
Nannestad kommune

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET
Møtested: kommunestyresalen, Nannestad kommunehus
Dato: 07.06.2016
Tid: 18:30 – 21:15

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Are Gunnulfsen Medlem V
Karl Arne Leivestad Leder SP
Iver Morgan Granerud Nestleder AP
Marianne Moltke-Hansen Medlem SV
Rolf Vidar Mariboe Medlem FRP
Dina Kristin Strandvik Medlem FRP

Forfall fra faste medlemmer:

Navn Funksjon Representerer
Kirsti Mæland Medlem – permisjon ut 2017 H

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Espen Skaar Kirsti Mæland H

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Caroline Salberg Virksomhetsleder Kommunal forvaltning
Ingebjørg Lajord Protokollfører

Møtet ble satt kl. 18.50 med 7 medlemmer/varamedlemmer av 7 medlemmer.

Orientering:
Før møtet ble satt var det orientering fra Gardermoen parkering v/advokatfirmaet Lønnum DA 
vedrørende sak 16/36. Presentasjon fra advokatfirmaet Lønnum DA ble delt ut.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS sak 16/36, PS sak 16/35 og deretter i oppsatt 
rekkefølge fra PS sak 16/33.

Underskrift:
Det bekreftes at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.



Ordførerens kontor, 08.06.2016

Karl Arne Leivestad
Utvalgets leder 



Saksliste

Saksnr Innhold Arkivsaksnr

PS 16/32 Referatsaker

RS 16/4 Vedtak i klagesak - klage på avslag på oppføring av ny 
boenhet

2015/1996

RS 16/5 Uttalelse til regional plan for masseforvaltning i Akershus 2016/531

POLITISKE SAKER

PS 16/33 Rapport første tertial 2016 2016/1546 - KOM

PS 16/34 Kommunedelplan for kulturminner, sluttbehandling etter 
høring

2014/137 - KOM

PS 16/35 Søknad om dispensasjon for oppføring av tre hytter 
innenfor LNF område og 100 meters grensen mot Rotua, 
langs Bjertnessjøvegen - gnr. 9  bnr.16/17 og 20

2015/1595

PS 16/36 Klage over avslag - Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for helårsparkering for el-biler og parkering 
tilknyttet Scandic hotell, Rutholen

2015/3568

PS 16/37 Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på 
eiendommen gnr. 131 bnr. 29 - Lauvåsvegen 21 - 2032 
Maura

2016/1268

PS 16/38 Sluttbehandling av detaljregulering for området Moe / 
Smedstuen / Nygård og Alleen

2013/3748

PS 16/39 Detaljregulering for Øvre Lauvåsen i Lauvåsmarka -
sluttbehandling

2015/918

PS 16/40 Detaljregulering for Del av Løken skole gnr.61 bnr.162 -
sluttbehandling.

2015/1832

PS 16/41 Detaljregulering for Mostu i Maura - førstegangsbehandling 2014/2924

PS 16/42 Forslag til detaljregulering for BKS 6 og 8 innenfor 
områdeplan for B25 på Eltonåsen, gnr. 81 bnr. 34 - 1. 
gangsbehandling

2015/3323

PS 16/43 Høringsliste pr 240516 - orienteringssak til 
innstillingsutvalgene

2016/155

PS 16/44 Plan- og utviklingsutvalgets årshjul - til behandling 070616 2016/1163

PS 16/45 Hovedplan for kommunale veger - offentlig høring 2016/622



PS 16/32 REFERATSAKER

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering

Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering. 

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder



POLITISKE SAKER

PS 16/33 Rapport første tertial 2016

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Rapport for første tertial 2016 tas til orientering.

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak i OK/KM/HO/PU:

Rapport for første tertial 2016 tas til orientering.

Paul Glomsaker Runar Nilsen
rådmann stabsleder

PS 16/34 Kommunedelplan for kulturminner, sluttbehandling etter høring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

Innstilling til kommunestyret:
- «Kommunedelplan for kulturminner» vedtas i henhold til 

Plan og bygningslovens § 11-15

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:

- «Kommunedelplan for kulturminner» vedtas i henhold til 
Plan og bygningslovens § 11-15

Paul Glomsaker Jon Henrik Solhei
rådmann virksomhetsleder

PS 16/35 Søknad om dispensasjon for oppføring av tre hytter innenfor LNF område og 100 
meters grensen mot Rotua, langs Bjertnessjøvegen - gnr. 9  bnr.16/17 og 20

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016



Behandling: 
Følgende forslag ble fremmet av Rolf Vidar Mariboe (Frp) og Dina Strandvik (Frp) på vegne av 
Frp og H:
«Miljødepartementet ga den 27.01.1983 en formell tillatelse til etablering av hytteområdet delt 
opp i felt A og B etter en omfattende saksbehandling. Av totalt 18 tomter er halvparten bebygd. 
Det foreligger en godkjent disposisjonsplan som er lagt til grunn for tidligere innvilgede 
byggetillatelser.

Søker gis tillatelse til oppføring av en hytte på hver av tomtene på gnr. 9 bnr. 16-17 og 20, og det 
innvilges dispensasjon ifra kommuneplanen § 2.18 og § 5.1 vedrørende tiltak i henhold til pbl. § 
20-1 innenfor 100 meters grensen mot vassdraget Rotua og i forhold til LNF område, jmf. pbl. § 
19-1.

Hyttene oppføres uten innlagt vann og avløp og adkomst skal skje via sti fra Bjertnessjøvegen 
der det etableres bilparkering etter avtale med grunneier.»

Avstemning:
Forslag fremmet av Rolf Vidar Mariboe og Dina Strandvik fikk 3 stemmer (Frp2 og H) og falt 
mot 4 stemmer (Sp, Ap, V og Sv).

Rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer (Sp, Ap, V og Sv) mot 3 stemmer (Frp2 og H).

Vedtak:
Det innvilges ikke dispensasjon ifra kommuneplanen § 2.18 vedrørende tiltak innenfor 100 
meteres grensen mot Rotua, og det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanen § 5.1 vedr. 
oppføring av fritidsbygg innenfor LNF område, jfr plan- og bygningsloven § 19-1.   
Begrunnelsen går fram av saksutredningen. 

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Det innvilges ikke dispensasjon ifra kommuneplanen § 2.18 vedrørende tiltak innenfor 100 
meteres grensen mot Rotua, og det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanen § 5.1 vedr. 
oppføring av fritidsbygg innenfor LNF område, jfr plan- og bygningsloven § 19-1.   
Begrunnelsen går fram av saksutredningen. 

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/36 Klage over avslag - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
helårsparkering for el-biler og parkering tilknyttet Scandic hotell, Rutholen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Følgende forslag ble fremmet av Espen Skaar (H) på vegne av H og Frp:
«Klagesaken bes utsatt på grunn av nye opplysninger som strider mot fremlagte opplysninger i 
saken.»



Avstemning:
Forslag fremmet av Espen Skaar fikk 3 stemmer (H og Frp2) og falt mot 4 stemmer (Sp, Ap, V 
og Sv).

Rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer (Sp, Ap, V og Sv) mot 3 stemmer (H og Frp2).

Vedtak:
Nannestad kommune opprettholder sitt vedtak av 08.03.2016, og oversender saken til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig klagebehandling, jf. plan- og bygningsloven § 1-9
og forvaltningsloven § 33, 4. ledd.

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Nannestad kommune opprettholder sitt vedtak av 08.03.2016, og oversender saken til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig klagebehandling, jf. plan- og bygningsloven § 1-9
og forvaltningsloven § 33, 4. ledd.

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/37 Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på eiendommen gnr. 131 
bnr. 29 - Lauvåsvegen 21 - 2032 Maura

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer (Sp, Ap, V, H og Frp2) mot 1 stemme (Sv).

Vedtak:
Eiendom Lauvåsvegen 21, gnr. 131 bnr. 29, gis dispensasjon i fra § 5.1 i kommuneplanen, jfr. § 
19-1 i plan- og bygningsloven, på følgende vilkår:

1. Bygningen med oppholdsrom skal ha en forsvarlig planløsning, herunder 
tilfredsstillende lysforhold, energiberegning, oppvarming, ventilasjon og 
brannsikring.

2. Det må foretas radonmåling av bygget for å dokumentere at radonforekomsten ikke 
overskrider 200 Bq/m3 som er den tillatte radonkonsentrasjonen i inneluft i boliger, 
jfr. § 13-5 i TEK10.

3. Boligen må tilkobles kommunalt ledningsnett for vann og avløp på de til en hver tid 
gjeldende bestemmelser. 

4. Det må dokumenteres at eiendommen har tinglyst vegrett fram til offentlig veg. 

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Eiendom Lauvåsvegen 21, gnr. 131 bnr. 29, gis dispensasjon i fra § 5.1 i kommuneplanen, jfr. § 
19-1 i plan- og bygningsloven, på følgende vilkår:



1. Bygningen med oppholdsrom skal ha en forsvarlig planløsning, herunder 
tilfredsstillende lysforhold, energiberegning, oppvarming, ventilasjon og 
brannsikring.

2. Det må foretas radonmåling av bygget for å dokumentere at radonforekomsten ikke 
overskrider 200 Bq/m3 som er den tillatte radonkonsentrasjonen i inneluft i boliger, 
jfr. § 13-5 i TEK10.

3. Boligen må tilkobles kommunalt ledningsnett for vann og avløp på de til en hver tid 
gjeldende bestemmelser. 

4. Det må dokumenteres at eiendommen har tinglyst vegrett fram til offentlig veg. 

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/38 Sluttbehandling av detaljregulering for området Moe / Smedstuen / Nygård og 
Alleen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Følgende forslag ble fremmet av Karl Arne Leivestad (Sp):
«Saken trekkes på bakgrunn av opprettholdelse av innsigelse fra Akershus Fylkeskommune.»

Avstemning:
Forslaget fra Karl Arne Leivestad enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag fikk ingen stemmer 
og falt.

Vedtak:
Saken trekkes på bakgrunn av opprettholdelse av innsigelse fra Akershus Fylkeskommune.

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Detaljregulering for området Moe/ Smedstuen/ Nygård og Alleen, med plankart datert 
19.12.2013, sist revidert 18.05.2016 og bestemmelser datert 22.10.2014, sist revidert 19.05.2016, 
vedtas i tråd med plan- og bygningslovens § 12-12.

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/39 Detaljregulering for Øvre Lauvåsen i Lauvåsmarka - sluttbehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:



Forslag til detaljregulering for Øvre Lauvåsen, med plankart datert 29.01.2016 og bestemmelser 
datert 29.01.2016, sist revidert 09.05.2016, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Øvre Lauvåsen, med plankart datert 29.01.2016 og bestemmelser 
datert 29.01.2016, sist revidert 09.05.2016, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/40 Detaljregulering for Del av Løken skole gnr.61 bnr.162 - sluttbehandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Forslag til detaljregulering for Del av Løken skole, gnr. 62 bnr 162, med plankart datert 
16.02.2016 og bestemmelser datert 16.02.2016, revidert 13.05.2016, vedtas i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 12-12.  

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Del av Løken skole, gnr. 62 bnr 162, med plankart datert 
16.02.2016 og bestemmelser datert 16.02.2016, revidert 13.05.2016, vedtas i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 12-12.  

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/41 Detaljregulering for Mostu i Maura - førstegangsbehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer (Sp, Ap, V, H og Frp2) mot 1 stemme (Sv).

Vedtak:
Forslag til detaljregulering for Mostu, med plankart datert 12.05.2016 og bestemmelser datert 
12.05.2016, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og 
bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.



Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Mostu, med plankart datert 12.05.2016 og bestemmelser datert 
12.05.2016, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og 
bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/42 Forslag til detaljregulering for BKS 6 og 8 innenfor områdeplan for B25 på 
Eltonåsen, gnr. 81 bnr. 34 - 1. gangsbehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Forslag til detaljregulering for BKS 6 og 8 innenfor områdeplan for B25 på Eltonåsen, gnr. 81
bnr. 34, med plankart og bestemmelser datert 27.04.2016, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for BKS 6 og 8 innenfor områdeplan for B25 på Eltonåsen, gnr. 81
bnr. 34, med plankart og bestemmelser datert 27.04.2016, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Paul Glomsaker Caroline Salberg
rådmann virksomhetsleder

PS 16/43 Høringsliste pr 240516 - orienteringssak til innstillingsutvalgene

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Vedlagte høringsliste tas til orientering.

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder



Ordførerens forslag til vedtak:

Vedlagte høringsliste tas til orientering.

Hans Thue
ordfører

PS 16/44 Plan- og utviklingsutvalgets årshjul - til behandling 070616

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Årshjulet justeres i tråd med behandlingen i møtet.

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Ordførerens forslag til vedtak:
Årshjulet justeres i tråd med behandlingen i møtet.

Hans Thue
ordfører

PS 16/45 Hovedplan for kommunale veger - offentlig høring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 07.06.2016

Behandling: 
Rådmannens forslag til PU enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
PU: Grunnlagsdokumentene knyttet til tilstandsregistreringen og oppdatert oversikt over 
kommunale veger, legges ut til offentlig høring med høringsfrist 15. august. Strategier og mål er 
nedfelt i saksframlegget

Karl Arne Leivestad 
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
PU: Grunnlagsdokumentene knyttet til tilstandsregistreringen og oppdatert oversikt over 
kommunale veger, legges ut til offentlig høring med høringsfrist 15. august. Strategier og mål er 
nedfelt i saksframlegget

FØ: Det avsettes 750 000,- til kulvert i Holterdalen og at tiltaket igangsettes umiddelbart. 
Tiltaket finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond 25650000.

Paul Glomsaker Rune Storstein



rådmann stabsleder 


