hvordan 
kommunen betrakter muligheten for å kunne få dispensasjon fra høydeavvik på fritidseiendom i.f.t. 
bestemmelsene i Kommuneplanen. Det etterspørres også hvordan søknadsprosessen for øvrig bør 
gjennomføres. 
  
Når det gjelder en forhåndsuttalelse på en dispensasjonssøknad, så er det umulig for administrasjonen å gi 
et konkret og bindende svar. Dette på bakgrunn av at flere instanser skal uttale seg i dispensasjonssaker, i 
tillegg til at avgjørelsen tas politisk. Det er derfor ikke opp til administrasjonen å avgjøre utfallet av saken. 
Administrasjonen kan imidlertid gi en ikke-bindende forhåndsuttalelse ut fra innsendt dokumentasjon, men 
dette vil kun gi en pekepinn på hvordan administrasjonens vurdering av søknaden kan slå ut. Vi kan ikke 
foreta en full dispensasjonsvurdering ved en slik rask forhåndsuttalelse. Det presiseres derfor at denne på 
ingen måte er bindende for kommunen eller administrasjonen. 
  
Ut fra innsendte opplysninger forstår vi det slik at dere søker om et høydeavvik på ca. en meter i 
mønehøyde. Gesimshøyden vil også kunne overskrides noe. Eiendommen er plassert ca. 100 m fra vannet 
og administrasjonen kan ikke se at fritidseiendommen vil virke prangende fra vannet ut fra skisserte 
tegninger Det må også vurderes hvordan fritidseiendommen vil skli inn blant omkringliggende 
fritidseiendommer og området for øvrig. Materialvalg og farger vil også spille inn, og det er viktig at 
dissepasser sammen med øvrige bebyggelse og området for øvrig. Administrasjonen har på nåværende 
tidspunkt ingen negative innspill rundt ønsket valg her. 
  
Naturlig nok vil også naboers eventuelle innspill og kommentarer kunne påvirke avgjørelsen. Bakgrunnen 
for høydebegrensningene er jo også å sørge for at omkringliggende eiendommer ikke får negative 
konsekvenser av høye bygg. 
  
Det går ikke så godt frem om eksisterende fritidseiendom kun skal ombygges eller om den også skal utvides 
i grunnflate. Dette vil også kunne spille inn i vurderingen. 
  
Når det gjelder selve søknadsprosessen etter at en eventuell dispensasjon er innvilget, så vil en slik 
ombygging av fritidseiendom falle under plan- og bygningsloven § 20-1. Dette innebærer at tiltakshaver 
ikke kan stå som ansvarlig søker selv, men må ha et fagkyndig foretak til å søke for seg. Det kreves ikke 
rammesøknad, men vanlig ett-trinns søknadsbehandling. Dere finner relevante søknadsskjemaer, kvittering 
for nabovarsel med mer her: http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter 
  
Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 
  
  
Hilsen 
  
  
Susanne Haugli Stone 
Byggesaksbehandler                                                                                                                                         
Virksomhet teknisk forvaltning                 
  
  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
  
  



Vedlegg: 
      
  
  

Kopi til: 
      
  
  

Mottakere: 
Sivilarkitekt Espen Surnevik AS 
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Fra: Espen Johansen <hanespen@hotmail.com> 
Sendt: 22. juli 2015 12:01 
Til: Elin Fossen 
Emne: Fwd: Merknad til Nabovarsel Hytte Kulaveien 55 Lyseren 
 

 

 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Espen Johansen <hanespen@hotmail.com> 

Dato: 25. juni 2015 kl. 15.19.37 CEST 

Til: Anja Bergenhus <anjabergenhus@hotmail.com>, "anjabe@ous-hf.no" 

<anjabe@ous-hf.no> 

Emne: FW: Merknad til Nabovarsel Hytte Kulaveien 55 Lyseren 

 

 
From: hanespen@hotmail.com 

To: susanne.stone@spydeberg.kommune.no 

Subject: Merknad til Nabovarsel Hytte Kulaveien 55 Lyseren 

Date: Thu, 25 Jun 2015 15:18:24 +0200 

 

 

Hei 

 
Vil med dette informere om at vi i går 24/6-14 mottok vedlagt merknad til vårt 
nabovarsel av hyttenabo Gro S. Ihler G.nr 67 B.nr. 10 på tiltak som vi har søkt 
dispensasjon om. Brev fra nabo er datert 22/6-16 med kopi til Spydeberg 
Kommune. 
 
Ønsker med dette å komme med noen kommentarer til merknad  slik vi leser og 
forstår denne. Konstaterer at dette er den samme hyttenabo som har gått i mot 
flere ønsker om tiltak fra andre  naboer som har ønsket å gjøre utbedringer. Det 
er alt i alt en veldig hyggelig stemning ute blant naboene ved Lyseren. Dette er 
den eneste naboen som hverken hilser eller snakker med noen av oss andre. Det 
var nesten litt som forventet at det ville komme en kommentar fra denne nabo 
uavhengig av hvordan vi valgte å gjennomføre tiltak. 
 
Nabo skriver i merknad at "av fremsatte fasadetegninger framgår det at 
prosjektet vil medføre en svært høy vegg med høyt plasssert vindu vest for vår 
hytte. Ut fra hensyn til solforhold og innsyn er det fra vår side ikke ønskelig at det 
gis dispensasjon til å overskride kommunedelplanens høydebegrensning".  

mailto:hanespen@hotmail.com
mailto:anjabergenhus@hotmail.com
mailto:anjabe@ous-hf.no
mailto:anjabe@ous-hf.no
mailto:hanespen@hotmail.com
mailto:susanne.stone@spydeberg.kommune.no


 
Viser til vedlagt bilde tatt om kvelden ved solnedgang inn i hyttenabo sin hage for 
2 uker siden. Per i dag er møne på eksisterende hytte 4,85 m høyt. Vi søker 
dispenasjon om å bygge til 5,95 men dette er da tomten skråner veldig der vi 
bygger ut mot nord.  Siden målingene etter retningslinjer  tas fra under gulv ned i 
skrånende terreng blir den reelle høydeøkningen sammenlignet med dagens 
hytte derfor mindre enn 1 meter. Viser til uttalelse av arkitekt som også 
begrunner dette. Som det fremgår av vedlagt bilde på denne mail kan man se en 
trekantet skygge i nabo sin hage som representerer eksisterende takhøyde hos 
oss i dag (4,85m) når solen står rett vest. Å øke takhøyde selv med 50-100cm slik 
det fremgår av disse bildene vil ikke medføre at det kommer noen skygge på 
nabo sin hytte eller terrasse. Det vil kun medføre litt mer skygge på vestlig del av 
nabo sin plen og  da kun sent på kvelden. På bilde av plen ser man skygger fra 
flere trær inn på tomt. Disse trærne er i stor grad plassert på nabo sin tomt.  Vi 
hadde flere høye trær som skygget på nabo sin tomt som vi fjernet sommeren 
2014. Noen av skyggene som man ser på bilde er også fra hekk med grantrær 
som nabo selv har plantet rett på tomtegrensen. Slik solforholdene blir ved 
bryting av høydebegrensning i søkt tiltak, vil solen slik vi ser det gå over taket vårt 
og nabo vil se at denne går ned i horisonten fra deres hytte og veranda. 

 
Nabo skriver om høyt vindu på vegg og innsyn. Mener nabo her at vi ikke har lov 
å ha vindu mot deres hytte?  Dersom det likevel er dette vindu som hindrer en 
dispensasjon skal vi naturligvis fjerne det fra tegningene men forstår ikke helt at 
nabo kan komme med et slikt krav. Slik tiltaket vårt er tegnet er veranda og 
vinduer fra vår stue tegnet med retning mot Lyseren (nord) og mot vest, altså 
vekk fra denne nabo. De vil derfor bli skjermet fra vår veranda og plen slik hytten 
nå er tegnet. 
 
Nabo skriver videre at "ut fra situasjonskart i tilsendt nabovarsel kan det også se 
ut til å være relativt liten avstand mellom bygg på G.nr 67 B.nr 18 og vår 
eiendom, G.nr 67 B.nr 10". Ønsker her å påpeke at i tiltaket vi har søkt om er det 
ingen planer om å bygge/flytte vår hytte nærmere deres eiendom. Slik det 
fremgår av tegninger vil vi beholde vegg mot øst slik den står i dag. Vi bygger ut i 
retning nord og vest. Vi bygger på ingen måte mot nabo. Dagens østvegg er 
plassert slik den opprinnelig var på første hytte som ble bygget av tiltakshaver 
Anja Bergenhus sin farfar Helge Bergenhus  i 1937. Slik det fremgår av 
situsjonskart påvirker heller ikke tiltak nabo sin utsikt mot Lyseren, og slik vi har 
vist med vedlagt bilde forstår vi ikke at det vil påvirke solforhold på deres hytte.  

  

Til slutt skriver nabo at "vi forutsetter derfor at krav til avstand og brannsikkerhet 
blir ivaretatt slik at prosjektet ikke medfører noen form for krav, begrensninger 



eller restriksjoner for vår eiendom". Avstanden fra dagens østvegg og til 
tomtegrense mot aktuelle nabo anslås å være ca 4-5 m. I tillegg slik det fremgår 
av bilde med skyggeforhold er det stor avstand fra nabo sin egen granhekk rett 
på tomtegrensen og til selve hytten på deres tomt.  

  

Da vi vet denne nabo har hatt motforestillinger mot flere ønskede tiltak i 
hyttefeltet har vi derfor forsøkt å tilpasse vårt tiltak slik at det ikke medfører noe 
innsyn på deres tomt med fokus på at vinduer i hovedsak vender mot vest og 
nord (Lyseren), ikke mot nabo i øst. Vi har derfor også valgt å ikke flytte østvegg 
mot denne nabo for å unngå konflikt. Vi har brukt en seriøs og anerkjent arkitekt 
som er kjent med regler om avstand og brannsikkerhet og anser derfor at tiltak 
slik det nå søkes om følger de nødvendig forskrifter og regler for hva som kreves 
mtp brannsikkerhet. Slik argumentert i denne mail kan man ikke se at tiltak 
medfører noen begrensninger eller restriksjoner slik nabo påstår. 
 
mvh 
Espen Johansen og Anja Bergenhus 



 

 

 



 

 

 

 

Sendt fra min iPhone 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Gnr. 81 bnr. 1 - Skråperud - Søknad om dispensasjon til deling av 
landbrukseiendom 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Susanne Haugli Stone GBNR - 81/1 
 

15/841 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

39/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Det søkes om å fradele tunet med bygninger på eiendommen Skråperud, gnr. 81, bnr. 1. Det søkes 
dermed om dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplanens § 3 ettersom man ved fradeling av tun 
oppretter en ren boligeiendom. Rådmannen foreslår å tillate fradeling av tunet med bygninger. 
Saken legges frem for Komité for miljø, plan og teknikk som fatter endelig vedtak i saken. 
 
Saksopplysninger: 

 

      



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Utsnitt 1: Viser omsøkte eiendom i gult felt med den del som ønskes beholdt som tun med 
bygningsmasse innenfor rød ring. Gult område ønskes fradelt og sammenføyd med naboeiendom. 
 

 
Utsnitt 2: Viser arealet med bygningsmasse markert med gult som ønskes fradelt. 
 
Rune Hvidsten søker på vegne av hjemmelshaver, Lasse Gareid, om deling av landbrukseiendom, 
i.h.t. fullmakt datert 29.06.2015. Delingen gjelder gnr. 81, bnr. 1 «Skråperud», der Hvidsten ønsker å 
kjøpe jord- og skogbruksarealene, mens Gareid vil beholde bygningsmasse og et tun på ca. 4,8 da 
(arealet var noe uklart når saken ble oversendt Fylkesmannen, men er nå endelig avklart og vises 
tydelig på kartet ovenfor). Hvidsten eier naboeiendommen og ønsker å sammenføye arealene med 
sin landbrukseiendom på gnr. 72, bnr. 6. Søknaden begrunnes med at Gareid bebor eiendommen 
uten å ha noen næringsmessige interesser knyttet til jord- og skogbruksarealene. Det fremheves 
derfor at det er en praktisk og samfunnsmessig gunstig løsning å selge jord og skog, for å styrke 
næringsgrunnlaget på Hvidstens eiendom. Ved delingen ønsker partene å benytte Østfold 
jordskifterett. 
 
Området er ikke regulert slik at Kommuneplan 2007-2020 vedtatt av kommunestyret 28.08.2007 er 
bestemmende for eiendommen. Eiendommen ligger landbruks-, natur- og friluftsområde i 
kommuneplanen. I kommuneplanens § 3 fremgår: «I LNF-områder er det tillatt med bygge- og 
anleggstiltak som er tilknyttet stedbunden næring eller utnyttelse av gårdens eget ressursgrunnlag 
(…)». Ettersom resterende del av Gareids eiendom (bygningsmasse med ca. 4,8 da. tun) etter en 
eventuell fradeling ikke vil ha stedbunden næring eller eget ressursgrunnlag, vil en fradeling medføre 
at omsøkte fradeling ligger utenfor LNF-formålet. Det søkes derfor dispensasjon fra Kommuneplan § 
3. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Adgangen til å innvilge dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2. 
Delegasjonsreglementet for Spydeberg kommune, vedtatt 30.04.2013, gir rådmannen kommunens 
myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i alle saker etter plan- og bygningsloven som 
ikke er av prinsipiell karakter. Denne saken krever dispensasjon fra Kommuneplan og regnes derfor 
for å være av prinsipiell karakter. Saken skal derfor sluttbehandles av Komité for miljø, plan og 
teknikk. 
 
Kommunens vurdering: 
Av pbl § 19-2 fremgår at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
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dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Bakgrunnen 
for strenge formålskrav i LNF-områdene skyldes blant annet hensynet til vern av jordbruket og 
bevaring av landbrukseiendommer.  Bak dette hensynet ligger en rekke momenter som spiller inn i 
vurderingen av fradelingsspørsmålet. Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim har uttalt 
seg og vektet momentene i denne saken. Uttalelsen er vedlagt og vil i korte trekk oppsummeres her.  
 

Eiendommen Skråperud er en middels stor landbrukseiendom på totalt ca. 376,5 dekar, hvorav 95,5 
dekar er jordbruksareal. Jordbruksarealet er leid bort. Grunneier vil nå selge det da han selv ikke har 
næringsmessige interesser. Naboeiendommen ønsker å kjøpe arealet og det vil i praksis innebære få 
endringer da grunneier uansett selv ikke drifter arealene i dag.  
 
Saken ble oversendt til Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune for uttalelse den 
02.07.2015. Fylkeskommunen har ikke uttalt seg foreløpig. 

 

Fylkesmannen i Østfold skriver i brev datert 16.07.2015 at det er noe uklart om det dreier seg om 
fradeling av 7da eller 4,8da. Kommunen presiserer i e-post sendt 27.07.2015 at det er arealet på 4,8 
da på oversendt kart som er korrekt. Man ønsker altså ikke å fradele fulldyrket jord av svært god 
kvalitet. Dette er etter kommunens oppfatning helt avgjørende for saken. Fylkesmannen skriver at et 
tun på 4,8 da eller 7 da er større enn hva som kan kalles et ordinært bostedsbehov. Kommunen 
kontaktet på bakgrunn av dette tiltakshaver med forespørsel om de ønsket å endre kart og omsøkte 
fradelte areal. Tiltakshaver har som svar på dette i brev av 28.07.2015 påpekt at kjøper og selger i 
samråd har kommet frem til en slik størrelse av praktiske og arronderingsmessige grunner. Både 
kjøper og selger ønsker fradelt 4,8 da, både av estetiske og praktiske grunner. De skriver blant annet 
at det er behov for en slik størrelse for å få med bygningsmasse, og samtidig at dette 
arronderingsmessig og praktisk er en god løsning bl.a. på grunn av veien som uansett adskiller 
området på 1 DA fra resten av skogen. Den del av arealet Fylkesmannen viser til som høybonitets 
skog (ca. 1 da) har dessuten de siste 10-12 år blitt benyttet som hestebeite, og en slik bruk ønskes 
fremdeles av selger. Det vises til at det både er upraktisk og en lite god arronderingsmessig løsning 
om dette areal på 1 da, som for øvrig er avdelt fra resten av skogen med vei, ikke skulle inngå som 
del av tunet. Søker viser for øvrig til at det i praksis befinner seg noen få trær på arealet og ellers noe 
fjell i dagen (kan bekreftes ved flyfoto på gårdskart). Arealet egner seg dermed godt til hestebeite. 

 

Kommunen er helt enig i Fylkesmannens uttalelse om at fulldyrka jord ikke skal inngå i fradeling av 
tun til boligformål. Det er heller ikke tilfellet her. En slik fradeling ville stride mot LNF-formålet. Av 
samme grunn er kommunen også av den oppfatning at høybonitets skogsmark ikke bør fradeles til 
boligformål. Her er det imidlertid spesielle forhold, både i sammenheng med at det dreier seg om 1 
DA i direkte tilknytning til resten av tunet, samtidig som at arealet avgrenses av vei. I tillegg tilsier 
arealets beskaffenhet og senere års bruk, med hestebeite og noen få trær og fjell i dagen, at arealet i 
denne saken bør kunne innlemmes i ønsket fradelt tun. Arronderingsmessig vil det også kunne bli 
rart med et så lite areal mellom tun og vei som det forventes produksjon fra. Søker presiserer at det 
ellers vil være vanskelig å få til en god løsning da nåværende eier fortsatt skal bli boende og ønsker å 
ha hest på egen eiendom, og dermed fortsette å eie og benytte arealet på 1 DA slik han gjør i dag. 
Det vises for øvrig også til søkers egen uttalelse og begrunnelse i vedlagte brev, datert 28.07.2015. 
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Utsnitt 3: Viser flyfoto av arealet på 1 da som ønskes fradelt sammen med tunet som er markert som 
høy bonitets skog (innenfor gul og rosa strek, H). Arealet har i de siste 10-15 år blitt benyttet til 
hestebeite. 
 
Kommunen kan ikke se at de hensyn en LNF-formålet skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt ved å tillate 
fradeling. Dermed er det første vilkåret for dispensasjon oppfylt etter kommunens vurdering. 

 

Videre følger det av pbl § 19-2 at: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering». Kravene i plan- og bygningsloven og Kommuneplanens 
bestemmelser om BYA er etter kommunens vurdering oppfylt i denne saken. Når det gjelder 
infrastruktur, så foreligger det tinglyst veirett over naboeiendommen. Eiendommen har privat 
borrevann og tett tank for avløp, og trenger dermed ikke tinglyst rett over annen manns grunn for 
dette.  

Vern av arealressursene. 

Bestemmelsen om krav til godkjennelse av deling av landbrukseiendom begrunnes i et behov for 
å ta vare på å sikre at arealressursene blir disponert på best mulig måte.  Formålet er å gi en 
tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på 
hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Formålet med 
delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for 
nåværende og fremtidige eiere.  

Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se på ressursgrunnlaget og om 
ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig perspektiv. 

Det er lagt til grunn som et mål for Lov om jord at driftsenhetene bør styrkes. Eiendommen 
Skråperud vil i selvstendig drift kun gi en begrenset inntekt ved ordinær jord- og skogbruksdrift. 
Dette er derfor en eiendom som egner for salg som tilleggsareal. Skogarealet ligger godt til rette 
for salg til Hvidsten. Jordbruksarealet ligger ikke i tilknytning til framtidig kjøpers egen jord. Det 
er skrevet 10 års jordleieavtale. Det er innenfor lovens formål at jord og skog selges til et 
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nabobruk.   

Om deling fører til en driftsmessig god løsning  

Det er notert at det i området er andre bruk som kan ha et ønske og et behov for å få kjøpt 
tilleggsjord.  Så lenge en sammenslåing gir en arronderingsmessig akseptabel løsning, anses 
søknaden å være innenfor lovens formål.  Statens forkjøpsrett ved erverv av landbrukseiendommer 
ble borte for ca. 15 år siden og det er derfor en svært begrenset mulighet som kommunen/ staten nå 
har til å gå inn i og endre frivillige erverv. Tidligere hadde man denne muligheten ved 
konsesjonspliktige erverv. 

Om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området   

Det lille tunet vil i dette tilfelle forbli en boligtomt på ca. 4,8 dekar. Dette synes som en rimelig 
størrelse sett ut ifra tunets avgrensning.  Arronderingsmessig ligger jordbruksarealet bedre til rette 
for å legges til nabo gbnr. 81/4, men kan også greit driftes som en parsell. 

Basert på drøftelsen over mener kommunen at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Spørsmålet er dermed om kommunen vil gi dispensasjon, jfr. «kan» i pbl § 19-2. 
Kommunen ser ingen overveiende grunner for å nekte dispensasjon når lovens vilkår er oppfylt. 

Kommunens konklusjon: 

Kommunen er etter en samlet vurdering positiv til å gi dispensasjon fra Kommuneplanen § 3, slik at 
det tillates fradeling av tun og bygningsmasse til boligformål. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og jordlova § 12 innvilger Komité for miljø, plan og 
teknikk søknad om dispensasjon fra Kommuneplan, vedtatt 15.10.2007, § 3, for eiendommen gnr. 81, 
bnr.1, til fradeling av tun med bygningsmasse på ca. 4,8 DA. 
 
Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt 
ved fradeling av tun på overnevnte eiendom. I tillegg anses fordeler som blant annet praktisk-
økonomiske hensyn, arronderingshensyn, samt at en fradeling ikke vil innvirke negativt på 
landbruksdriften i området eller gå ut over dyrka mark, for å være klart større enn eventuelle 
ulemper dispensasjonen vil ha. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, første ledd, bokstav m, gis det tillatelse til opprettelse 
av ny matrikkelenhet på ca. 4,8 DA på eiendommen gnr. 81, bnr. 1 i Spydeberg kommune. 
  

 
 
 
 

Vedlegg: 
Søkers utfyllende informasjon om søknaden 
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Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold 
Fullmakt, kart og veirett 
Landbrukskontorets uttalelse 
Søknad om dispensasjon til fradeling av tun på landbrukseiendom 
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Spydeberg kommune gbnr  81/1  Skråperud - dispensasjon fra arealplan for
fradeling av tun
Uttalelse

Uttalelsen til søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningsloven gis på vegne av
Fylkesmannens avdelinger for landbruk og milj tavern.

Viser til deres oversendelse av  2.7.15, vedrørende søknad om dispensasjon for fradeling av
tunet fra landbrukseiendommen gbnr  81/1  og at jord og skog legges til landbrukseiendommen
gbnr  72/6.  Det oppgis i saksframlegget at tunet er  7  da mens kartet som ligger ved søknaden
har markert tunet på 4,8 da. Eiendommen gbnr 81/  1  består av  96  da fulldyrka jord, 276 da
produktiv skog og 5  da annet areal, til sammen 377 da. Eiendommen gbnr  72/6  består av 153
da  fulldyrka  jord, 892 da  produktiv  skog og 36 da annet areal, til sammen  1080  da. Tuna på
eiendommene ligger 2,5 km fra hverandre, det samme elder den dyrka marka.

Omsøkte tun grenser til fulldyrka jord av svært god kvalitet og høybonitets skog. Ved
fradeling av 4,8 da består arealet i tillegg til tunet av ca l da dyrkbar skog av høybonitet. Ved
fradeling av 7 da består arealet i tillegg av  2,2  da fulldyrka jord av svært god kvalitet.

Søknaden begrunnes bl.a. med at jord- og skogbruksarealene skal legges til naboeiendommen
gbnr  72/6.

Vurdering
Blant annet for å forebygge ulemper for landbruk, natur og friluftsliv, bør spredte
boligeiendommer  i  LNF-områdene ikke være større enn at de tilfredsstiller et bostedsbehov.  I

dette tilfellet søkes det om å fradele et tun på 4,8 eller 7 da. Etter vår vurdering er dette større
enn det som kan kalles et ordinært bostedsbehov.

Det er viktig å hindre drifts- og miljømessige ulemper som kan oppstå når landbruksarealene
infiltreres med landbruksfremmed bebyggelse. En fradeling av tunet som omsøkt vil gi en fritt
omsettelig boligeiendom som bl.a. grenser til dyrka mark av svært god kvalitet. Dette vil
kunne være grunnlag for konflikt mellom bosetting og driften av omkringliggende
jordbruksareal.

Postboks 325 -  1502  Moss - Telefon:  69 24  70  00  - Telefaks:69  24 70  01
www.fylkesmannen.no/ostfold

Statens hus  -
Besøksadresse: Vogtsgate 17 - e-post:fmosDostmottak@fvlkesmannen.no  -



Gårdskart viser at dersom tunet fradeles på en 4,8  da  tomt vil tomta inneholde  1  da dyrkbar

skog av høy bonitet. Vi mener det er svært uheldig å fradele dyrkbar høybonitets skogsmark

til boligformål.

Gårdskart viser at dersom tunet fradeles på en  7  da tomt vil tomta inneholde  2,2  da fulldyrka

jord av svært god kvalitet og 1 da dyrkbar skog av høy bonitet. Det er et nasjonalt mål å

ivareta jordvernet slik at dyrka mark bevares for framtida.

Etter en samlet vurdering av regionale og nasjonale miljøvern- og landbruksinteresser

relevante for saken, har Fylkesmannen i hovedsak ikke innvendinger mot en eventuell

fradeling hvor fulldyrka og dyrkbar jord ikke fradeles. En fradeling hvor fulldyrka jord av
svært god kvalitet inngår i boligeiendommen er imidlertid ikke i tråd med nasjonale rammer

og mål og en slik fradeling frarådes sterkt.

Vi forutsetter at jorda drives sammen med annen jord i området og at det i framtida ikke er

behov for bygninger knyttet til drifta av eiendommen.

Konklusjon

Fylkesmannen anser at en dispensasjon for fradeling hvor fulldyrka jord (som vist i

Gårdskart) inngår i boligtomten ikke ligger innenfor nasjonale rammer og mål og fraråder

sterkt en slik fradeling. Vi frarår også en fradeling av dyrkbar høybonitets skogsmark til

boligformål.

Fylkesmannen har i hovedsak ikke innvendinger til en fradeling hvor fulldyrka og dyrkbar

jord (som vist i Gårdskart) ikke inngår i fradelt tomt og overlater vurderingen av en slik

fradeling til de kommunale myndigheter.

Vi ber om å få oversendt vedtak i saken.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk gedigent av

ersti Stenrød

seniorrådgiver
  Ole Martinsen e.f.

rådgiver

Saksbehandler: Kjersti Stenrød

Kopi til:

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg
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KOPI 
 
Teknisk forvaltning 
v/Susanne Stone 
  

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 15/719 - 4 / AMN 10.06.2015 

 
  

Søknad om deling 
0123/81/1 
 
Saken gjelder: 
Lasse Gareid søker om deling av landbrukseiendommen Skråperud gbnr.  81/1.  Gareid ønsker nå 
å selge jord- og skogbruksarealene  til nabo Rune Hvidsten. Eiendommen ble ervervet ved  
konsesjonspliktig erverv i  2013.  
 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Eiendommen  Skråperud   er en middels stor  landbrukseiendom på totalt  ca. 376,5  dekar,  
hvorav 95,5 dekar er jordbruksareal.  Jordbruksarealet er leid bort.  
 
Deling av landbrukseiendom skal behandles etter Lov om jord § 12. Dersom søknaden  i tillegg 
omfatter dyrka eller dyrkbar jord må det behandles etter Lov om jord § 9.  
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 
departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren 
(utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.  
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast 
i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje 
givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. « 
 
For eiendommen foreligger det følgende data  fra Skog og landskap: 
 Type regisrering            Kartlagt   
Registrerte rødlista arter       Ingen   
Naturtyper Nei            Nøkkelbiotoper 
Miljøregistreringer                 Ingen 
Kulturminner                       1 lokalitet i skog sør for tun 
 
 
Eiendommen ligger i sin helhet i LNFområdet av kommuneplanen. Eiendommen ønskes nå delt  
med formål tilleggsjord/skog og  bolig. 
 
 
 

http://www.landbrukhsa.no/
mailto:landbruk@spydeberg.kommune.no
http://www.hobol.kommune.no/
http://www.spydeberg.kommune.no/
http://www.askim.kommune.no/
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Vurdering: 
Vern av arealressursene. 
Bestemmelsen om krav til godkjennelse  av deling av landbrukseiendom begrunnes i et behov for 
å ta vare på  og sikre at arealressursene blir disponert på best mulig måte.  Formålet er å gi en  
tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og 
samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se på ressursgrunnlaget og om 
ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig perspektiv. 
Det er lagt til grunn som et mål for Lov om jord  at driftsenhetene bør styrkes. Eiendommen 
Skråperud vil i selvstendig drift kun gi en begrenset inntekt ved ordinær jord- og skogbruksdrift. 
Dette er derfor en eiendom som egner for salg som tilleggsareal. Skogarealet ligger godt til rette 
for salg til Hvidsten. Jordbruksarealet  ligger ikke i tilknytning til framtidig kjøpers egen jord. Det er 
skrevet 10 års jordleieavtale. Det er innefor  lovens formål at jord og skog selges til et nabobruk.   
 
Om deling fører til en driftsmessig god løsning  
Det er notert at  det i området er andre bruk som kan ha et  ønske og et behov for å få  kjøpt 
tilleggsjord.  Så lenge en sammenslåing gir en  arronderingsmessig akspetabel  løsning,  anses 
søknaden å være  innenfor lovens formål.  Statens forkjøpsrett ved erverv av 
landbrukseiendommer ble borte for ca. 15 år siden og det er derfor en svært begrenset mulighet 
som kommunen/ staten nå har til å gå inn i og endre frivillige erverv. Tidligere hadde man denne  
muligheten ved konsesjonspliktige erverv. 
  
Om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området   
Det lille tunet vil i dette tilfelle forbli en boligtomt på ca. 7 dekar. Dette synes som en rimelig 
størrelse sett ut ifra tunets avgrensning.  Arronderingsmessig ligger jordbruksarealet bedre  til rette 
for å legges til nabo gbnr. 81/4, men kan også  greit  driftes som en parsell. 
 
Andre hensyn  dersom de faller  inn under formålet i Lov om jord. 
Det forutsettes godkjenning  etter plan- og bygningsloven. 
 
Bosettingshensyn skal kun vurderes der det ikke kan gis samtykke etter tidligere 
vurderingsmomenter. 
 
Etter en samlet vurdering vil det ikke være i strid med Lov om Jord  å godkjenne deling som 
omsøkt. 
Av arronderingshensyn kan det godkjennes omdiponering av inntil 2  dekar jordbruksareal for å gi 
tunet en god avgrensning.  
 
Forslag til vedtak etter Lov om jord §§ 9 og 12. 
 
Med hjemmel i Lov om jord § 12 godkjennes fradeling av ca. 95 dekar jord og ca. 275 dekar skog  
med formål tilleggsareal til nabobruk fra  eiendommen Skråperud gnr. 81 bnr. 1. 
 
Med hjemmel  i Lov om jord § 9 godkjennes omdisponering av inntil 2 dekar jordbruksareal for å få 
til en arrondringsmessig god tunavgrensning. 
 
 
Hilsen 
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Anne- Marit Næss 
leder  
Landbrukskontoret  Hobøl, Spydeberg og Askim  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
Utgår 
 
 

Kopi til: 
Teknisk forvaltning 
 
 

Mottakere: 
Spydeberg kommune 
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Gnr. 26, bnr. 359 - Pionerveien 17 B og C - Naboklage på endret tillatelse for 
bolig nr. 2. 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Elin Fossen GBNR - 26/359, HIST - 14/164 
 

14/1853 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

40/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Saksopplysninger 
Kommunen fattet nytt delegert vedtak i sak 45/2015, datert 24.03.2015, hvor det ble gitt delvis  
medholt til naboene på klage om igangsettingstillatelse for bolig nr. 2,  ved å opprettholde tidligere 
vedtak med endring om at overkant topp grunnmur skulle senkes med 0,5 meter i forhold til tidligere 
bodkjente høyde. Saken ble oversendt direkte til Fylkesmannen i Østfold, uten å gi berørte parter 
mulighet å påklage vedtaket.  

Fylkesmannen i Østfold har i brev datert 19.05.2015 sendt saken i retur og ber om at det fattes nytt 
vedtak etter at berørte parter har hatt mulighet til å uttale seg til omgjøringen av vedtaket. 

Saken ble sendt alle berørte parter i brev datert  19.05.2015, med varsel om 3 ukers klagefrist. På 
vegne av tiltakshaver, har advoktfirmaet Thallaug ANS ved advokat Oddvar Møllerløkken i brev datert 
28.04.2015, påklaget kommunens behandling og vedtak. Kjersti og Jesper Bull Noulund har i brev 
mottatt 27.05.2015, også påklaget kommunens vedtak, og ber om at bolig nr 2 senkes ytterligere og 
følger tegningene oppgitt ved nabovarsel.  

Kommunen behandler saken på nytt, for å kunne videresende saken til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.  

Historikk 

Administrasjonen har gitt igangsettingstillatelse for 2 boliger på gnr. 26, bnr. 359 – Pionerveien 17 B 
og C. Det er gjort eget vedtak for hver av boligene. For bolig nr. 1 i delegasjonssak nr. 100/2014 og 
for bolig nr. 2 i delegasjonssak nr. 130/2014. Vedtakene er påklaget av naboene, og saken ble  
behandlet av KMPT siden det var klage på administrativt vedtak. KMPT utsatte saken i sak 49/2014 i 
påvente av befaring. Rådmannens forslag med nedstemt og falt med 3 mot 4 stemmer 
Protokolltilførsel fra Venstre med tillegg om at for å skåne naboer i nord foreslås grunnmurshøyde 
senket med 1 meter i et omgjøringsvedtak for sak DTF-130/2014. KMPT-s vedtak ble da et vedtak 
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som ikke er en fullstendig behandling av klagen.  

Det ble sendt inn en mindretallsanke i saken, hvor mindretallet ba om  at avgjørelsen i saken bringes 
inn for kommunestyret for ny behandling.  

Mindretallsanke fra nestleder i KMPT ble behandlet av kommunestyret i sak 03/2015, og sendte 
saken tilbake til administrasjonen for vurdering hvorvidt klager kan delvis imøtekommes iht. 
intensjonene i kommunedelplan for Sentrum 2012-20124 – Arealdelen, hva angår fortetting i 
allerede etablert boområder m.m, ved skjønnsmessig vurdering innenfor gjeldende reguleringsplan.  

Virksomhetsleder og rådmann fattet nytt administrativt vedtak i sak 45/2015 den 24.03.2015, i 
henhold til kommunestyrets føringer, og oversendte saken direkte til Fylkesmannen i Østfold. Saken 
ble også sendt berørte parter, men det ble ikke opplyst noe om klagefrist på vedtaket.  

Vurdering 
 Kjersti og Jesper Bull Noulunds klager på kommunens vedtak, og mener at deres tidligere klager og 
innvendinger ikke er imøtekommet, da man fortsatt ikke bygger etter de tegningene som var vedlagt 
nabovarselet. De stiller seg uforstående til at saksbehandler i første omgang er enig med dem og 
sender en forespørsel på mail til utbygger vedrørende dette, men senere i prosessen tas ikke 
sinnspillet videre. Hvordan skal vi kunne forstå tegningsgrunnlaget annerledes når saksbehandler 
tolker det likt som dem. Tegningene, fasade øst og nord i nabovarsel nr. 2 viser tydelig høyde på 
overkant grunnmur på tiltaket og hvor nivået på veien (Pionerveien) ligger. I følge tegningene skal 
overkant grunnmur på bolig nr. 2 ligge 1,5 meter over gatenivå og ikke ca. 3,1 meter slik det er 
påbegynt i dag.  

Kommunen oversendte Noulunds henvendelse til ansvarlig søker den 10.09.2014, og den er besvart 
både til Noulund og kommunen av tiltakshaver den 11.09.2014, og kommunen anseer at det er gitt 
en oppklaring på dette spørsmålet, både pr. mail den 11.09.2014 og utdypet under befaringen som 
var på byggeplassen i forkant av behandlingen av KMPT’s behandling av saken den 27.01.2015. 
Hvordan saksbehandler oppfattet innsendt tegningsgrunnlag, er  oppklart og tatt til etterretning  ved 
tilbakemelding fra ansvarlig søker i mail datert 11.09.2014. Kommunen mener at merknaden er svart 
ut av ansvarlig foretak og tiltakshaver. At nabo ikke har anledning til å sjekke oppgitte kotehøyder, da 
de ikke har tilgang til slikt avansert utstyr til høydeforskjell er forståelig, men de har også mulighet å 
engasjere et annet foretak til dette, dersom de ikke har tiltro til foretaket som har utført målingene.  
Kommunen har ingen mistillit til foretaket, og har derfor tatt innsendt tegningsgrunnlaget til 
etterretning.  

 Ansvarlig søker har sendt inn søknader i henhold til hva som er angitt i reguleringsbestemmelsen, og 
således er det i utgangspunktet ikke fattet vedtak som er i strid med gjeldene plan.  søknaden 
behandlet husk å legge inn vurderinger knyttet til fag, økonomi, miljø og folkehelse> 
 
Konklusjon 
Kommunen mener at Noulunds klage på saksbhendlers tolkning av tegningsgrunnlaget er svart ut 
både av tiltakshaver og av saksbehandler ved å godkjenne søknaden i delegert sak 100/2014. 
Merknaden ble også tilbakevist og forklart av ansvarlig søker på befaring den 27.01.2015. Å påstå at 
saksbehandler heller ikke har hatt forståelse av tegningsgrunnlaget, må stå for Noulunds eget syn. 

Som angitt i konklusjon i delegert sak 45/20115, datert 24.03.2015 opprettholder kommunen 
tidligere syn i saken, og ser sakene i sammenheng. Etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering bør 
overkant gulv av støpt plate senkes med 0,5 meter i forhold til tidligere godkjent høyde for bolig nr. 
2. Igangsettingstillatelsen for bolig nr. 1 bør opprettholdes. Klagene fra naboer vil delvis 
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imøtekommes og saken oversendes fylkesmannen ti videre behandling.   

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Igangsettingstillatelse gitt i delegasjonssak nr. 100/2014 – Gnr. 26, bnr. 359 – Pionerveien 
17 B – Tillatelse til oppføring av bolig nr. 1 i henhold til plan og bygningsloven § 20-1 
bokstav a, opprettholdes. 

2. Igangsettingstillatelse gitt i delegasjonssak nr. 130/2014 Gnr. 26, bnr. 359 – Pionerveien 17 
B – Tillatelse til oppføring av bolig nr. 2 opprettholdes i henhold til plan- og bygningsloven ! 
20-1, bokstav a, men med følgende endring: 

a. Overkant topp grunnmur skal senkes med 0,5 meter i forhold til tidligere 
godkjent høyde. 

b. Øvrige betingelser iv edtak i delegasjonssak nr. 130/2014 opprettholdes. 
 
Sakene seees i sammenheng, og oversendes fylkesmannen til videre behandling i henhold til 
forvaltningsloven § 33. 2. ledd. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
Brev datert 28.04.2015 fra Advokatfirmaet Thallaug ANS - klage på vedtak. 
Gnr.26 bnr.359  - retur av klagesak direktesendt Fylkesmannen 
Brev mottatt 27.05.2015 fra Jesper og Kjersti Bull Noulund 
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SPYDEBERG KOMMUNE-
Spydebergkommune 7_3_APRZ015
Stasjonsgata 35
Att: Teknisk forvaltning _ Arkiv

  1820 SPYDEBERG

Ansvarlig advokat: Vår ref.: Deres ref.: Lillehammdr
Eivind Bjøralt OM/12254/OM 28. april 201 5
Møterett for Høyesterett

SPYDEBERG KOMMUNE - GNR 26 BNR 359, PIONERVEIEN 17 B OG C - KLAGESAf(

IGANGSETTINGSTILLATELSE - KOMMUNENS REF 14/1853-23

Det vises til over overnevnte byggesak. Vi representerer WS Invest AS.

Spydeberg kommune har i 2014 gitt byggetillatelse til oppføring av bygg i henhold til søknac

på nevnte eiendom. Byggesøknaden ble da angitt à være innenfor reguleringsplanens be-

stemmelser, noe som utvilsomt er korrekt, og daværende merknader fra nabo ble avvist.

lgangsettingstillatelsen ble likevel påklaget av nabo. Ved behandling i kommunen av denne

kalgen ble klager gitt delvis medhold av kommunen og et nytt vedtak ble fattet - vedtak er

etter det opplyste datert 24. mars 2015. Dette nye vedtaket er så direkte oversendt fylkes-

mannen til videre behandling, se vedlegg.

Det er å bemerke at kommunen har fattet nytt vedtak med hjemmel i forvaltningslovens § 33

2. Iedd for deretter å oversende dette til fylkesmannen. Det anføres at dette utgjør en saks-

behandlingsfeil. For det tilfelle at kommunen fatter et nytt vedtak med hjemmel i denne be-

stemmelsen så skal det underrettes til partene og partene skal motta en klagefrist for å på-

klage slikt nytt vedtak. Kommunens handlemàte nå ivaretar ikke det kontradiktoriske prinsipp

l forvaltningsloven, ei heller den fremgangsmåte som synes forutsatt i forvaltningslovens §

33. Utbygger har i det foreliggende tilfelle ikke blitt gitt adgang til å påklage vedtaket som er

fattet av kommunen, det er ikke gitt slik underretning som følger av forvaltningslovens § 27,

det anføres at det da foreligger en saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet. Utbygger

har ikke blitt underrettet på forskriftsmessig måte, han er ikke gitt rettmessig klageadgang.
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Utbygger gjør for god ordens skyld oppmerksom på at han vil, for det tilfelle at vedtaket fr

kommunen blir stående i nåværende stand, fremme et erstatningskrav. Erstatningskravet l

fremmes med basis i det forhold at utbygger har forholdt seg til gjeldende reguleringspla ,

mottatt igangsettingstillatelse, og at kommunen deretter har fraveket gjeldende regulering.-

plan.

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.

Likelydende brev med krav om tilbakemelding er sendt både til kommune og fylkesmann.

Med vennlig hilsen

Adv atfirmaet Thallaug ANS

f" /2 .
dvar Møllerløkken

advokat

om@thallaug.no
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SPYDEBERGKOMMUNE

Fylkesmanneni Østfold
Postboks325
1502 MOSS

Deresref.: Vår ref.: Dato:

14/1353-zanew 24.03.2015

Saksfremleggmed vedtak
Delegasjonssaksnr.:45/2015

Gnr. 26, bnr. 359 - Pionerveien17 Bog C- Omgjøringav tidligere
igangsettingstillatelserfor oppføringav 2 bolighus.

Saksopplysninger:
Administrasjonenhargitt igangsettingstillatelsefor2 boligerpågnr.26, bnr.359- Pionerveien17 B.Detler
gjortegetvedtakfor hveravboligene.Forbolignr. 1 i delegasjonssaknr. 100/2014ogfor bolignr. 2 i
delegasjonssaknr. 130/2014.vedtakeneer påklagetavnabo18.8.2014ogKomitefor miljø,planogtekn kk
- KMPT,ga klagerdelvismedhold.Detklagespåplasseringogutformingavboligene.Sakeneer nærkn et
til hverandreogseesi sammenheng.

Mindretallsankefra nestlederi KMPTblebehandletavkommunestyretsomfattetfølgendeenstemmig
vedtak:
1. «intensjoneni «Kommunedelplanfor Sentrum2012-2024- Arealdelen»omfortettingi alleredeetabl rt

boomráder,varå bidratil økt arealutnyttelsepåenmåtesomogsâivaretarreguleringsplanens
opprinneligbestemmelsertil høyderogestetikkKMPTbesfremmeforslagtil tilleggi

- «KommunedelplanforSentrum2012-2024- Arealdelen»somtydeliggjørplanbestemmelserom
fastsettelseavhøyderagestetikksomivaretarhensynetbåde til eksisterendeognybebyggelsepå en
hensiktsmessigmåte. Vedforretningi alleredeetablertebaomródebørdetleggesopptil at gesims-

V /mønehøydenmålesfra eksisterendeterrengsgjennamsnittsnivårundtbygningen.v
2. Isak K-styre03/2015 mindretollsonkeogsakKMPT02/2015 ønskerkommunestyretat sakensendes

tilbaketil administrasjonenfor vurderinghvorvidtklagerkan delvisimøtekammesiht.ovennevnte
intensjonvedskjønnsmessigvurderinginnenforgjeldendereguleringsplan».

Punktnr. 1 kreverenvesentligendringi arealbestemmelsenisentrumsplanen,ogbør løftesinni den
pågåendekommuneplanprosessen.Dettepunktetbehandlesikkel klagesaken.

I punktnr. 2 berkommunestyretadministrasjonenomå vurderehvorvidtklagerdelviskanimøtekomme;
vedskjønnsmessigvurderinginnenforbestemmelsenei sentrumsplanensarealdel.

Saksbehandlingavígangsettelsestiltaker delegerttil rådmannenogvideretil virksomhetslederfor Teknisk
forvaltning.

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Bankkonto
Stasjonsgata35 Stasjomgata35 +47 69 68 2000 post@spYdeberg.komrnune.no113$07 00147
1820 SPYdebel'9 1520 Spydeberg Nettside .nr.

www.spydeberg.kommune.no 864 947 352
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Saksopplysninger/behandlinger
—- igangsettingstillatelseer gitt for 2-mannsboligi delegertsak100/2014,datert 28.7.2014og sak M

130/2014,datert30.07.2014. l
- KMPTbehandlingav klagepåvedtakenesak49/2014, datert 04.11.2014-—Utsatt i påvente av befariig.
- KMPT sak 02/2015, datert 27.1.2015.

- Mindretallsankefra nestleder i KMPT
- Kommunestyresak03/2015, datert 12.2.2015.

Reguleringsplan
Eiendommenomfattes av reguleringsplanfor GriniskogenVest- Jernbanen,stadfestet29.8.1980.

Sitater av noen avdegamle bestemmelsene:
- 'Fllot oppføring av bolighusí 1 etasje med tilhørendegarasje.Der terrenget etter bygningsrådetsskj n

ligger til rette for det kan det tillates innredet underetasjei samsvarmed bestemmelsenei
byggeforskriftene.

- Bygningenshøydemå ikke overstige 6 meter for 1etasjeshus og 8 meter med 1etasjeshusog
kjelleretasje,alt regnet fra ferdig planert terreng.

- Unntak fra dissereguleringsbestemmelserkan,hvor særligegrunner taler for det, tillates av
bygningsrådetinnenfor rammen av bygningslovgivningenog bygningsvedtekterfor Spydeberg
kommune.

Sentrumsplanensarealdel
Kommunedelplanfor Sentrum2012-2024- Arealdelener gjort gjeldene for eiendommenpr. d.d.
l sentrumsplanenleggesdet opp til fortetting i alleredeetablert boområder, ogbestemmelseneher går
foran bestemmelsenei reguleringsplanenfra 1980.

Sentrumsplanensarealdelgår foran reguleringsplanenfor boområdet der eiendommenligger. Dette
medfører at bestemmelseneer noe endret fra reguleringsplanenbI.a.for tillatt høydeog utnytting for
eiendommene i området. Gesimshøydeer 6 meter ogmønehøydeer 8 meter.

Tomten er alleredebyggeklare.Terrenget er fylt opp med pukk og VA-anleggeneligger i grunnen.
Det er ikke støpt sate.

Vurdering .
Ansvarligprosjekterendehar vurdert bygningenesplasseringpå tomta ogtilpasning til øvrig bebyggelse.
Kommunen har ment at omsøkte tiltak tilfredsstiller allekrav, og har vurdert at tiltakene kunnegodkjenne .

Kommunestyret referer til at en i arbeidet med fortetting i sentrum ogsåskal ivaretar reguleringsplanens
opprinnelig bestemmelsertil høyder og estetikk. Denintensjonen ligger som et bakteppefra behandlingen
av sentrumsplanen.Demener at oppfyllingen i dette tilfelle er skjemmendeog i overkant høy. Etter en
nærmere skjønnsmessigvurdering mener administrasjonenat overkant gulv av støpt plate bør senkesmed
0,5 meter i forhold til tidligere godkjent høydefor bolig nr. 2. Denneboligen ligger lengstmot nord på
tomta og oppfyllingen slik den er nå kan virke skjemmendefor nærmestenabo.Skjønnsmessigvil en få en
bede tilpasning til eksisterendeterreng ved å senkeoverkantgulv for støpt plate.
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Forbolig nr.1erdet mindreoppfyllingogdenergodttilpasseteksisterendeterreng.Omsøkte
igangsettelsebøropprettholdes.

Nårdetgjelderutforminger mønehøyderoggesimsi henholdtil sentrumsplanen.

Konklusjon
Sakeneseesi sammenheng.Etteren helhetligskjønnsmessigvurderingbøroverkantgulvavstøptplate
senkesmed0,5 meter i forholdtil tidligeregodkjenthøydeforbolignr.2. lgangsettingstillatelsenfor bo ig
nr. 1 børopprettholdes.Klagervildelvisimøtekomme:ogsakenoversendesfylkesmannentil videre
behandling.

Vedtak:
1. igangsettingstillatelsegitt i delegasjonssaknr. 100/2014Gnr.26, bnr359 - Pionerveien17B- Tillatelse

til oppføringavbolignr. 1 i henholdtil plan-ogbygningsloven§ 20-1bokstava, opprettholdes.
2. igangsettingstillatelsegitt i delegasjonssaknr. 130/2014Gnr.26, bnr359 - Pionerveien17 B- fillat se

til oppføringavbolignr.2 opprettholdesi henholdtil plan-ogbygningsloven§ 20-1,bokstava, men
medfølgendeendring;
a) Overkanttoppgrunnmurskalsenkesmed0,5meter í forholdtil tidligeregodkjenthøyde.
b) Øvrigebetingelseri vedtaki delegasjonssaknr.130/2014opprettholdes.

Sakeneseesi sammenheng,ogoversendesfylkesmannentil viderebehandlingi henholdtil
forvaltningsloven§ 33, 2. ledd.

Hilsen

HeidiVildskog
Rådmann

JonGunnarWeng
Virksomhetsleder
Virksomhettekniskforvaltning

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentogtrengerikkeunderskrift.

Vedlegg:
Gnr26, bnr359 - Pionerveien17 B- Tillatelsetil oppføringavnyttbolighus
Diverse mailer datert 03.06.2014 - 20.06.2014.
Klagepåvedtakfra Fongendatert18.08.2014.
Brevtil Fongen- Gnr26, bnr359 - Pionerveien17 BogC- Klagepåvedtakomoppføringav2 bolighus
Diversemailkorrespondanse16.09.-18.09.2014- Pionerveien17 BogC- lnnmåltplasseringavtiltak.
Brevtil SØKdatert18.09.2014- Gnr.26, bnr359 - Pionerveien17BogC- Klagepåvedtakomoppføringav2
bolighus
Mail datert 18.09.2014- TelefonmøtevedrørendePionerveien17
Mail fra Fongen,datert 18.09.2014Gnr.26, bnr359 - Pionerveien17 BogC- Klagepåvedtakom oppføring
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Vedlegg:
av2 bolighus
Gnr.26, bnr 359~Pionerveien17BogC- Forespørselomvideresaksbehandling.
KMPTsak49/2014og02/2015-Vedtak- Klagepåvedtakomoppføringaveneboliger.
Administrasjonensoppsummeringsaksgang- Gnr26bnr 359Vedlagtdokumentasjon
K-sak3/2015,12.02.2015
MindretallsankefraAndreasKulvik,nestlederKMPT
Sak02/2015 - 27-01.2015 - KMPTmed vedtak
Vedtaksbrev
Gnr.26, bnr.359 - Pionerveien17 B- Søknadomtillatelsetil oppføringav2-mannsbolig.
Søknadbolig2
Situasjonskartogtegningsgrunnlagmedangitthøydeferdigterreng- 15.05.2014
Gnr.26bnr.3S9- Pionerveien17 B- Tillatelsetil oppføringavenebolig
Diversemailerdatert10.09.2014~12.09.2014.
Brevfra Fongen datert 11.09.2014 - FORHOLDRUNDTOPPFØRINGAV NYBYGGPÅGnr. 26 Bnr. 359
SVForholdrundtbyggevirksomhetPionerveien17 BogC
Diversemailer
VSPionerveien17,Spydeberg
Kontrollmålinger
Gnr.26,bnr 359 - Pionerveien17BogC - lnnmåltplasseringavtiltak.
Kontrollmälingeravhøyder16.09.2014.
ReGnr.26, bnr359- Pionerveien17BogC - lnnmâltpiasseringavtiltak.
SVGnr. 26, bnr 359 - Pionerveien 17 Bog C - lnnmålt plasseringav tiltak.
Nabovarseldatert28.01.2014
Gnr26, bnr359 - Pionerveien17 B- Tillatelsetil oppføringavenebolig
BekreftelsefraSØKomoppmåling/høyder
Presiseringerfra Fongen/Noulundtil byggesakGnr.26Bnr.359
VarselombefaringPionerveien17 - 27.01.15
Gnr. 26, bnr. 359 - Pionerveien 17 B - Søknadom tillatelse til oppføring av Z-mannsbolig.
Mindretallsanke
ReGnr.26, bnr 359 - Pionerveien17BogC - Klagepåvedtakomoppføringav2 bolighus
FORHOLDRUNDT OPPFØRINGAV NYBYGGPIXGnr. 26 Bnr. 359
VSKlagepåvedtakomSaksframleggmedtillatelsetil oppføringavbolighus- Rettet
Diversemailkorrespondanse03.06.-20.06.2014.

Kopitil:
WS InvestAS
Tinde Hytter
MariaElizabethogLarsFongen
KjerstiogJesperBullNoulund

Mottakere:
FylkesmanneniØstfold
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Fylkesmannen1Østfold

SPYDEBERG KOMMUNE
ålV Spydebergkommune Juridiskavdeling

p i

 I l Deres ref.:

StaSJ0nSg‘f-35 Vårref.: 2015/2560423.1AST
1820SPYDEBERGArk.sakl[) loom. Arkiv Vårdato: 19_05_2015

/¥ aZ// 5' Dgéé, ü
saksbffh. 'ål

Fylkesmannen returnerer klagesak - byggetillatelse for oppføring av
bolighus - gbnr. 26/359 i Spydeberg kommune

Vi viser til oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 30.03.15. Vi Viser også til brev
av 28.04.15 fra advokat Oddvar Møllerløkken fremsatt på vegne av VVS Invest AS.

Saken gjelder oppføring av to bolighus på eiendommen gbnr. 26/3 59. Byggetillatelser ble av
kommunen i vedtak av henholdsvis 28.07.14, sak 100/2014 - bolig nr. 1 og vedtak av
30.07.14, sak 130/2014 - bolig nr. 2. Etter innkommet naboklage fattet kommunen følgende
vedtak, datert 24.03.15:

Vedtak:

1. igangsettingstillatelse gitt i delegasjonssak nr. 100/2014 Gnr. 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B -
Tillatelse til oppføring av bolig nr. 1 i henhold tilplan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a, opprettholdes.

2. igangsettingstillatelse gitt i delegasjonssak nr. 130/2014 Gnr. 26, bnr 359 - Pionerveien 17 B -
Tillatelse til oppføring av bolig nr. 2 opprettholdes i henhold tilplan- og bygningsloven § 20-1, bokstav a,
men med følgende endring;
a) Overkant topp grunnmur skal senkes med 0,5 meter i forhold til tidligere godkjent høyde.
b) Øvrige betingelseri vedtak i delegasjonssak nr. 130/2014 opprettholdes.

Sakene sees i sammenheng, og oversendes fylkesmannen til videre behandling i henhold til
forvaltningsloven § 33, 2. ledd.

Kommunen har i klageomgangen opprettholdt tillatelsen for bolig nr. 1 fullt ut. Naboklagen
på tillatelsen til bolig nr. 1, gitt i vedtak av 28.07.14, kan dermed tas opp til klagebehandling
hos Fylkesmannen.

Kommunen har imidlertid endret tillatelsen for bolig nr. 2. i klageomgangen. Det er kun når
kommunen opprettholder sitt eget vedtak fullt ut i klageomgangen, dvs. ikke opphever eller
endrer vedtaket, at saken skal oversendes klageinstansen, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde
ledd, jf. andre ledd. Ettersom kommunen har endret tillatelsen når det gjelder bolig nr. 2, og
dermed tatt klagen delvis til følge, har kommunen i realiteten fattet et ny_ttenkeltvedtak for
denne boligen. Partene i saken må da underrettes om det nye vedtaket, og gis klageadgang nå-
det gjelder bolig nr. 2, jf. forvaltningsloven §§ 27 og 28 første ledd.

Fylkesmannen returnerer derfor saken til kommunen slik at partene i saken får anledning til å;
klage på den endrede tillatelsen for bolig nr. 2. gitt i Vedtak av 24.03.15.

Dersom den endrede tillatelsen for bolig nr. 2 påklages, må kommunen foreta en forberedend 3
klagebehandling og ta stilling til denne klagen etter forvaltningsloven § 33. Dersom

Statens hus - Postboks 325 - 1502 Moss - Telefon: 69 24 70 00 - Telefaks: 69 24 70 57
Besøksadresse: Vogtsgate 17 - e-post: fmospostmottak@fvlkesmannen.no - www.fylkesmannen.no/ostfollfl



kommunen, etter å ha vurdert en eventuell klage, fastholder den endrede tillatelsen må saken
tilrettelegges og oversendes Fylkesmannen i Østfold for endelig avgjørelse, jf.
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.

Partene i saken orienteres ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

WM5h~;I>m3I23%s1/
Anne Strømsæther e.f.
seniorrådgiver

Kopi til:
Tinde Hytter v/Tone Ødegård
Maria Elizabeth og Lars Fongen
Advokatfirmaet Thallaug ANS v/advokat
Oddvar Møllerløkken
Kjersti og Jesper Bull Noulund

Brugata 1
Pionerveien 17A
Postboks 354

Brigadeveien 15

2630
1820
2602

1820
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FylkesmanneniØstfold

Maria Elizabeth og Lars Fongen Juridiskavdeling
Deres ref.:

Pi0n6fV6ienWA vårref.: 2015/2560423.1AST
1320SPYDEBERG vàrdato: 19.05.2015

Melding om saksbehandlingstid - klage på vedtaki byggesak, gbnr. 26/359 i
Spydeberg kommune

Vi viser til deresklage over kommunens vedtak. Vi mottok dokumentene i saken fra
kommunen den 30.03.15.

Etter en gjennomgang av sakens dokumenter ser Fylkesmannen at kommunen har endret sitt
vedtak i klageomgangen når det gjelder bolig nr. 2. Denne delen av saken må derfor
retumeres til kommunen slik at partene får anledning til å klage på den endrede tillatelsen for
bolig nr. 2, jf. vårt brev av i dag som følger vedlagt.

Når det gjelder bolig nr. l har Fylkesmannen kommet til at saken kan tas opp til behandling.

Fylkesmannen plikter som hovedregel å avgjøre klager i byggesaker innen 12 uker fra saken
er mottatt fra kommunen, jf. byggesaksforskriften §§ 7-1 e) og 7-2. Saksbehandlingstiden hos
oss er for tiden dessverre lenger. Vår avgjørelsei saken kan forventes innen ca.16 - 20 uker.

Med hilsen

lim 5tLcw1>m5r2?€i’hr
Anne Strømsæther e.f.

seniorrådgiver

Kopi til:
Advokatfirmaet Thallaug ANS v/advokat
Oddvar Møllerløkken
Kjersti og Jesper Bull Noulund
Spydeberg kommune
Tinde hytter v/Tone Ødegård

Postboks 354 2602 LILLEHAMMER

Stasjonsgt. 35
Brugata l

1820 Spydeberg
2630 RINGEBU
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Besøksadresse: Vogtsgate 17 - e-post:fmospostmottak@fvlkesmannen.no - www.fyIkesmannen.no/ostfold
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Saksframlegg 

 

 

Klage på detaljregulering gang- og sykkelvei langs Fv 202 fra Hovin skole til 
Granodden 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FA - L13, HIST - 07/930 
 

14/616 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

41/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 

Kommunestyre PS  

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 

Saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saken gjelder 
 
Det har kommet inn to klager i saken. 

Ole Nicolai Skulberg, Hilde Flote, Ivar Dingstad, Hanne Karikoski Dingstad og Anne Kristoffersen har 
sendt inn felles klage. De er eiere og beboere på gårder som berøres av gang- og sykkelveien.  
 
Klageretten går fram av forvaltningsloven §§ 28, 29. Frist er overholdt, og fire av klagerne har 
klagerett som grunneiere som blir berørt av gang- og sykkelveien. 
 
De mener at det er for stor totalbredde av gang- og sykkelveien over dyrka mark, for stor bredde på 
sikkerhetssone/trafikkskille, det må kunne drives jodbruk helt inn til skulder, det må kunne 
aksepteres høydeforskjell mellom gang- og sykkelveien og fylkesveien, og det må sikres i plan 
matjord til overs ved utbygging som kan tilfalle grunneier.  
 
Klage fra Lyseren Samarbeidsutvalg – LSU er behandles av administrasjonen som en avvisningssak. 
 
Saken innstilles fra KMPT og sluttbehandles av kommunestyret.  
 
Opprettholdes kommunestyrets vedtaket fra 24.06.2015 sendes saken til fylkesmannen for endelig 
vedtak. Dersom kommunen gjør endringer må planen ut på ny høring. 
 
Saksopplysninger med vurdering  
Som berørte parter i saken klager grunneierne på følgende 6 forhold. 
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1. Total bredde:  

En permanent inngrepsbredde på 8 m må reduseres. Det er særlig viktig å redusere inngrepsbredden 
på dyrka mark. Inngrepsbredden må være på maks 6 m totalt.  
 

2. Sikkerhetssone/trafikkskille:  

Standarden er på 3 m der hvor fartsgrensen er 70 km/t eller mer. Det er viktig at den faktisk er på 
totalt 3 m og ikke mer. Trafikkskillet må måles fra ytterkant av den hvite stripa og til og med skulder 
på gang- og sykkelveien. (Skulder på gang- og sykkelvei må inngå i selve sikkerhetssonen.) Biltrafikken 
går innenfor hvit stripe og gående/syklende på selve asfalten/dekket på gang- og sykkelveien. Det er 
også viktig å ta med at det er flatt, meget oversiktlig og åpent lende fra Skulberg og helt opp til 
Bygdetunet.  
 

3. Jordbruksdrift inntil skulder:  

Det skal være mulig å pløye og så nær inntil skulder på gang- og sykkelveien. Grøft på innsiden av 
jordet er overflødig. Dimensjonering, fundamentering og drenering må være god nok i selve 
trafikkskiltet som er på hele 3 m. Det må legges til grunn at minst mulig matjord eksproprieres og 
bygges ned.  
 

4. Akseptere noe høydeforskjell:  

Strekningen fra Skulberg til Bygdetunet er svært oversiktlig. Det må aksepteres at gang- og 
sykkelveien for det meste følger nivået på jordet og ikke går nøyaktig i nivå med Fv202 hele 
strekningen. Dette for å unngå en del fyllinger/skjæringer. Gang og sykkelveien må følge linjene i 
landskapet på en best mulig måte.  
 

5. Erstatning, grunnerverv:  

Beløpene som tidligere har vært nevnt i saken, er meget lave (16-20 kr/m2). Erstatningsbeløpet må 
høynes betydelig. Høsten 2014 vedtok Høyesterett å senke kapitaliseringsrenten fra 5 til 4%. Dette 
får betydning for alle framtidige erstatninger - disse skal økes.  
 

6. Sikre matjord:  

Det står i saken at overskytende matjord kan tilfalle grunneier gratis. Det er ikke godt nok. Det må 
sikres at det faktisk blir matjord til overs. Matjorda skal ikke brukes opp i tiltaket, det blir helt feil. 
Tiltakshaver må derfor sørge for at det blir matjord som kan tilfalle grunneier. (Se også 
høringsuttalelse fra Fylkesmann, 05.12.2013.) Matjord skal f.eks. ikke brukes til fyllmasser, eller til å 
pynte kanter og lignende med.  
 
Før øvrig er administrasjonen i vedtaket i kommunestyret i saken bedt om å arbeide for en rimeligere 
og enklere løsning for gang- og sykkelveg, og om mulig legge dette til grunn for fremtidig 
budsjettforslag. Dette kan blant annet føre til at gang- og sykkelveien til Lyseren totalt blir smalere. 
Fylkeskommunen har henvendt seg til sentrale myndigheter for å få til enklere gang- og 
sykkelveiløsninger. 
 
I tillegg til dette vil klagerne også nevne følgende punkter:  
Håndtering av overvann: Det må kapasitets beregnes på en skikkelig måte. Tiltakshaver må dekke 
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nødvendige arbeider og utgifter til det.  
A. Sikkerhetssone/trafikkskille/kanter må ha vegetasjon som ikke bidrar til å spre ugras, men vi 

ønsker svært gjerne at det er vegetasjon som er vennlig for bier.  
I høringsuttalelse fra Fylkesmann pr 05.12.2013 sies det nettopp at det er viktig å ivareta 
matjorda som ressurs og det anbefales å lage rekkefølgebestemmelser som sikrer at matjorda 
kan brukes andre steder. FM sier også at det mangler en tydeliggjøring av flere alternative 
løsninger for å redusere forbruket av dyrka mark. Det anbefales sterkt fra deres side å arbeide 
videre med løsninger som beslaglegger mindre dyrka mark. Vi mener at dette må tas på alvor 
av alle parter.  

B. Når det er snakk om nedbygging av matjord er konfliktgraden høy – ikke lav eller middels slik 
det framgår i saken. De aktuelle arealene er i bruk og har nasjonal verdi.  

 
Punktene A og B vil bli håndtert i byggesakprosessen. 
Punkt C er en del av behandlingen ovenfor i punktene 1-6.. 
Når det gjelder punkt D;  beliggenheten til jordareal langs Fv. 202 til Lyseren er god kjent, og 
kommunestyret har vært innforstått med kvaliteten ved sin behandling. 
 
 
Vurderinger 
 

1. Total bredde:  

Etter gjentatte befaringer og vurderinger sammen med Staten vegvesen er bredden på inngrepene 
som planen viser nødvendig for å tilfredsstille veinormene. Bredden på gangveien har vært gjenstand 
for diskusjon i hele prosessen og er nå på et minimum. Innspill fra grunneierne både før 1. 
gangsbehandling og i høringsprosessen er tatt opp med Vegvesenet. Det er ikke mulig å fastsette en 
minimumsbredde på 6 m. 
 

2. Sikkerhetssone 

Sikkerhetssone med skuldre har i planen den bredde som tilfredsstiller minimumskrav. Det er 
gjennomført flere befaringer med blant andre Vegvesenet, og administrasjonen har på ny hatt 
kontakt med vegvesenet om sikkerhetssone/skuldre. Etter de opplysningene kommunen har fått fra 
vegvesenet er 3 m sikkerhetssoner med skuldre nødvendig bredde der hvor fartsgrensen er 60 km/t 
eller mer. 
 

3. Jordbruksdrift inntil skulder 

Forholdet var godt kjent ved behandlingen i kommunestyret. Grøftebehovet må ivaretas i plan slik at 
det ikke senere blir for endringer i plan der dette må gjennomføres.  
 

4. Akseptere noe høydeforskjell 

Utfordringer vedrørende høydene på gang- og sykkelveien i forhold til fylkesveien var også kjent ved 
behandlingen i kommunestyret. Over «Atlanteren» er fartsgrensen 80-km/t og et lavere nivå på 
gang- og sykkelveien øker risikoen for ulykker dersom en bil skulle kjøre av veien. Forholdene var 
godt kjent og ble vurdert før 1. gangsbehandlingen og i høringsprosessen. 
 

5. Erstatning/grunnerverv 
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Erstatningsutmåling gjøres i avtaler med de enkelte grunneierne senere i prosessen.  
 

6. Sikre matjord 

Tiltakshaver erverver grunn og må benytte den matjorda de trenger til å sette gang- og sykkelveien 
tilfredsstillende i stand. Utover dette kan matjord tilfalle grunneier. Dette er et forhold som var kjent 
ved kommunestyrets behandling.  
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at vedtak i kommunestyret 24.06.2015 må opprettholdes. Forholdene påpekt i 
klagen var vurdert ved kommunestyrets behandling. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune opprettholder sitt vedtak i møte 24.06.2015 i sak 37/2015. 

 

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 med følgende endringer: - 

 

1.  Paragraf 11: Rekkefølgbestemmelser, 3. avsnitt. SPP" kan opparbeides ved opparbeiding av 
gang- og sykkelveg på grn. 19, bnr. 7. - Pkt. 8.2. Grunnerverv. Setningen "Eventuelle 
trykkskader dette medfører tar grunneier på eget budsjett" strykes.  

 
2. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen som en maksimum ramme. Administrasjonen bes 

arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og sykkelvei, og, om mulig, legge dette til 
grunn for fremtidige budsjettforslag. 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Klage på vedtak gang- sykkelveg Hovin skole - Granodden 
 
 
 



 

Spydeberg kommune 

Stasjonsgt 35, 

1820 Spydeberg 

 

 

                           Spydeberg, 15. juli 2015 

 

Detaljregulering gang- og sykkelvei langs Fv 202, Hovin skole - Granodden –  

KLAGE PÅ VEDTAK 

Det vises til brev fra kommunen datert 24.06.2015, mottatt 26.06. 2015. 

Som berørte parter i saken vil vi framføre klage på vedtaket. Det vises også til tidligere 

innspill, både skriftlig og muntlig.  

 

- Total bredde: En permanent inngrepsbredde på 8 m må reduseres. Det er særlig viktig 

å redusere inngrepsbredden på dyrka mark. Inngrepsbredden må være på maks 6 m 

totalt.   

 

- Sikkerhetssone/trafikkskille: Standarden er på 3 m der hvor fartsgrensen er 70 km/t 

el mer. Det er viktig at den faktisk er på totalt 3 m og ikke mer. Trafikkskillet må 

måles fra ytterkant av den hvite stripa og til og med skulder på g-s-veien.  (Skulder på 

g-s-vei må inngå i selve sikkerhetssonen.) Biltrafikken går innenfor hvit stripe og 

gående/syklende på selve asfalten/dekket på g-s-veien. Det er også viktig å ta med at 

det er flatt, meget oversiktlig og åpent lende fra Skulberg og helt opp til Bygdetunet.  

 

- Jordbruksdrift inntil skulder: Det skal være mulig å pløye og så nær inntil skulder 

på g-s-veien. Vanlig jordbruksdrift må aksepteres her. Det foregår andre steder og må 

selvfølgelig tillates her også. Grøft på innsiden av jordet er overflødig. 

Dimensjonering, fundamentering og drenering må være god nok i selve trafikkskillet 

som er på hele 3 m. Det må legges til grunn at minst mulig matjord eksproprieres og 

bygges ned.   

- Akseptere noe høydeforskjell: Strekningen fra Skulberg til Bygdetunet er svært 

oversiktlig. Det må aksepteres at g-s-veien for det meste følger nivået på jordet og 

ikke går pinlig nøyaktig i nivå med Fv202 hele strekningen. Dette for å unngå en del 

fyllinger/skjæringer. G-s-veien må følge linjene i landskapet på en best mulig måte. 

 

 

- Erstatning, grunnerverv : Beløpene som tidligere har vært nevnt i saken, er meget 

lave (16-20 kr/m2). Erstatningsbeløpet må høynes betydelig. Høsten 2014 vedtok 



Høyesterett å senke kapitaliseringsrenten fra 5 til 4%. Dette får betydning for alle 

framtidige erstatninger - disse skal økes. Denne g-s veien går langs arealer med svært 

god kvalitet på matjorda. Vi er kjent med at erstatninger for god matjord har økt 

betydelig de siste årene.  

- Sikre matjord: Det står i saken at overskytende matjord kan tilfalle grunneier gratis.  

Det er ikke godt nok. Det må sikres at det faktisk blir matjord til overs. Matjorda skal 

ikke brukes opp i tiltaket, det blir helt feil. Tiltakshaver må derfor sørge for at det blir 

matjord som kan tilfalle grunneier. (Se også høringsuttalelse fra Fylkesmann, 

05.12.2013.) Matjord skal f.eks ikke brukes til fyllmasser eller til å pynte kanter og 

lignende med. 

I tillegg til dette vil vi også nevne følgende punkter:  

1. Håndtering av overvann: Det må kapasitetsberegnes på en skikkelig måte.    

Tiltakshaver må dekke nødvendige arbeider og utgifter til det.   

2. Sikkerhetsone/trafikkskille/kanter må ha vegetasjon som ikke bidrar til å spre ugras, 

men vi ønsker svært gjerne at det er vegetasjon som er vennlig for bier.  

3. I høringsuttalelse fra Fylkesmann pr 05.12.2013 sies det nettopp at det er viktig å 

ivareta matjorda som ressurs og det anbefales å lage rekkefølgebestemmelser som 

sikrer at matjorda kan brukes andre steder. FM sier også at det mangler en 

tydeliggjøring av flere alternative løsninger for å redusere forbruket av dyrka mark. 

Det anbefales sterkt fra deres side å arbeide videre med løsninger som beslaglegger 

mindre dyrka mark. Vi mener at dette må tas på alvor av alle parter.  

4. Når det er snakk om nedbygging av matjord er konfliktgraden høy – ikke lav eller 

middels slik det framgår i saken. De aktuelle arealene er i bruk og har nasjonal verdi.  

 

Vi er glade for at kommunestyret i sitt møte den 16. juni vedtok (i pkt 2.) et tillegg hvor 

administrasjonen bes om å arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og 

sykkelveg. Initiativ fra samferdselspolitikere i Østfold og signaler fra samferdselsministeren 

må også følges opp videre. Det handler om at det bygges for dyrt og at man vil se på enklere 

løsninger.      

Vi ser fram til at man tar dette på alvor og finner løsninger på kombinasjonen av god 

trafikksikkerhet og minimalt forbruk av matjord.  

 

Med hilsen 

 

Ole Nicolai Skulberg    Hilde Flote   

/sign/           /sign/ 

Ivar Dingstad   Hanne Karikoski Dingstad    

/sign/   /sign/ 

Anne Kristoffersen  

/sign/  
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Saksframlegg 

 

 

Grååsen øst - gnr. 29 bnr. 3 - fastsetting av planprogram. Ny behandling 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FA - L13, GBNR - 29/3, HIST - 
13/696 
 

14/629 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

42/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 

Kommunestyre PS  

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Saken ble behandlet 19.05.2015 I KMPT I sak 24/2015, men ble ikke sendt videre til kommunestyret 
for endelig behandling. Det er oppstått tvil om komiteen viste om hvilket politisk organ som gjør 
endelig vedtak I saken.  

For at det ikke skal være tvil om at komiteen ved sin beandling vet at endlig fastsetting av 
planprogrammet gjøres av kommunestyret oversendes saken for ny behandling. Saksframlegget for 
øverig er det samme som ved behandlingen I møte 19.05.2015. 
 
Komiteen vedtok 19.05.2015 følgende:  

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. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
KMPT vedtok i sak nr. 016/14 at de var positive til planoppstart for utvidlese av Grååsen boligfelt.  
 
Planprogrammet har vært på offentlig høring og ettersyn i tiden fra 26.11.2014 til 16.01.2015. 
 
I løpet av varslingsperioden har det kommet 21 innspill – innspillene fra naboer/beboere i området 
er skeptiske og negative til at Grååsen boligfelt skal utvides. 
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Vurdering 
Arealene som omfattes av planforslaget ligger i direkte tilknytning til det eksisterende Grååsen 
boligfeltet i enden av Løkkerudveien, Kolleveien og Viddaveien.  
 
Arealene som ønskes utviklet til boligformål er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til LNF-
områder. I forslag til revidert kommuneplan er området foreslått som fremtidig boligbebyggelse. 
 
Administrasjonen mener at den beste prosessen for nye boligområder er å avklare arealbruken 
gjennom kommuneplanarbeidet.  
 
Når det likevel nå foreslåes en utvidelse av boligområdene på Grååsen må forslagsstiller selv 
gjennomføre konsekvensutredningen som er nødvendig for å kunne få oversikt over alle forhold 
som må utredes gjennom planarbeidet. 
 
Administrasjonen mener at forslaget til planprogram svarer ut de temaene som det er naturlig å 
utrede i plansaken. 
 
Administrasjonen har forståelse for at grunneierne på Grååsen ikke ønsker en utbygging av 
ytterligere 9 boligtomter i området, da all slags type utbygging vil kunne medføre trafikkbelastning 
og støy.  
 
I det videre arbeidet må forslagsstiller sørge for å planlegge utviklingen av området slik at 
eksisterende boliger og nabolag ikke blir mer belastet enn nødvendig.  
 
Tilbakemeldingene fra høringsperioden går på at området ligger utenfor avsatte områder for 
boligutvikling og at utbygging som foreslått vil forringe eksisterende boligområde med 
anleggstrafikk og belastninger for naboer.  
 
Beboerne påpeker at arealene som foreslås som byggeområde for boliger fungerer i dag som 
lekearealer for barna i området. Det foreslåtte planområdet  fungerer også som atkomst til de 
opparbeidede stiene som er etablert i skogen ned mot Glomma, ref. kart «Turstier i Grååsen». 
 
For flere av de nærliggende eiendommene vil en utbygging som foreslått oppleves som en 
belastning, spesielt i byggeperioden.  
 
For de direkte tilgrensende eiendommene vil en utbygging som foreslått oppleves som en 
verdiforringelse av egen eiendom. I tillegg vil det kunne oppleves som en belastning å få nye 
bygninger plassert i et område som frem til nå har vært en skog. De endrede forutsetningene vil 
påvirke naboenes egen bruk på egen eiendom. Brukbarheten av de østvendte uteoppholdsarealene 
for nabobebyggelsen vil reduseres.  
 
Flere av merknadene poengterer at den offentlige infrastrukturen som er etablert har blitt 
finansiert av de som i sin tid kjøpte byggetomter av Spydeberg kommune. Med dette mener 
grunneierne i Grååsen at  det er de som har betalt for den infrastrukturen som de nye tomtene skal 
knytte seg til. Kostnadsspørsmålet ved tilknytning av offentlig infrastruktur for de planlagte tomtene 
står sentralt for mange av merknader fra beboerne i Grååsen.  
 
SVAR: Det vil i denne og liknende saker ikke bli  snakk om innbetaling eller refusjon for allerede 
etablert offentlig infrastruktur.  
 
Flere av grunneierne i Grååsen undrer seg over hvem som skal være erstatningspliktig for det 
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verditapet hver enkelt grunn-/huseier ev. vil bli påført som følge av utbbingen. 
 
SVAR: Det kan ikke forventes erstatning for eventuelt verditap for nabobebyggelsen, da må det 
eventuelt kjøres sak i rettsystemet. 
 
Konklusjon 
Planfremmer må svare ut innspill fra naboer og myndigheter i det videre arbeidet med 
detaljreguleringsplanforslaget. Administrasjonen mener at planprogrammet kan fastsettes slik det 
foreligger, og at de temaene som er listet opp i forslaget til planprogram dekker utredningsbehovet. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune har vurdert forslaget til planprogram for utvidelse av Grååsen boligfelt med 9 
boligtomter og vedtar at planprogrammet fastsettes slik det foreligger. 

 
 
 
 

Vedlegg: 
VEDLEGG 2 Høringsinnspill1 
VEDLEGG 1 Forslag til planprogram for Grååsen 
VEDLEGG 3 Høringsinnspill2 
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FORORD  

Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen «Løken store søndre» gnr/bnr 29/3, 

Tore Martin Løken, ansvarlig for forslaget til planprogram.  

Vi ønsker med dette å sette i gang planarbeid som kan tilrettelegge for utvidelse av 

eksisterende boligfelt på Grååsen med til sammen 9 nye boligtomter. 

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og 

hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal også ta for seg hvilke 

problemstillinger som skal granskes nærmere og hvilke utredninger som anses nødvendig for 

å gi et godt beslutningsunderlag. I tillegg vil planprogrammet vise avgrensingen av 

planområdet.  

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og etter plan- og bygningslovens § 4-2, 

legges forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte 

myndigheter, grunneiere og interesseorganisasjoner.  

Tidspunkt for utlegging er 27.11.14 og frist for å sende inn merknader er 16.01.2015  

Etter at forslag til planprogram har vært på høring vil Spydeberg kommune sammenfatte og 

vurdere innkomne merknader før forslaget med eventuelle endringer blir politisk behandlet i 

Spydeberg kommune for fastsetting av planprogrammet.  

Uttalelser til planprogrammet kan sendes til:     

post@bygghuset.no eller  

Bygghuset AS 

Trollåsveien 4 

1414 TROLLÅSEN  

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til:  

Steinar Kvistad, tlf.: 970 43 775 eller e-post: steinar@bygghuset.no 

  

mailto:post@bygghuset.no
mailto:steinar@bygghuset.no
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1 BAKGRUNN OG MÅL FOR PLANPROGRAM OG PLANARBEID  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 9 stk boligtomter på 

eiendommen. Området ligger inntil eksisterende boligfelt Grååsen 2. 

Grunneier fremmet i juni, med revisjon i oktober 2013, et planinitiativ for å legge til rette for 

etablering av 9 stk boligtomter på eiendommen. Området ligger inntil eksisterende boligfelt 

Grååsen 2. 

Hovedgrunnen til at planinitiativet ble fremmet er at det i dag er få disponible tomter for 

utbygging i kommunen, samtidig som etterspørselen etter gode eneboligtomter er stort. 

Det ble i KMPT 27.02.14 fattet følgende vedtak: «KMPT er positive til oppstart da de tre 

aktuelle arealene er plassert i direkte tilknytning til eksisterende Grååsen boligfelt.»    

På bakgrunn av ovennevnte igangsettes derfor detaljregulering med planprogram for området.  

I kommuneplan for Spydeberg kommune 2007 - 2020 er det aktuelle området avsatt til LNF 

område. Dette betyr at den planlagte utvidelsen er i strid med overordnet plan, og det må 

derfor utarbeides planprogram for dette alternativet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen og avdekke behov for utredning av 

mulige virkninger endringene i området vil kunne få for miljø og samfunn.  

Planprogrammet skal være grunnlag for mulig etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket, 

samt beskrive fremdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Forslag til planprogram 

skal varsles og sendes på høring før Spydeberg kommune godkjenner planprogrammet.  

 

2  BEHOVSANALYSE  

 

Det er i dag relativ stor etterspørsel etter nye tomter og tomteområder i kommunen.  

Videre er det er i dag er få disponible tomter for utbygging i kommunen, samtidig som 

etterspørselen etter gode eneboligtomter er stort. 

Det planlagte området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde og vil dermed være en 

naturlig utvidelse av dette. 
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3  DAGENS SITUASJON  

3.1 Eksisterende boligområde 

 

Figur 1 – Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Grååsen og tilliggende områder 
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3.2  Planområdet  

 

 

Figur 2 – Varslingskartet viser foreslått planavgrensning med grått skravert område 
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3.3 Foreslåtte arealformål

 

Figur 3 – Kartet viser foreslåtte arealformål 
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3.4  Forhold til eksisterende arealplaner  

3.4.1  Kommuneplan  

Kommuneplanens arealdel 2007-2020 har i vedtatt plankart angitt området som LNF-område.  

 

3.4.2  Reguleringsplaner  

Hele planområdet er i dag uregulert.  
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4 UTREDNINGSTEMAER OG ANTATTE PROBLEMSTILLINGER  

Utredningstemaer og antatte problemstillinger som er viktige i denne plansaken skal vies 

ekstra oppmerksomhet i planarbeidet. Planen skal behandles i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger.  

Følgende tema antas som vesentlige å utrede/utdype/beskrive i det videre arbeidet med 

utarbeiding av konsekvensutredning (KU):  

4.1 Naturmiljø og friluftsliv 

Hvilke hensyn som må tas i forhold til naturmiljø og friluftsliv skal utredes gjennom 

planarbeidet.  

Følgende temaer må vies ekstra oppmerksomhet i planbeskrivelsen (men ikke som KU-tema): 

4.2 Nabohensyn 

Da planen åpner for bygging inntil eksisterende boligområde blir det viktig at det planlegges 

gode løsninger for naboskapet. Det må belyses hvilken innvirkning forslaget medfører for 

innsyn, utsyn, sol og skygge mv. 

4.3 Trafikkforhold 

Det skal gjennom planprosessen utarbeides et forslag til løsning som sørger for gode løsninger 

mhp. trafikksikkerhet. Videre skal det i prosessen belyses mulighet for parkering på egen tomt 

og snuforhold i forhold til dette. 

4.4 Trafikkstøy og anleggsstøy 

Anleggsstøy vil påvirke eksisterende boligområde, det skal derfor redegjøres for hvordan 

anleggelse av de nye tomtene skal foregå på en best mulig måte for nabolaget.  

4.5 Barn og unge i planleggingen 

Det skal i planleggingen legges opp til medvirkningen fra barn og unge, og planers virkninger 

og konsekvenser for barn og unge skal beskrives.  

4.6 Omdisponering av LNF 

Eventuelle konsekvenser for omdisponering av LNF til boligformål skal redegjøres for i 

planbeskrivelsen 

4.7 Landskap  

Konsekvensene for landskap og fjernvirkning av utbygging av de foreslåtte eiendommene 

skal beskrives i det videre arbeidet.  

4.8 Estetikk/byggeskikk  

Det skal i planleggingen vektlegges forholdet til eksisterende boligområde og de nye 

eiendommene i seg selv for å få til en god estetikk som er tilpasset eksisterende bebyggelse.  
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4.9 Kulturminner  

Området skal avklares med kulturminnemyndighetene 

4.10 Økonomiske forhold 

Økonomiske konsekvenser for kommunen skal utredes gjennom planarbeidet. Planfremmer er 

kjent med at kommunen kan komme til å kreve utbyggingsavtale. 

4.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskap og ulykkesrisiko  

Før endelig reguleringsplan kan godkjennes skal det gjennomføres en risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Denne analysen skal følge saken og være en del av beslutningsunderlaget. 

Det må undersøkes om det er tilstrekkelig med brannvann i området.  

4.12 Vann- og avløp, overvann  

Det skal redegjøres for om dagens vann- og avløpsledninger har tilstrekkelig kapasitet for 

ytterligere belastning.  

Løsning av overvannshåndtering foreslåes i det videre arbeidet med detaljreguleringsplanen.  

4.13 Øvrige temaer iht. Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg III  

Det er gjort en vurdering av at følgende temaer nevnt i KU-forskriftens vedlegg III ikke er 

relevante å utrede i forbindelse med utvidelsen og endringene i området:  

•  Samisk natur- og kulturgrunnlag  

•  Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  

•  Risiko ved havstigning  
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6 MEDVIRKNING OG INFORMASJON  

Allmennheten, naboer og berørte parter og myndigheter varsles om oppstart av planarbeidet 

med planprogram.  

Det blir kunngjort gjennom annonse i avisen og på kommunens hjemmeside og direkte 

varsling per brev.  

Allmennheten og berørte parter gis anledning til å komme med innspill til både planområdet, 

planprosessen og planprogrammet før Spydeberg kommune fastsetter planprogrammet.  

 

7 PLANPROSESS  

7.1 Planprosess  

Plan- og bygningsloven angir bestemmelser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og 

viktige hensyn er åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. I medhold av pbl. § 12-3 

igangsettes detaljplanregulering for ni tomter i tilknytning til Grååsen. 

7.2 Tidsplan  

Kunngjøring og varsel av planoppstart med høring er planlagt november 2014. 

Planprogrammet skal være til offentlig ettersyn i 6 uker. Etter at høringstider er over, 

gjennomføres en merknadsbehandling av mottatte merknader. All aktuell tematikk som 

fremkommer etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skal vurderes før 

planprogrammet fastsettes. Etter at planprogrammet er fastsatt kan det ikke komme til nye 

tema for utredninger, utdypinger eller beskrivelser.  

Samtidig som planprogrammet er til godkjenning/fastsettelse starter arbeidet med 

detaljplanregulering og konsekvensutredning. Når detaljplanreguleringen anses ferdig vil 

Spydeberg kommunes administrasjon klargjøre planen for politisk førstegangsbehandling. 

Administrasjonen innstiller for forslag til vedtak om utlegg av detaljplanregulering med 

konsekvensutredning til høring/offentlig ettersyn. Denne høringsperioden er 6 uker. Etter 

høringen blir det foretatt en gjennomgang av alle uttalelsene i saken og eventuelle endringer 

av planen gjennomføres før planforslaget sendes til politisk annengangsbehandling for endelig 

vedtak.  

 

Fremdriftsplan: 

 Medvirkning – innspill/informasjon     november-desember  2014  

 Utarbeidelse av planforslag        januar- februar  2015  

 Offentlig ettersyn          februar-mars   2015 

 Utarbeidelse av endelig planforslag  april    2015 

 Planvedtak            mai    2015 
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Saksframlegg 

 

 

Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1516 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

43/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Orientering om dispensasjonssaker behandlet sommeren 2015.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tas til orientering 
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