
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Komite for miljø. plan og teknikk 
 
Møtedato: 25.08.2015 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 17:00 - 20:00 
 
 

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

Varamedlemmer: 
Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Kari Mette Mølmshaug 

Forfall Andreas Kulvik, Truls Lindmo 

Administrasjonen  

 
 

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 

 
 
  



35/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Kommentar: Sak 40/2015 for dagens møte er komme på sakslista ved en feil og utgår. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

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

 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak: 
 

1. I medhold av Kommuneloven gir Komité for miljø, plan og teknikk rådmannen tidsavgrenset 
myndighet til å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven kapittel 19.  

2. Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 26.8.2015 til 20.10.2015.  
3. Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader, eller 

negative uttalelser fra berørte regionale, eller statlige myndigheter. 
4. Komité for miljø, plan og teknikk får i første møte etter perioden med tidsavgrenset fullmakt 

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

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

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

 
Behandling: 
 
Birgitta Grimeland ba om å få sin habilitet vurdert. Grimeland ble vurdert som inhabil og fratrådte 
møtet. Gunnar Espelid tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag:  
 



VOTERING: Enstemmig som forslått av rådmannen. 
 

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. 

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

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

 
Behandling: 
 
Gunnar Espelid fratrådte møtet, og Birgitta Grimeland tiltrådte.  
 
VOTERING: Enstemmig som forslått 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 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. 

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

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

 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som forslått av rådmannen.  
 

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. 
  

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

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

 
Behandling: 
 
Sak 40/2015 for dagens møte utgår. 

 

 

Vedtak: 
 

 

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



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

 
Behandling: 

 
Anne-Sofie Hoff ba om å få sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert inhabil og fratrådte møtet. Jan Erik 
Fredriksen tiltrådte. 

 
Fellesforslag fra KMPT: 
 
Tilleggspunkt 3 til rådmannens innstilling: 
 
Kommunen har mottatt nye opplysninger fra Statens vegvesen når det gjelder trafikkskillet i sone 
med fartsgrense 60 km/t. Tafikkskillet kan være på 1,5 m. KMPT ber administrasjonen fram til første 
kommunestyret orientere om prosess og konsekvenser for tidligere vedtak. 
 
VOTERING: Seks stemmer for fellesforslaget, en stemme (Yngve Brænd) avstod.   
 
 

Innstilling til kommunestyret: 
Spydeberg kommune opprettholder sitt vedtak i møte 24.6.2015 i sak 37/2015 

Detaljregulering gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, gnr. 65 bnr. 20 
m.fl. datert 14.4.2015, med tilhørende planbestemmelser, datert 14.4.2015, 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. 

3. Kommunen har mottatt nye opplysninger fra Statens vegvesen når det gjelder trafikkskillet i 
sone med fartsgrense 60 km/t. Tafikkskillet kan være på 1,5 m. KMPT ber administrasjonen 
fram til første kommunestyret orientere om prosess og konsekvenser for tidligere vedtak. 

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

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

 
Behandling: 
 
Jan Erik Fredriksen fratrådte møtet. Anne Sofie Hoff tiltrådte.  
 
Brev fra Grååsen velforening av 15.6.2015 om fastsetting av planprogrammet var ikke lagt ved, eller 
kommentert i saken. 



 
Fellesforslag om nytt punkt i tillegg til rådmannens innstilling:  
 
Brev fra Grååsen velforening av 15.6.2015 legges ved saken til kommunestyret. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

Innstilling til kommunestyret: 
 
Spydeberg kommune har vurdert forslaget til planprogram for utvidelse av Grååsen boligfelt med 9 
boligtomter og vedtar at planprogrammet fastsettes slik det foreligger. Brev fra Grååsen velforening 
av 15.6.2015 legges ved saken til kommunestyret.  

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

43/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
Orientering om dispensasjonssaker behandlet sommeren 2015.  

Notat datert 25.8.2015 om dispensasjonssaker behandlet sommeren 2015 ble delt ut på møtet. 

 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


