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EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
60/12

Møtedato
18.09.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG
TEKNIKKS MØTE 05.06.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

60/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

18.09.2012

Arkivkode:033 L
Arkivsaknr.:12/923
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 8017/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte 05.06.12 godkjennes.
Hovedutvalg for hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner utvalgsleder protokollen på vegne av hovedutvalget når denne er
ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
61/12

Møtedato
18.09.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG
TEKNIKKS MØTE 12.06.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

61/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

18.09.2012

Arkivkode:033 L
Arkivsaknr.:12/924
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 8018/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte 12.06.12 godkjennes.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner utvalgsleder protokollen på vegne av hovedutvalget når denne er
ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
62/12

Møtedato
18.09.2012

HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKK 18.09.12 - REFERATER
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

62/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

18.09.2012

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:12/926
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 8020/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Skriv av 08.05.12 fra Fylkesmannen i Østfold: Fylkesmannen stadfester Eidsberg
kommunes vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av nytt bolighus på
gbnr. 96/19 – Jonsrudveien 9 – Vedligger.
2. Skriv av 28.06.12 fra Fylkesmannen i Østfold: Fylkesmannen stadfester Eidsberg
kommunes vedtak 30.11.11 i sak 49/11 om dispensasjon for sprengstofflager, vei
og snuplass på gbnr. 93/1 – Vedligger.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
63/12

Møtedato
18.09.2012

ORIENTERING OM SØKNAD OM ETABLERING AV STI LANGS DELER AV
MYSENELVA OG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANER PÅ
STREKNINGEN KLOPPA - PUMPESTASJON VED ELVEVEIEN
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

102/11
63/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk

01.12.2011
18.09.2012

Arkivkode:K11
Arkivsaknr.:11/632
Saksb.: Dag Snorre Andersson

L.nr.: 7134/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikk tar nedenfornevnte informasjon i saken til
orientering.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Kartutsnitt over kommunedelplan for Mysen.
Kartutsnitt over reguleringsplanene i området.
Utkast til plan for del av Mysenelva fra Prosjektgruppa for tursti langs
Mysenelva, datert 22.02.2012.
Brev fra Østfold fylkeskommune til kommunen, datert 21.05.2012.
Brev fra Fylkesmannen i Østfold til kommunen, datert 21.05.2012.

Utrykte vedlegg:

Formannskapsvedtak i sak 102/11, datert 01.12.2011
Diverse korrespondanse.

Prosjektgruppen «tursti langs Mysenelva» ved Steinar Heller vil orientere nærmere
om status, framdrift og konkrete planer vedrørende tursti langs Mysenelva på
befaringen 18.09.2012..
Prosjekt tursti langs Mysenelva har søkt om etablering av tursti langs Mysenelva og
søkt om dispensasjon fra arealplaner langs elva mellom Kloppa og 1. pumpestasjon
ved Elveveien.

Sak 63/12
Kommunedelplan for Mysen og reguleringsplan for Mysen (1986):
Tiltaket er et friområde-tiltak. I henhold til gjeldende plansituasjon, vil en sti fra
Kloppa til 1. pumpestasjon gå over et areal avsatt til henholdsvis LNF-formål og
friområde i kommunedelplan for Mysen, samt gå over areal regulert til
landbruksformål og boligformål i reguleringsplan for Mysen sentrum (1986). Det er
derfor søkt om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel og reguleringsplan for
Mysen sentrum (1986).
I kommunedelplanens arealdel er det avsatt et friområde på 10 meters bredde på
nordsiden av Hæra fra Kloppa til 1. pumpestasjon. Planlagt sti for første del av
strekningen er imidlertid påstartet langs sørsiden av elva på nevnte strekning. En sti
på nordsiden av elva på strekningen mellom planlagt bru og 1. pumpestasjon vil
være i samsvar med kommunedelplanen (friområde), men ikke i samsvar med
reguleringsformålene landbruk og bolig i gjeldende reguleringsplan for Mysen (1986).
Så lenge ikke reguleringsplanen for området er opphevet, har rettspraksis likevel vist
at gjeldende reguleringsplan er gjort rettskraftig der det er motstrid vedrørende
planformål mellom kommunedelplan og reguleringsplan og der kommuneplanen er
vedtatt etter reguleringsplanen.
I henhold til kommunedelplanbestemmelsene § 4 skal tematisk grønnstrukturplan i
tillegg til kommunedelplanens arealdel være førende for arealdisponeringen av
friområdene.
Tematisk kommunedelplan for grønnstruktur - Mysen byområde:
I tematisk grønnstrukturplanen, vedtatt 29.01.04 nevnes det at folkehelseprosjektet
vektlegger utvikling av turstier langs Hæra. Det påpekes at dette må sees i
sammenheng med tiltak for å rehabilitere Mysenelva, sikre vannkvalitet og utvikle
bade og fiskeplasser.
Tematisk grønnstrukturplan viser forslag til opparbeidelse av turstier for allmenn
bruk. Disse turstiene er definert med bredde 1,5-2 meter og at det bør kunne gå 2
mennesker i bredden på de fleste steder. I henhold til grønnstrukturplanen, skal
turstien tilrettelegges til bruk for barnevogn og på enkelte strekninger også for
rullestolbrukere. Dekke skal bestå av subbus, og stien kan ikke vedlikeholdes av
kommunens maskiner, men vedlikeholdes manuelt. Turstien som fremkommer i
tematisk plan er imidlertid plassert på nordsiden av Mysenelva mens planlagt og til
dels opparbeidet sti er delvis plassert på sørsiden av Mysenelva.
Hva er gjort og hvilke planer foreligger?
Det har vært et stort og positivt engasjement vedrørende arbeidet med å etablere en
tursti langs Mysenelva, både fra prosjekt tursti langs Mysenelva og fra Mysenelvas
venner. Prosjekt tursti langs Mysenelva har mottatt tilsagn om folkehelsetilskudd på
kr. 25.000 til tiltak for etablering av sti som er universelt utformet. I tillegg er Eidsberg
kommune bevilget LUK-midler på kr. 50.000 gjennom satsingen i prosjektet «Byene
Askim og Mysen mot 2050». Midlene er tiltenkt til prosjektering og planlegging av sti i
regi av prosjektgruppa.
I sak 102/11, datert 01.12.2011 vedtok formannskapet følgende vedtak:

Sak 63/12

1. Eidsberg kommune ser positivt på det arbeidet som Prosjekt Mysenelva og
Mysenelvas Venner gjør med å utvikle Mysenelva og friluftsområdene langs
elvebredden til å bli et sentralt rekreasjons- og folkehelseområde i kommunen.
2. Eidsberg stiller kommunal grunn til disposisjon for de aktuelle turveier, og ber
administrasjonen utarbeide formell avtale på dette.
3. For å etablere dialog mellom kommunen og prosjektet bes det gjennomført
jevnlige dialogmøter der ordfører, varaordfører og administrasjonen deltar.
Sentralt her blir bl.a. videre organisering, eierskap og plan for drift og vedlikehold.
Det ble avhold et dialogmøte 12.01.2012, og prosjektgruppa la fram et utkast til
prosjektplan, datert 22.02.2012. I påfølgende møter mellom administrasjonen og
Prosjektgruppa, ble det fokusert på informasjon om prosjektet, kommunedelplan for
Mysen og reguleringsplan for Mysen, samt drøfting av formell tilnærming i saken.
Kommunen har mottat søknad om etablering av sti langs Mysenelva og søknad om
dispensasjon fra gjeldene arealplaner, datert 21.04.2012 fra prosjekt tursti langs
Mysenelva. Kommunen sendte deretter innkommet søknad til berørte parter til
uttalelse med uttalefrist 11.05.2012.
«Prosjekt tursti langs Mysenelva» og grunneierne undertegnet 16.05.2012 avtale om
bruk av tursti langs Mysenelva.
Kommunen sendte 22.05.2012 uttalelsene fra Fylkesmannen og Østfold
fylkeskommune vedr. overfornevnte søknader til «Prosjekt tursti langs Mysenelva»
for deres vurdering og tilbakemelding før videre behandling av nevnte søknader.
Kommunen har så langt ikke mottatt tilbakemelding på denne henvendelsen.
Kommunen sendte brev til prosjekt Mysenelva, datert 26.06.2012 der det ble
poengtert behov for å omtale og eventuelt konsekvensutrede ulike forhold.
Tilbakemelding er gitt i e-post, datert 03.09.2012.
Administrasjonen har utarbeidet et foreløpig forslag til avtalegrunnlag mellom
«Prosjekt tursti langs Mysenelva» og kommunen vedrørende etablering og bruk av
tursti.
Administrasjonens anser det hensiktsmessig at vedtak vedrørende overfornevnte
søknader foreligger forut for inngåelse av konkret avtale mellom kommunen som
grunneier og prosjekt tursti langs Mysenelva.
RÅDMANNENS MERKNADER:
Fylkesmannens og Østfold fylkeskommunes anbefaler at den heldigste løsningen
ville være å igangsette en detaljreguleringsplanprosess for hele strekningen fra
Kloppa til Susebakke bru.
Dette ut fra hensynet til en helhetlig plan og i forhold til hvordan sluttresultatet vil bli,
bl.a. i forhold til inngrep i landskapet. Det er fremdeles en mulighet for å igangsette
en slik planprosess.

Sak 63/12
Administrasjonen har forstått at «prosjekt tursti langs Mysenelva» ønsker derimot å
søke om tillatelse til tiltak og søke om dispensasjon fra gjeldende arealplaner, i første
omgang for strekningen mellom Kloppa og pumpestasjonen ved Elveveien.
Administrasjonen har akseptert en tilnærming basert på søknad om tillatelse til tiltak
og søknad om dispensasjon fra arealplaner, forutsatt at saken opplyses best mulig
før vedtak treffes, jfr. Forvaltningsloven § 17. Administrasjonen har på denne
bakgrunn sendt et brev til prosjektgruppen der det uttrykkes ønske om å vite hvilke
konkrete konkrete tiltak som planlegges, tiltakenes kartmessige plassering og hvilke
inngrep dette medfører. Dette gjelder bl.a. trasevalg, rasteplasser, universell
utforming, fast dekke, kulturminner og naturmangfold/biologisk mangfold, opplegg
form rydding av elva og avtaler om etablering og bruk av tursti.
Administrasjonen forutsetter at det ikke oppføres lysmaster eller andre installasjoner
som krever unødige og større inngrep i landskapet. Dersom det er ønskelig med en
høyere grad av opparbeidelse enn det administrasjonen kan forstå som en tursti,
mener administrasjonen at kravet om en detaljreguleringsplan må tas opp til
vurdering.
Administrasjonen avventer nå tilbakemelding fra prosjekt tursti langs Mysenelva på
brevet fra kommunen, datert 26.06.2012, før videre behandling av overfornevnte
søknader.
Det er mottatt søknad om oppføring av bru over elva. Denne er godkjent ved delegert
fullmakt under betingelse av at det fremlegges aksept fra NVE om tiltaket, samt
under aksept fra berørte grunneiere.

KONKLUSJON:
Administrasjonen anbefaler at hovedutvalg for miljø og teknikk tar overfornevnte
informasjon til orientering.
Prosjektgruppen «tursti langs Mysenelva» ved Steinar Heller vil orientere nærmere
om status og prosjektgruppens planer i sakens anledning.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
64/12

Møtedato
18.09.2012

ORIENTERING OM ARBEIDET I NETTVERKET KLIMA ØSTFOLD
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

23/11
70/11
58/11
64/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret
Hovedutvalg for miljø og teknikk

07.09.2011
08.09.2011
08.09.2011
18.09.2012

Arkivkode:S02
Arkivsaknr.:11/556
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 7350/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikk tar orienteringen til etterretning.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Kommunikasjonsstrategi – Klima Østfold 2012 – 2015 med
handlingsprogram
Samarbeidsavtale, undertegnet 29.02.2012 - Sarpsborg

Kommunestyret i Eidsberg vedtok i sak 58/11at kommunen skulle delta i Klima
Østfold. Klima Østfold er et nettverksprosjekt hvor 16 Østfoldkommuner, sammen
med Fylkeskommunen og Fylkesmannen, har vedtatt å samarbeide på ulike områder
innenfor klima og energiområdet. Formålet med samarbeidet er å bidra med
kompetanseoppbygging, informasjon etc i kommunenes arbeid med ulike tiltak for å
nå kommunenes egne klimamål. Slik vil Klima Østfold også bidra til at de nasjonale
klima og energimålene kan nåes.
Eidsberg kommune vedtok i sin egen Klima og Energiplan fra 2008 følgende
målsettinger:
Energimål 2025
Eidsberg skal ha 20 % mer effektiv energibruk i 2025.

Sak 64/12
Innen Eidsberg kommune skal det produseres minimum 20 GWh i lokale
kraft/varmeverk basert på fornybare energibærere.
Minst 50 % av oppvarmingsbehovet i Eidsberg skal dekkes av andre energibærer
enn elektrisitet og fossilt brensel.

Klimamål 2025
Redusere utslippet av klimagasser med 25 % i forhold til 1990-nivå.
På lang sikt (2050) skal utslippet reduseres til et bærekraftig nivå som tilsvarer en
reduksjon på 60 til 80 % i forhold til nivået i 1990.
Det er utpekt en klimakontakt i hver kommune som sammen med representant for
Fylkeskommunen og Fylkesmannen utgjør nettverkets administrativ gruppe. I tillegg
er det opprettet 3 faggrupper innenfor områdene: plan, bygg og anlegg, og innkjøp.
Eidsberg kommune er representert i 2 av 3 grupper; plan og bygg/anlegg.
Felles for alle 16 deltakerkommunene er det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi
og et tilhørende handlingsprogram som skal hjelpe til med det interne og eksterne
informasjons og kommunikasjonsarbeidet, slik at deltakerkommunene skal bli i bedre
stand til å nå sine egne klima og energimål.
Aktivitetene spenner over et vidt spekter, fra å reise rundt til deltakerkommunene og
presentere Klima Østfolds arbeid for politisk og administrativ ledelse, til å utvikle
felles styring og regnskapssystemer for overvåkning og rapportering av utviklingen
på området. Klima Østfold har under arbeid et energi og klimaregnskap for deltaker
kommunene. Energi og klimaregnskapet tar utgangspunkt i tall fra 2010 og vil bli
utarbeidet årlig.
Klima Østfold er et flerårig prosjekt som første gang skal evalueres i 2014.
Den årlige kostnaden for Eidsberg kommune beløper seg til 36500.- kr jf. vedtak i
sak 58/11.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Som det fremkommer av målene i kommunens egen klima og energiplan er
målsettingene ambisiøse. For å sikre at kommunen når sine målsettinger er det
behov for mye og god kommunikasjon og informasjon, både internt i organisasjonen
og ut til innbyggerne.
Det er også av stor betydning at det er en tydelig forankring av målsettingene i
kommunens administrative og politiske ledelse, dersom en skal lykkes med å nå
kommunens egne vedtatte, målsettinger på området. Det er da nyttig å delta i et
nettverk hvor man kan høste erfaringer fra andre kommuners arbeid på samme
område, og lufte problemstillinger som den enkelte kommune har.
Som det fremkommer av handlingsplanen er det lagt opp til en rekke aktivitør for å
spre informasjon om klima og energiarbeidet i kommunen og i nettverket.

Sak 64/12
Klima Østfold har kommet med en henvendelse til kommunen om å få presentere
seg. For å sikre den nødvendige forankring i kommunen synes det nyttig med en
orientering til administrativ og politisk ledelse fra Klima Østfold. Det forutsettes at
orienteringen kan passe inn i en ledersamling eller lignende.

KONKLUSJON:
Det anbefales at orienteringen tas til etterretning og at man finner rom for at Klima
Østfold kan gi en orientering om deres arbeid og funksjon.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
65/12

Møtedato
18.09.2012

HØRINGSFORSLAG - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR ØSTFOLD, 2012 - 2015
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

65/12
/

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret

18.09.2012
27.09.2012

Arkivkode:121 &13
Saksb.: Kjell Olausen

Arkivsaknr.:12/518

L.nr.: 8115/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:

Det fremlagte høringsforslag til regional planstrategi for Østfold, 2012 – 2015 tas til
etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Brev fra Østfold fylkeskommune datert 27.04.12 med vedlegg.
Høringsforslag Regional planstrategi 2012 – 2015.

Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional planstrategi for perioden
2012 – 2015. Forslaget er sendt på høring til kommunene.
Regional planstrategi skal beskrive fylkets største utfordringer og muligheter.
Planstrategien skal prioritere hva man skal sette ressursene inn på i inneværende
fireårsperiode. I planstrategienes konklusjoner skal det beskrives hvilke regionale
planer som skal utarbeides som verktøy for samordnet innsats mot utvalgte
utfordringer. Regional planstrategi etter ny plan- og bygningslov (MD2008) er eneste
regionale plandokument som skal godkjennes av regjeringen.
I nasjonale forventninger til regional planlegging er det utformet tre konkrete plankrav
til fylkeskommunen:

Sak 65/12

•
•

•

Regionale planer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Regionale planer som avklarer den overordnede senterstrukturen og som gir
retningslinjer for etablering av handel i samsvar med rikspolitiske bestemmelser
om kjøpesentre.
Regionale vannforvaltningsplaner.

Fylkesmannen i Østfold har kommet med innspill til plantema:
•
•
•

Plan for helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet pluss barnehagen.
Plan for omforming og fortetting.
Plan for samfunnssikkerhet og klimatilpasning.

Fylkesmannen argumenterer i tillegg for innføring av regionale planbestemmelser
med forankring i fylkesplanen, med særlig henvisning til utfordringene når det gjelder
kjøpesenteretablering.
Fylkeskommunen har gjennomført Workshops/fremtidsverksteder med politisk og
administrative representanter fra offentlige virksomheter og representanter fra
organisasjoner og næringsliv. Resultatet er fire prioriterte tema:
•
•
•

Infrastruktur/ transport/ samferdsel.
Utdanning/ kompetanse (nivå og tilbud)
Næringsutvikling/ arbeidsplasser – verdiskapning.

Side 18-23 i høringsutkastet redegjør for oversikt over planbehov som skal følges
opp, og medvirkning og samarbeid i planarbeidet. Det foreslås ikke at den nylig
vedtatte fylkesplanen skal revideres med følgende begrunnelse:
Fylkesplanen bør nå få tid til å virke før det igangsettes rullering av denne, og det bør
derfor ikke gjennomføres en rullering i inneværende planperiode.
Når det gjelder regionale planbestemmelser angir høringsutkastet følgende:
Regionale planbestemmelser innføres i løpet av perioden 2012-2015 for avgrensede
temaer eller innenfor avgrensede geografiske områder, dersom både de berørte
kommunene og fylkeskommunen mener dette er formålstjenlig.
Rådmannen viser for øvrig til det vedlagte høringsutkastet.
Vurdering av alternativer og konsekvenser.
Tverrfaglige vurderinger:
Den nye plan- og bygningsloven gir fylkeskommunene en sterkere rolle som
utviklingsaktør enn tidligere. Østfold fylkeskommune har vedtatt og fått godkjent en
ny fylkesplan som utfordrer kommunene, særlig når det gjelder arealbruk og
tettstedsutvikling. Forutsetningene i planen er oppfølging av statlige forutsetninger og
forventninger når det gjelder jordvern, klima og energi samt tettstedsutvikling. Den
nye fylkesplanen er behandlet og vedtatt etter gammelt lovverk (MD1985). Planen
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omfatter derved ikke regionale planbestemmelser slik ny lov gir anledning til. Planen
er retningsgivende med anledning til å sette frem innsigelse dersom kommunale
arealplanforslag er i strid med fylkesplanen.
Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold og etablering av
kjøpesentra bare i byområdene Askim og Mysen og i avlastningsområde for
plasskrevende handel på Slitu/Brennemoen i Eidsberg og Trøgstad, er forutsetninger
som utfordrer kommunene mest. Fylkeskommunens ambisjon er å fastsette
premisser for kommunenes planer gjennom fylkesplanen.
Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold i den vedtatte
fylkesplanens arealstrategi innebærer at kommunene i fellesskap må fastsette
forutsetninger for befolkningsvekst, utbyggingstetthet og fordeling av areal.
Regionrådet skal gi anbefaling om aktivitetsplan og øvrige forutsetninger for videre
arbeid.
Det er fortsatt usikkerhet om hvor stor arealkvoten blir. Det er enda ikke utarbeidet
oppdatert oversikt som viser vedtatte/ godkjente nye byggeområder i
kommuneplanenes arealdeler.
Kjøpesenterbestemmelsen er en statlig forskrift som er grunnlaget for retningslinjene
i fylkesplanen. Den statlige bestemmelsen setter en samlet grense på 3000m2 for fler
forretningsbygg i samme område. Denne grensen har medført avslag på etablering
av møbelforretning på Sekkelsten og regional innsigelse på forslag til sentrumsplan i
Spydeberg. Sentrumsområde i Spydeberg er ikke definert som byområde, men
saken er likevel løst gjennom megling mellom Spydeberg kommune og regionale
myndigheter.
Det ble også gjennom søknad til Fylkesmannen gitt unntak fra bestemmelsene for
utvidelse av eksisterende bilforretning i Sekkelstenområdet i Askim.
I fylkesplanen er Brennemoen området avsatt til regionalt handelsområde noe som
gir adgang til en videreutvikling av et allerede etablert handels og næringsområde.
I høringsutkastet er det angitt at fylkesplanen ikke skal revideres i inneværende
planstrategiperiode (2012-2015). Det angis videre at regionale planbestemmelser
kan være aktuelt dersom de berørte kommunene og fylkeskommunene mener dette
er formålstjenlig.
I løpet av perioden 2012- 2015 skal Østfold fylkeskommune utarbeide en regional
kompetanseplan. Det tas sikte på endelig behandling i fylkestinget 2014/ 2015. Dette
vil være den eneste regionale planen som utarbeides i denne perioden. For Østfold
og Eidsberg er det viktig å øke kvaliteten og deltakelse innen videregående
opplæring og styrke forskning og utdanning i Østfold. Det er viktig å forbedre
overgangen fra grunnskole til videregående skole. Helhet i det 13-årige skoleløpet
må stå sentralt i planen slik fylkeskommunen legger opp til. For Eidsberg er dette et
viktig satsningsområde. Kommunene må involveres og engasjeres i dette
planarbeidet.
Statlig krav om regional vannforvaltningsplan blir ivaretatt gjennom det pågående
arbeidet med utarbeidelse av forvaltningsplan «vannregion Glomma». Mål, strategier
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og tiltak i denne planen vil ha betydning for Eidsberg kommunes prioriteringer når det
gjelder videre kommunale tiltak i avløpsnettet og saneringsprosjekter.
Forvaltningsplanen vil også ha betydning for tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv
langs Glomma, Hæravassdraget mm.
Regional transportplan for Østfold er under utarbeidelse og skal vedtas av
fylkestinget i 2012. denne planen har stor betydning for innbyggere og næringsliv når
det gjelder prioritering av tiltak i regionen.
Rådmannen anser det ikke som ønskelig med en ny fylkesplan som ytterligere setter
premisser for kommunens planer slik ny plan- og bygningslov gir åpning for. Det
regionale arbeidet i Indre Østfold med arealregnskap og fordeling av felles
arealkvote er omfattende og krevende. Det anbefales at Eidsberg kommune gir sin
tilslutning til at fylkesplanen ikke skal rulleres i inneværende periode.
Rådmannen er av den oppfatning at man bør se nærmere på forutsetningene knyttet
til handelsvirksomhet og at disse vurderes når det gjelder utvidelser og utvikling av
allerede etablerte sentre. Nye forutsetninger må ikke begrense slike
utviklingsmuligheter innen rimelighetens grenser og på en slik måte at dette ikke
legger begrensninger på videre utvikling på Brennemoen.
Vurdering av etikk og samfunn, herunder omdømme:
Fylkesplanen og høringsutkastet til regional planstrategi har utgangspunkt i
nasjonale mål, strategier og forventninger om bærekraftig utvikling. Kommunal
planlegging har også utgangspunkt i samme nasjonale mål, strategier og
forventninger.
Plan- og bygningsloven har omfattende bestemmelser om deltakelse og
medvirkning. Dette er en viktig forutsetning for et godt fungerende lokaldemokrati.
Den vedtatte fylkesplanen kan ha stor virkning for innbyggere, grunneiere og
næringsvirksomheter. De deltakelses- og medvirkningsprosesser som ble
gjennomført ved behandlingen av fylkesplanen var lite omfattende. Dette kan
representere en demokratisk utfordring dersom kommunene er begrenset til å
henvise til vedtatte forutsetninger i fylkesplanen ved sin deltakelse- og
medvirkningsprosesser.
Vurdering av økonomi og organisasjon:
Regional planstrategi for Østfold har betydning for prioritering av kommunenes
administrative og politiske planressurser Både regional transportplan og praktisering
av kjøpesenterbestemmelsene har betydning for Eidsberg fremover.
Andre planer:
Fylkesplanen og regional planstrategi for Østfold medfører behov for at vedtatte
planer må revideres. Kommunal planstrategi for Askim og Eidsberg skal ta
standpunkt til prioritering av de kommunale planoppgavene.
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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens kap4 §4-2 annet ledd legges
konsekvensutredning for Nortura Hærland i Eidsberg kommune datert 25.08.12,
supplert 28.08.2012 ut til høring med anførte merknader i saksutredningen.
Høringsfristen settes til 05.11.2012.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Konsekvensutredning for Nortura Hærland i Eidsberg Kommune, datert
25.08.2012, supplert 28.08.12, mottatt 30.08.2012,
ROS-analyse for Nortura Hærland, datert 25.04.2012, mottatt
25.08.2012.

Utrykt vedlegg:

Nortura Hærland – nytt kyllingslakteri.
Delutredning til konsekvensutredningen vedr. vannforsyning,
avløpsanlegg og utslipp til vann, udatert, mottatt 28.08.2012..

Kommunestyret behandlet i sak 60/12 i møte 14.06.12 – Nortura – planprogram for
konsekvensutredning og fattet følgende enstemmige vedtak:
“I medhold av §7 i forskrift om konsekvensutredning vedtas forslag til planprogram
for konsekvensutredning med følgende merknader:
1. Dersom det viser seg å være behov for å endre reguleringsplan må dette varsles i
samsvar med PBL § 12-8.
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2. En viktig del av utredningen vil være mulighetene for å finne en tilfredsstillende
løsning for vann og avløp. Mulige alternativer må drøftes og konsekvens
vurderes. Det vil være behov for å drøfte midlertidige løsninger.
Utredningsbehov (s24) endres til:
Tema
Vannforsyning

Avløpsanlegg og
vannforurensning

Antatt
problemstillinger
Behov for
vanntilførsel

Tiltaket vil medføre
økt utslipp

Behov for utredninger
Synliggjøre konsekvensene for
vannforsyning til Norturas
anlegg og kommunen for øvrig.
Alternative og midlertidige
løsninger må drøftes.
Redegjøre for renseløsninger og
endringer i utslippsbelastningen.
Alternative og midlertidige
løsninger må drøftes.

3. Trasèen for den påtenkte VA løsningen til Nortura må avklares i forhold til § 9 i
Kulturminneloven. VA traseen oversendes Fylkeskonservatoren når den
foreligger, og før arbeidet med den iverksettes slik at forhold til Kulturminneloven
kan avklares.Forholdet til §9 i Kulturminneloven avklares også for alle
tilgrensende tiltak og infrastrukturelle endringer som medfører markinngrep, og
som kan knyttes opp mot reguleringsplanen.
4. Tidligere kjente automatiske fredede kulturminner innenfor detaljreguleringen
kartfestes og at det legges en hensynsone D over disse, jfr plan- og
bygningsloven. Arealformålet innenfor hensynssonene må ikke være i konflikt
med de automatisk fredede kulturminnene som er registert. Det utarbeides
bestemmelser knyttet opp til hensynssonen som sikrer og klargjør arealets status
som automatisk fredet.
5. Alle automatisk fredete kulturminner skal markeres med rune-R på plankartet.
Fredete kulturminnene som grenser til, eller er innenfor avgrensningen av denne
detaljreguleringen markeres på kartet.
6. For å ivareta omgivelsenes behov for informasjon før og under byggeprosessen,
er det nødvendig med en avklaring av behovet for informasjon og offentlige
møter.
7. Virkningene av klimaendringer må vurderes, og aktuelle tilpasninger og
avbøtende tiltak må beskrives.
8. Utredningen må ta for seg trafikksituasjonen etter at ny E18 er åpnet.
9. Omlegging av ny E18 vil få vesentlig konsekvenser for trafikkmengden
gjennomkrysset E18 x fv 700, bør utredningen også her ta for seg situasjonen
etter at ny E18 er åpnet.
10. Utredningen skal vurdere virkningen av næringsutvikling utover Eidsberg
kommunes grense i tillegg til å vurdere virkningene/ konsekvensene i et regionalt
perspektiv for Indre Østfold.»
Med utgangspunkt i Nortura sitt planprogram og med de presiseringer som er gitt
gjennom kommunestyrets vedtak slik det fremkommer over, foreligger det nå en
konsekvensutredning fra Nortura som gjennom denne saken legges ut på høring.
Kommunen er ikke kjent med i hvilken grad Nortura har ivaretatt behovet for
informasjon og dialog overfor naboer, alle beboere langs Sloraveien og faste brukere
av veien slik det fremgår av planprogrammets pkt 2.3.
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Under arbeidet med konsekvensutredningen ble det 1. aug. holdt et møte mellom
Nortura v/konsulentselskapet COWI og Eidsberg kommune omkring vannforsyning,
avløpsanlegg og vannforurensning. Referat fra møte 1 aug. følger som vedlegg til
den delutredning COWI har utarbeidet når det gjelder vannforsyning, avløpsanlegg
og utslipp til vann som er et vedlegg til selve konsekvensutredningen. Det har også
vært løpende kontakt omkring enkeltspørsmål mellom Norturas konsulenter og
kommunen.
I hvilken grad Nortura har hatt kontakt med statlige og fylkeskommunale instanser
under utarbeidelsen av konsekvensutredningen, vites ikke.
For kommunen er det viktig å et bredt engasjement i høringsperioden slik av vi får
flest mulig tilbakemeldinger på konsekvensutredningen. Det er særlig tre områder
som har hatt særlig oppmerksomhet i det forberedende arbeidet og i arbeidet med
konsekvensutredningen. Det er:
•
•

•

Vannforsyning – både når det gjelder vannleveranser og beredskap for denne.
Avløp – både transport/ledningsnett og rensing. Beredskap er også sentralt på
dette området, spesielt fare for overbelastning av anlegg og medfølgende
forurensning.
Trafikk/transport – konsekvenser som følge av den planlagte aktivitetsøkningen.

Det at tre områder er særlig nevnt, betyr ikke at de øvrige er uten betydning. Det
vises særlig til konsekvensutredningens kap 5 om konsekvenser for miljø,
naturressurser og samfunn.
I planprogrammets pkt 2.4 framgår en tidsplan for konsekvensutredningsarbeidet.

Denne tidsplan er fulgt så langt og i tråd med denne vil konsekvensutredningen ligge
ute til offentlig høring fra planutvalgets vedtak foreligger og fram til 5 nov. 2012.
Etter tidsplan skal konsekvensutredningen til endelig politisk behandling 6. des 2012.
Dette forutsetter at det ikke kommer vesentlige merknader til konsekvensutredningen
som vil utløse behov for ytterligere utredninger.
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Innledende kommentarer til konsekvensutredningen
Det har kun vært anledning til en summarisk gjennomgang av
konsekvensutredningen og det har bare vært oppmerksomhet mot
konsekvensutredningen og den vedlagte ROS-analysen. Delutredningen fra Cowi er
ikke gjennomgått.
Konsekvensutredningen og ROS-analysen berører, så langt vi har oversikt de
områder som fremgår av planprogrammet. I gjennomgangen har vi hatt særlig
oppmerksomhet mot vann- og avløpsområdet (pkt 4.3, 4.4, 5.8 og 5.12 i
konsekvensutredningen) og trafikk (pkt. 5.6).
Vi har i vår summariske gjennomgang av konsekvensutredningen sett at det er
punkter hvor det er behov for nærmere avklaringer både når det gjelder
faktagrunnlaget og de anbefalinger/vurderinger som gjøres. Dette vil bli gjort i
høringsperioden.
Vann og avløp
Det har vært særlig oppmerksomhet mot vann- og avløpssektoren i det forberedende
arbeid. Det har vært nødvendig for å være så trygg som mulig på faktagrunnlaget når
det gjelder f.eks. kapasitet i vannforsyningen, både produksjon og transport. Det
samme gjelder i forhold til beredskap ved avbruddsituasjoner. Det ligger klare
forpliktelser på Eidsberg kommune når det gjelder vannforsyning.
Det samme som er beskrevet over gjelder også for avløpssektoren.
Ved gjennomlesning ser vi at det er noen punkter som må korrigeres.
I pkt 5.8 om vannforsyning fremgår det på side 44 at en mulig reserveløsning vil
kunne være å ta råvann fra Øyeren ved Mørkfoss for så å fullrense dette i det gamle
behandlingsanlegget i Tosebygda selv om det vil ta flere dager å få dette i stabil drift.
Denne reserveløsningen er ikke aktuell siden Mattilsynet ikke godkjenner denne.
Det er gjort kjent for Norturas konsulenter.
Når det gjelder avløpsnettet berøres dette i pkt 5.12. På side 55 omtales bla
utfordringene knyttet til begroing i ledningsnettet. Utfordringene knyttet til begroing
vises helt frem til Mysen ved tennisbanen i Smedgata. I den grad det er mulig kjøres
det også plugg fra Hærland kirke mot Mysen.
I pkt 5.12 side 60 beskrives belastningene ved Mysen renseanlegg som følge av
tiltaket. Her fremgår det at avløpsmengdene inn på renseanlegget i prøvedøgnene
3
ikke bør overstige 4.800 m for å kunne oppfylle rensekravet når det gjelder fosfor.
Det er ikke aktuelt for Eidsberg kommune å styre avløpsmengdene inn på
renseanlegget de dagene det tas prøver for å kunne klare rensekravene.
Selv om vi over viser til noen merknader til konsekvensutredningen, fremgår det
utvetydig at dagens kapasitet når det gjelder vannforsyning ikke vil være tilstrekkelig
ved full drift slik Norturas planer i dag er. Det samme gjelder i minst like stor grad når
det gjelder avløpsområdet.
Trafikk
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Dette omtales i konsekvensutredningens pkt 5.6. Det er god beskrivelse av de
beregninger som ligger til grunn for forventet trafikk når full drift ved anlegget. Det
vises særlig til side 38 og 39 om trafikkbelastning.
I konsekvensutredningen framgår det at planlagt produksjonsøkning ikke utløser
behov for spesielle tiltak. Dette står litt i motstrid til at både trafikken til og fra Nortura
og behov for ny tilførselsvei til bedriften har hatt stor oppmerksomhet også fra
bedriften selv.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Norturas planer for utvidelser ved anlegget i Hærland er positive for næringslivet i
regionen og for Eidsberg. Som det fremgår av konsekvensutredningen vil det i 2014
være i overkant av 600 ansatte ved bedriften og ved maksimal utnyttelse av
kapasiteten ved bedriften opp mot 850 ansatte. Det er derfor viktig for oss å bidra til
de offentlige planprosesser og godkjenninger kan gjennomføres på en god måte.
Det legges ned betydelige ressurser fra vår side for å kunne følge opp Norturas
planer, samtidig som vi er tydelig på at det er tiltakshaver sitt ansvar. Det pågår nå
flere parallelle prosesser som hver for seg er krevende. Det er viktig å koordinere
disse best mulig.
Vi arbeider nå med:
1. konsekvensutredningen
2. utbyggingsavtale
3. byggesaksbehandling av søknad om tiltak som et ledd i forberedelsene til den
store utbyggingen – forventes til politisk behandling i oktober.
4. krav til påslipp (som vil samordnes med den utslippstillatelsen som
Fylkesmannen i Østfold gir bedriften)
Norturas utvidelser er av de større industriinvesteringene i Østfold. Det stiller store
krav til oss både når det gjelder kompetanse og kapasitet på alle de fagområdene
som utbyggingen ved Nortura berører. Så langt har vi klart å følge opp kommunens
forpliktelser overfor Nortura.
Som konsekvensutredningen viser, vil utbyggingen ved Nortura utløse behov for økt
kapasitet når det gjelder alle områder innen vann og avløp. Det vil medføre store
investeringer for kommunen. I tillegg er tidspresset på fremdrift så stort at
kommunen allerede har gjort noen valg, selv om konsekvensutredningen ikke er
vedtatt. Det er vedtatt å bygge vann- og avløpsledninger langs nye E-18 fra Laslett
til Melleby. Det normale hadde vært å ferdigbehandle konsekvensutredningen før en
tar stilling til hvilke utbyggingsalternativer som skal iverksettes. En utbyggingsavtale
vil også normalt være på plass før investeringene starter opp.
Det ligger også en betydelig risiko i at en kunde er så dominerende når det det
gjelder dekning av kommunens kostnader på vann- og avløpssektoren. For Eidsberg
kommune er det nødvendig å ha en tilstrekkelig og langsiktig sikkerhet for dekning av
kostnadene på vann- og avløpssektoren. Det er viktig at Eidsberg lærer av de
erfaringer Rakkestad har på dette området. Så langt jeg kan se berøres ikke denne
problemstillingen i konsekvensutredningen.
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KONKLUSJON
Konsekvensutredningen datert 25.8.2012, supplert 28.8.2012 med ROS-analyse
datert 25.04.2012 legges ut på høring med frist 05.11.2012.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
67/12

Møtedato
18.09.2012

VARDEVEIEN 119 - 55/143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE I
FUNKIESSTIL - TIL PRINSIPIELL DISKUSJON
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

67/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

18.09.2012

Arkivkode:GNR 55/143 Arkivsaknr.:12/680
Saksb.: Inger Lise L. Løken

L.nr.: 7979/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken fremlegges for hovedutvalg for miljø og teknikk til prinsipiell diskusjon.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Dispensasjonssøknad datert 10.05.2012
Situasjonskart for omsøkte eiendom, Vardeveien 119, gnr. 55 bnr. 143.
Nabomerknad fra Geir Kristensen, Vardeveien 117, datert 23.05.2012
Nabomerknad fra Irene Teigen Paulsen, Vardeveien 123, datert
25.05.2012
Svar på nabomerknader fra ansvarlig søker, Stein Halvorsen AS, datert
11.06.2012.
Tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker, Stein Halvorsen AS, datert
31.08.2012.
Kopi av administrasjonens innstilling i tidligere identisk byggesak i
Kammerudåsen, sak 11/140.
En arkitektmodell av prosjektet vises frem på møtet i hovedutvalget.

Utrykte vedlegg:

Tegninger

I søknad om rammetillatelse søkes det om oppføring av enebolig og garasje i
Vardeveien 119 i Skofterudåsen, Mysen.
Eneboligen er et såkalt funkishus og skal oppføres i teglstein med flatt tak og
veranda på taket. Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsplanens
bestemmelser kap 3, pkt 3.4 «Boliger skal ha saltak med vinkel 22 til 45 grader».
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Garasjen skal oppføres med flatt tak, lavtliggende i terrenget. Det søkes om
dispensasjon fra Plan- og bygningslovens bestemmelser om oppføring av garasje
nærmere nabogrense enn fire meter. Garasjen skal ikke oppføres nærmere enn 0,5
meter.
Det søkes også om dispensasjon fra grad av utnytting i området som er på 0,2.
Tiltaket vil gi en grad av utnytting på 0,22.
Det er innkommet to nabomerknader i saken.
Tiltaket ligger i regulert område benevnt Skofterudåsen 1, stadfestet 01.02.1990.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Det søkes om oppføring av enebolig i funkisstil i Vardeveien 119. Eneboligen skal
oppføres med flatt tak og veranda på taket. Dette er i samsvar med den
arkitektoniske byggestilen som har visualisert seg de siste årene.
Det er innkommet nabomerknader i byggesaken.
Nabo mot vest, Geir Kristiansen, Vardeveien 117 gnr.55 bnr.144 bemerker at hans
garasje ligger 2,2 meter fra grensen mot tiltakshaver. Han ønsker at tiltakshavers
garasje legges i samme avstand til grensen mot hans eiendom. Dette for å bevare
stedegen vegetasjon i området. I tillegg bemerker han at i Skofterudåsen er alle hus
oppført med saltak, og at det blir et for stort brudd med eksisterende miljø å oppføre
bygg med flatt tak. Takterrasser vil oppleves som negativt, med innsyn til naboene.
Nabo mot sør, Irene Teigen Paulsen, Vardeveien 123 gnr.55 bnr.141, grenser mot
tiltakshaver i nordre hjørne av tomten sin. Hun bemerker at hennes eiendom ikke vil
bli berørt i stor grad, men at det berører miljøet i nabolaget. Hun mener at tomtens
beskaffenhet ikke oppfattes å være av en slik karakter at det er nødvendig å
overstige utnyttelsesgraden. Hun påpeker at det dreier seg om en stor tomt på 1,3
mål. Klager påpeker også at det søkes om en garasje på over 50 m2, og at den
derfor i følge kommunens regler skal ligge fire meter fra nabogrense. Hun tillater
likevel i likhet med nabo Geir Kristiansen at garasjen kan legges i samme avstand fra
nabogrense som hennes egen garasje. Når det gjelder dispensasjon fra saltak
bemerker hun at dispensasjoner som tidligere er gitt fra saltak i Skofterudåsen er for
oppføring av valmet tak. Hun anser dette som et mindre avvik fra
reguleringsbestemmelsene enn flatt tak. Paulsen påpeker til slutt at det er divergens
mellom gesimshøydene som oppgis i byggesaken.
Ansvarlig søker har i notat datert 11.06.2012 og notat datert 31.08.2012, besvart
nabomerknadene. Planlagt plassering av garasje er prosjektert nettopp for å ivareta
trærne og den stedegne vegetasjonen. I tillegg er garasjen senket ned i terrenget for
å ivareta hensynet til naboer og omgivelser. Overkant av garasjen vil bli ca. 1,5
meter over terrenget. Dersom man skulle ha saltak i tillegg ville garasjens møne
ruvet tre meter over terreng, og hensikten med å senke garasjen i terrenget ville bli
borte. Mønehøyden vil da bli 5,5 meter over terreng.
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Som svar på bemerkninger til dispensasjon fra saltak henvises det til en fragmentert
bebyggelse i området, bestående av saltak med ulike vinkler og takoppbygg, samt
valmede tak med ulike takvinkler. Det er heller ingen regler i forhold til møneretning.
De går både på langs og tvers av landskapet. Ved å benytte flatt tak reduseres
høydevirkningen på den omkringliggende bebyggelsen i forhold til ved bruk av saltak.
Dette medfører at områdets grønne karakter på nedsiden av åsen kan sees over
byggets flate tak – i motsetning til ved bruk av saltak. Til bemerkningene om at
takverandaer vil gi innsyn til naboene svarer søker at det ikke er noen av
nabohusene som har sine utearealer eksponert fra takterrassen. De omkringliggende
husene har i tillegg redusert utsyn mot tomten. Eneboligen er designet og prosjektert
nettopp med tanke på innsyn/utsyn. Huset er lagt lengst mot øst, på østsiden av
høydedraget.
Ansvarlig søker tilbakeviser påstanden om divergerende høydesetting på gesims, og
forklarer at de divergerende målene gjelder pipehøyde og høyde til tak på loftsetasje
over gesims.
Ansvarlig søker viser til at det i Skofterudåsen tidligere er gitt dispensasjon fra alle
bestemmelser det i omsøkte byggesak er søkt dispensasjon fra. Han mener at
reguleringen har vært uklar med hensyn til å etablere et enhetlig område. Området
fremstår derfor i dag både fragmentert og uensartet, og tidvis noe kaotisk. Det
omsøkte tiltaket tar opp i seg sin omkringliggende struktur, og bebyggelsen passer
inn i den ellers så fragmenterte boligstrukturen.
I juni 2011 mottok Eidsberg kommune en søknad om oppføring av enebolig med flatt
tak i Kammerudåsen. Administrasjonen innstilte på å ikke gi dispensasjon fra
gjeldende reguleringsbestemmelser. Begrunnelsen var at eneboligen ville få en
ganske annen utforming og arkitektonisk stil enn eksisterende boliger i området.
Intensjonen i reguleringsbestemmelsene er å få et boligområde med mest mulig
harmonisk og enhetlig utforming.
Med bakgrunn i administrasjonens innstilling trakk tiltakshaver søknaden før den ble
behandlet i det faste utvalg for plansaker.
I områder regulert til bolig i Mysen er det ofte satt krav om saltak, eller en harmonisk
enhetlig utforming. Reguleringsplanens bestemmelser gir ikke rom for nytenkning og
moderne arkitektur. Samtidig ser vi at det gjennom årene er gitt dispensasjoner fra
grad av utnytting på tomtene, avstand til nabogrenser og fra kravet om saltak. Dette
gir presedens og vi ser at stadig flere søker om dispensasjon fra krav i
reguleringsbestemmelsene. Dette gir oss et bilde på at innbyggerne våre ønsker
fornying. Et nytt boligfelt regulert for mer moderne boliger kan være èn løsning.
Hva ønsker vi å tilby innbyggerne i Eidsberg kommune?
Administrasjonen vil avvente med å utforme sin innstilling i byggesaken inntil en
prinsipiell diskusjon vedrørende fremtidig estetikk og arkitektur i boligfeltene i
Eidsberg kommune er gjennomført.
Saken legges med dette frem til politisk prinsipiell diskusjon.
Kopi av administrasjonens innstilling i tidligere identisk byggesak i Kammerudåsen
vedlegges.
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KONKLUSJON:
Saken legges frem til politisk prinsipiell diskusjon.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
68/12

Møtedato
18.09.2012

SMERKERUDVEIEN 42 - 61/3 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

52/12
68/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk

12.06.2012
18.09.2012

Arkivkode:GNR 61/3
Arkivsaknr.:12/137
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 4553/12

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg for miljø og teknikk avslår med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19
- 2 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende omgjøring av
snekkerverksted/lager til boligenhet på gnr 61 bnr 3 i Eidsberg kommune. Avslaget
begrunnes med at søknaden ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser
med hensyn til kriteriene for spredt boligbygging. Søknaden kommer også i konflikt
med kommuneplanens antallsbegrensning og regionale og nasjonale føringer.
Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap.2
§§8-12. Ut fra de opplysninger som kommunen sitter med kan vi ikke se at en
dispensasjon i dette tilfellet vil ha betydelig negativ miljøpåvirkning.
Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden pålydende
kr.4300.- betales. Regning ettersendes.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling i møte 12.06.12, sak 52/12:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet forslag om at saken utsettes for
befaring.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak i møte 12.06.12, sak
52/12:
Borger Mysens forslag vedtas.
SAKSOPPLYSNINGER:

Sak 68/12
Vedlegg:

Søknad om dispensasjon - 61/3 – omgjøring av snekkerverksted til
bolig.
Grunnkart 1:1000
Gårdskart 61/3 1:5000 Skog og landskap
Oversiktskart - Kilden

Eidsberg kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes
arealdel vedrørende bruksendring fra lager/verksted til bolighus på gnr.61 bnr 3 i
Eidsberg kommune. Søker er Steinar Bjerknes. Det omsøkte areal ligger i LNFområde kvalitetsklasse 2. Det vil si i et område hvor det under gitte forutsetninger
kan gis dispensasjon.
Eiendommen der det søkes dispensasjon er på totalt 115 dekar, herav 86 dekar
fulldyrket mark og beite, 22 dekar produktiv skog og 6 dekar annet. Arealene på gnr
61 bnr 3 drives sammen med arealene på gnr 61 bnr 5.
Nabovarsel er sendt og ingen merknader er innkommet.
Søker oppgir som begrunnelse for dispensasjonssøknaden at bygningen som søkes
omdisponert er lite egnet som snekkerverksted/lager etc, men vil kunne være godt
egnet som bolig. Det oppgis at boligen skal benyttes som utleieenhet. Inntekter av
utleievirksomheten vil dekke vedlikeholdskostnader og andre kostnader knyttet til
boligen.
Søknaden er oversendt til Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold for
forhåndsvurdering.
Østfold Fylkeskommune ved fylkeskonservator har ingen merknader, men minner
generelt om § 8 i Kulturminneloven. Planseksjonen hos Fylkeskommune har av
ressursmessige årsaker ikke avgitt uttalelse.
Fylkesmannen i Østfold fraråder sterkt at det gis dispensasjon i denne saken, da
kommunen allerede har brukt opp sin kvote for antall tillatelser til spredt boligbygging
Dette i seg selv er et tungtveiende moment. I tillegg er søknaden om dispensasjon
ikke i tråd med overordnede føringer for spredt boligbygging i kommunen, da
kommuneplanen har en målsetting om å fremme et utbyggingsmønster som
reduserer arealbruk, bilbruk og bidrar til fortetting.
Fylkesmannen ber om å få oversendt vedtak i saken.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Den omsøkte dispensasjon ligger i et område som har status om LNF-område
kvalitetsklasse 2 i gjeldende kommuneplan. Kvalitetsklasse 2 er i kommuneplanen
definert som:
LNF-områder er det tillatt med spredt boligbygging. Ved arealinngrep skal det
fokuseres på langsiktighet og gode helhetsløsninger, slik at man unngår tap av
produksjonsjord og fragmentering av viktige landskapsområder.
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Bebyggelse skal ikke:
•
•
•
•

Plasseres på dyrket eller dyrkbar mark
Plasseres minst 50 meter fra dyrket mark
Plasseres maksimalt 50 m fra eksisterende vei
Det skal tas hensyn til eksisterende godkjente avkjørsler

Plan- og bygningslovens § 19-2 sier om dispensasjon at
”dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler”.
I plan- og bygningslovens § 1 står det at:
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
fremtidige generasjoner.
Søknaden om dispensasjon fremmes fordi man ønsker å omdisponere et
næringsbygg til bolig for å øke inntjeningen på bygget, og derigjennom sikrer
velholdte bygninger i kulturlandskapet. Administrasjonens ser at det kan været riktig
at godt vedlikeholdte er en berikelse for kulturlandskapet, men det gir ikke grunnlag
for en dispensasjon. Privatøkonomiske hensyn skal heller ikke tillegges vekt ved en
dispensasjon.
At antallet tillatelser for spredt boligbygging i kretsen er oppbrukt er i seg selv ett
sterkt argument mot dispensasjon. Administrasjonen vurderer det slik at en
forsterking av grendestrukturen fortrinns vis bør tas gjennom en
kommuneplanprosess, På den måten får en foretatt en helhetlig vurdering knyttet til
infrastruktur, bosettingsmønster, fortetting osv, enn hva som er mulig å gjøre ved en
dispensasjonssøknad.
Den omsøkte dispensasjon skal også behandles etter prinsippene i
Naturmangfoldlovens kap 2 §§ 8-12 som angir hvilke forhold som skal vurderes ved
en søknad.
Disse prinsippene er:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget
§ 9 – Føre var – prinsippet
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
§11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal væres av tiltakshaver
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Det er ikke kjent for kommune at det i det omsøkte område finnes forekomster av
dyr, planter, eller andre organismer som vil bli særskilt negativt berørt ved en
eventuell dispensasjon, men en skal være oppmerksom på at en dispensasjon vil
kunne øke den samlede miljømessige belastningen i området, gjennom bl.a. økt
trafikk.
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KONKLUSJON:
Ut fra en helhetsvurdering anbefales det å avslå søknaden om dispensasjon, med
den begrunnelse at det ikke er i tråd med kommuneplanens antallsbegrensing og
egne kommuneplanbestemmelser eller overordnede føringer for når dispensasjoner
kan gis.
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MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
69/12
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BRATTFOSSVEIEN 102 - 147/10 - DELING AV GRUNNEIENDOM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

69/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

18.09.2012

Arkivkode:GNR 147/10 Arkivsaknr.:10/500
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 6731/12

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 19 - 2 gis det dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser for det omsøkte areal på ca. 0,6 dekar annen mark
fra eiendommen Borgås, gnr 147 bnr 10.
Søknaden er vurdert også etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap. 2 §§ 8-12.
En dispensasjon vil i dette tilfellet ikke komme i konflikt med noen av de prinsipper
som Naturmangfoldlovens kap II §§8-12 skal i vareta.
Det forutsettes at dispensasjonsgebyret pålydende 4300.- kr betales. Regning
ettersendes.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29. Frist
for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende.
Hovedutvalg for miljø og teknikk vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Søknad om deling av grunneiendom, 147/10
Kart 1: 1500 m/ inntegnet omsøkt areal – Skog og landskap
Oversiktskart

Eidsberg kommune har mottatt søknad om fradeling av ca 0,6 dekar annet areal fra
eiendommen Borgås, gnr 147 bnr 10, tilhørende Torfinn Ryen. Det omsøkte areal
skal nyttes som tilleggsareal til gnr 146 bnr 29, en bebygd boligtomt.
Eiendommen Borgås, 147/10 består i følge opplysninger fra Skog og Landskap av
totalt 127,6 dekar, herunder 37 dekar fulldyrket mark og innmarksbeite, 83 dekar
produktiv skog og 7 dekar annet areal. Eiendommen ligger i LNF- kvalitetsklasse 2.
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Søker angir som begrunnelse for søknaden at tilleggsarealet skal tillegges
boligtomten 146/29. Arealet er i dag bevokst med busker og trær og er uten praktisk
betydning for eier.
Søknaden er sendt Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune til
forhåndsvurdering. Fylkesmannen i Østfold har ingen innvendinger mot tiltaket, men
minner om at kommunens adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanens
arealbestemmelser er avgrenset.
Østfold fylkeskommune v/ fylkeskonservator har ingen merknader, men minner
generelt om Kulturminnelovens bestemmelser i § 8 vedrørende tiltak og
varslingsplikt.
Nabovarsel er sendt berørte parter og det er ikke innkommet merknader.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Den omsøkte dispensasjon ligger i et område som er avsatt til LNF-formål
kvalitetsklasse 2 i kommuneplanens arealdel.
I følge arealdelens bestemmelser i kommuneplanen for Eidsberg 2005-2017
defineres kvalitetsklasse 2 i LNF-områder slik:
LNF-områder i kvalitetsklasse 2 er LNF-områder hvor det er tillatt med spredt
boligbygging. Ved arealinngrep skal det fokuseres på langsiktighet og gode
helhetsløsninger, slik at en unngår tap av produksjonsjord og fragmentering av
viktige landskapsområder. Bebyggelse skal ikke:
•
•
•
•

Plasseres på dyrket eller dyrkbar mark
Plasseres minst 50 meter fra dyrket mark
Plasseres maksimalt 50 meter fra eksisterende vei
Det skal tas hensyn til eksisterende godkjente avkjørsler

Plan- og bygningslovens § 19-2 sier at
”dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler”.
Den omsøkte dispensasjon skal også behandles etter prinsippene i
Naturmangfoldlovens kap II §§ 8 -12. Disse er som følger:
§8 – Kunnskapsgrunnlaget
§9 – Føre var-prinsippet
§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
§11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmåter
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I denne søknaden er det ikke snakk om ny bebyggelse, men om en mindre utvidelse
av allerede bebygd boligtomt. Det omsøkte areal er av Skog og landskap definert
som annet markslag, dvs ikke dyrket eller dyrkbar mark. Plan og bygningslovens §
19-2 stiller krav om at hensynene bak bestemmelsene eller hensynene i lovens
formålsparagraf ikke i vesentlig grad tilsidesettes. Det omsøkte areal ligger mellom to
tunområder uten å være i umiddelbar nærhet av dyrket eller dyrkbar mark. I dette
tilfelle kan en ikke se at en dispensasjon vil gi negative konsekvenser, hverken på
kort eller lang sikt. I medhold av Naturmangfoldlovens § 7 er prinsippene i
Naturmangfoldlovens kap II §§ 8-12 benyttet. Ut fra det kunnskapsgrunnlaget
kommunen sitter med kan en ikke se at en dispensasjon i dette tilfellet har noen
vesentlig negativ innvirkning på naturmangfoldet i området.

KONKLUSJON:
Ut fra en helhetlig vurdering anbefaler administrasjonen at det gis dispensasjon for
det omsøkte areal på ca. 0,6 dekar.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
70/12
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HØIEVEIEN 181 - 25/2 - UTSKILLING AV TOMTER - DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

70/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

18.09.2012

Arkivkode:GNR 25/2
Arkivsaknr.:11/900
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 11656/11

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §19 - 2 avslås søknaden om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel vedrørende etablering av to boligtomter på gnr 25 bnr 2
m.fl.. Avslaget begrunnes med Eidsberg kommune i henhold til kommuneplanens
bestemmelser, har brukt opp sin kvote for tillatelser til spredt boligbygging.
Søknaden er heller ikke i tråd med kommuneplanens ambisjoner om fortetting og
redusert transportbehov.
Det forutsettes at behandlingsgebyret for dispensasjonssaker pålydende kr.4300.betales. Regning ettersendes.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende.
Dispensasjonsøknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens prinsipper i kapp II
§§8-12. Isolert sett vil ikke en dispensasjon gir negative miljøkonsekvenser i
området, men i sum kan en dispensasjon ha negativ virkning.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Søknad om dispensasjon - utskilling av tomter, John Einar Åle
Kart 1:15000 - Skog og landskap m/avmerkede områder hvor det
ønskes å skille ut tomter
Oversiktskart 1:25000 - Skog og landskap

Eidsberg kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Formålet med dispensasjonen er fradeling av to boligtomter på
eiendommen Skjeggerud, gnr. 25 bnr 2 m.fl., beliggende i Eidsberg kommune.
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Eiendommen har følgende gårds og bruksnummer; 23/1, 23/5 og 25/2. Det er gnr 25
bnr 2 som er hovedbølet, mens de omsøkte tomter er lokalisert til 23/1. Søker er
John Einar Åle. Eiendommen Skjeggerud består i følge opplysninger fra Skog og
landskap av 90 dekar fulldyrket jord og 200 dekar skog i hovedsak på middels og
lavere boniteter, samt 9,4 dekar skrinn fastmark, totalt 301 dekar.
Det drives kornproduksjon på eiendommene. Området hvor det søkes dispensasjon
ligger begge i LNF-området – kvalitetsklasse 2. De omsøkte tomtene ligger begge
vest for Høie-veien.
Åle begrunner sin søknad om dispensasjon med ønske om at hans barn skal ha
mulighet til å etablere seg i området og at oppføring av kårbolig vil medføre at prisen
på landbrukseiendommen blir for høy. Han ønsker også selv å bli boende i området
når han blir eldre.
Søknaden er sendt til Østfold fylkeskommune ved fylkeskonservator og plan og
miljøseksjon, og til Fylkesmannen i Østfold ved miljø og landsbruksavdelingen.
Østfold fylkeskommune ved regionalavdelingen sier i sitt svar at de kan akseptere at
det gis dispensasjon for tomtene vest for Høie-veien, forutsatt at man holder seg
innenfor rammene satt i kommuneplanens arealdel og at antallsbegrensningen for
kretsen ikke overstiges.
Fylkeskonservator har ingen merknader, men minner om den generelle meldeplikt
dersom det oppdages noe som kan tyde på arkeologiske funn under arbeidet med
tilrettelegging av området. Jf. Kulturminneloven § 8 – 2 ledd.
Fylkesmannen i Østfold har gitt felles uttalelse fra miljø og landbruksavdelingen hvor
de fraråder at det gis dispensasjon for fradeling, da en dispensasjon i vesentlig grad
vil tilsidesette hensynet til landbruk, natur og friluftsliv i området. Fylkemannen ber
om å få oversendt vedtak i saken.
Naboene er varslet og det er ikke innkommet kommentarer til søknaden. En nabo
har ikke hentet ut tilsendt rekommandert nabovarsel. Dette er således kommet i retur
til søker.

RÅDMANNENS MERKNADER:
De omsøkte dispensasjonene ligger i et område som er avsatt til LNF-formål i
kommuneplanens arealdel. Området vest for Høieveien ligger i LNF-kvalitetsklasse
2.
I følge arealdelens bestemmelser i kommuneplanen for Eidsberg 2005-2017
defineres kvalitetsklassene 2 i LNF-områder slik:
LNF-områder i kvalitetsklasse 2 er LNF-områder hvor det er tillatt med spredt
boligbygging. Ved arealinngrep skal det fokuseres på langsiktighet og gode
helhetsløsninger, slik at en unngår tap av produksjonsjord og fragmentering av
viktige landskapsområder. Bebyggelse skal ikke:
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•
•
•
•

Plasseres på dyrket eller dyrkbar mark
Plasseres minst 50 meter fra dyrket mark
Plasseres maksimalt 50 meter fra eksisterende vei
Det skal tas hensyn til eksisterende godkjente avkjørsler

Innenfor de enkelte grender gjelder følgende antallsbegrensninger for planperioden:
Hærland 7
Kirkefjerdingen 7
Slitu 7
Trømborg 7
Plan og bygningslovens § 19-2 sier at ”dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større
enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler”.
Saken omhandler dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser vedrørende
spredt boligbygging. Eidsberg kommune er inndelt i 4 grender med en
antallsbegrensning på 7 for hver grend og planperiode. Kommuneplanens angivelse
av 7 tillatelser til spredt boligbygging i Kirkefjerdingen er allerede benyttet. Slik
kommuneplanens arealbestemmelser i dag er utformet synes en dispensasjon å
komme i konflikt med målsettingen om langsiktighet, gode helhetsløsninger og å
unngå fragmentering av natur og landbruksområdene i området. Erfaring viser at det
også er økt potensiale for konflikter mellom landbruks/næringsinteresser og
bointeresser ved stor grad av spredt boligbygging.
Dersom det skal skje ytterligere spredt boligbygging i området, bør dette gjøres i en
kommuneplanprosess hvor en får foretatt en mer helhetlig vurdering og avveining av
flere faktorer enn det som er mulig ved enkeltsøknader om dispensasjon.
De omsøkte dispensasjoner skal også behandles etter prinsippene i
Naturmangfoldlovens kap. 2 §§ 8-12. Disse er som følger:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget
§ 9 – Føre var-prinsippet
§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
§11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmåter
Ut fra den kunnskap kommunen har om området gjennom oppslag i Kilden,
Naturbasen osv. er det ikke gjort registeringer som tilsier at dispensasjon isolert sett
ikke bør gis.
KONKLUSJON:
Med utgangspunkt i en helhetlig vurdering anbefales det å avslå søknaden om
dispensasjon. Spørsmålet om ytterligere spredt boligbygging i det omsøkte område
bør tas i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Sak 70/12

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
71/12

Møtedato
18.09.2012

HØRING - NORSK GRØNNKRAFTVERK AS - SPINNERIFOSSEN - KONSESJON
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

71/12
/

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret

18.09.2012
27.09.2012

Arkivkode:S01
Arkivsaknr.:12/656
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 7058/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Eidsberg kommune stiller seg positive til at konsesjon blir gitt til Norsk Grønnkraft AS
på følgende vilkår:
•
•
•
•

Helårlig minstevannføring på minimum 400 l/s.
Nødvendig hogst i område gjøres så skånsomt som mulig for å sikre
fossesprøytesonen.
Øvrige inngrep i området under anleggsperioden gjøres så forsiktig som mulig.
Utbygger gjennomfører en enkel tilrettelegging av området, slik at
tilgjengeligheten for allmennheten økes.

Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Norsk Grønnkraft AS – Søknad om konsesjon for Spinnerifossen
kraftverk i Eidsberg kommune, Østfold – høring
Følgebrev til konsesjonssøknaden fra Norges vassdrags og
energidirektorat, datert 6.juni 2012

Eidsberg kommune har fått til høring søknad om konsesjon for etablering av
Spinnerifossen Kraftverk. Det er Norsk Grønn Kraft AS som står bak
konsesjonssøknaden, og det er Norges Vassdrags og energidirektorat (heretter
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forkortet NVE) som har sendt søknaden ut på høring til kommunale og regionale
myndigheter. Det er NVE som skal avgjøre konsesjonssøknaden.
NVE har kunngjort søknaden om konsesjon i Smaalenene Avis og
høringsdokumentene har ligget ute til offentlig ettersyn på kommunens servicekontor
fra midten av juni til første september.
Høringsfristen er satt til 01.09.2012. Søknaden kom til Eidsberg kommune
08.06.2012. Eidsberg kommune har bedt om forlenget høringsfrist, slik at kommunen
i første omgang kan oversende administrasjonens innstilling. Deretter oversendes
politiske vedtak i saken når disse er fattet. Søknaden om forlenget høringsfrist ble
innvilget 27.08.2012.
Norsk Grønn Kraft AS søker om tillatelse til etablering av kraftverk i Spinnerifossen
ved Mysen etter følgende lovverk:
•

Vannressurslovens, jf § 8 om tillatelse til å bygge Spinnerifossen kraftstasjon med
tilhørende anlegg som beskrevet i søknad.

•

Energiloven for bygging og drift av Spinnerifossen kraftverk med tilhørende
koblingsanlegg og kraftlinjer.

Konsesjonssøknaden omfatter bygging av kraftverk, tilhørende koplingsanlegg og
kraftlinje i tilknytning til Spinnerifossen ved Mysen. Det planlegges å utnytte det ca.
17 meter høye fallet i fossen. Selve kraftverket og rørgata skal legges på sørsiden av
fossen. Rørgaten vil ha en lengde på 110 meter, nedgravd i bakken.
Kraftverket er beregnet til å ha en årsproduksjon på 2,89 GWh, forutsatt at det
tillates en helårlig minstevannføring på 200l/s, med unntak av mai, juni og juli, da
minstevannføringen skal være 400 l/s.
Utbyggingskostnadene av Spinnerifossen Kraftverk er beregnet til 11,6 mill kr, som i
følge søker vil gi en utbyggingspris på 4.- kr/kWh.
Området hvor kraftverket er planlagt etablert eies av tre grunneiere. Det er beregnet
at ca.3,5 dekar grunn vil gå med til etablering av kraftverket inkl. rørgate og vei. Det
omsøkte areal ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er definert som
LNF (landbruk, natur og friluftsliv).
Etablering av kraftverket vil gi noen arbeidsplasser i anleggsperioden, men vil
deretter basere seg på mest mulig automatisering. Kraftproduksjonen vil bli tilknyttet
eksisterende mast 150 meter vest for inntaket.
Det er utført kartlegginger og gjort vurderinger knyttet til biologisk mangfold med vekt
på mose og lavflora, fisk og ferskvannsbiologi, samt flora og fauna i området.
Kartleggingen og rapportene er utarbeidet av frittstående konsulenter på oppdrag fra
Norsk Grønnkraft AS. Kartleggingen påviste naturtypen «fossesprøytesone» som er
klassifisert som «nær truet» i klassifiseringssystemet til Direktoratet for
Naturforvaltning. Artsmangfoldet i området er karakterisert i rapportene som middels
rikt. Det er ikke gjort sikre funn av rødlistearter i selve etableringsområdet, men det
er trolig at bl.a. rødlisteklassifiserte fugler kan opptre mer sporadisk i nærområdet.
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NVE forventer av kommunen at den gir begrunnede synspunkter på om planene bør
gjennomføres, eventuelt valg av alternativ. Det bør bl. a informeres om:
•
•
•

Hvorvidt kjente almene interesser blir berørt av tiltaket og eventuelle andre
forhold som kan ha betydning for gjennomføringen.
Forslag til eventuelle vilkår eller avbøtende tiltak som kan reduserer eventuelle
skader ved gjennomføring av planene.
Omtale av forhold knyttet til kommuneplan og /eller andre kommunale planer

Statlige og regionale myndigheter, så som Fylkesmannen, Østfold Fylkeskommune,
Statens vegvesen m fl har også fått søknaden til høring og uttaler seg om sine
sektorinteresser.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Spinnerifossen ved Mysen er en del av Hæravassdraget som går tvers gjennom
Eidsberg kommune og har sitt utløp i Glomma ved Lekum. Fra gammelt av har det
vært mye aktivitet langs vassdraget, bl.a. kraftverk flere steder, også i
Spinnerifossen. I dag kan en se restene etter tidligere tiders energiproduksjon ved
fossen. Norsk Grønnkraft AS sendte i 2007 inn søknad til NVE om å få etablere
kraftverk i Spinnerifossen. NVE vurderte den gang at utbyggingen berørte allmenne
interesser i en slik grad at det var nødvendig med konsesjon etter vannressurslovens
§ 8. Det er den konsesjonssøknaden som Eidsberg kommune skal gi
høringsuttalelse til nå.
Gjeldende kommuneplan for Eidsberg har omtalt Spinnerifossen, men det er ikke
angitt spesielle brukerinteresser knyttet til fossen. I kommunedelplan for Mysen
2006-2018 er det angitt at et mindre areal nord for brua og øst for Spinnerifossen er
avsatt til fremtidig formål næring – kraftverk/friområde og næring –
kraftverk/vannområde. Norsk Grønnkraft AS har søkt om å få anlegge kraftverket på
andre siden av fossen (mot vest) Dette arealet er i dag avsatt til NLF-formål. Dette
innebærer at det må søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel dersom
Norsk Grønnkraft AS får konsesjon, og ønsker å opprettholde lokaliseringen av
anlegget på vestsiden av fossen. Det er mye som taler for at lokaliseringen bør være
som omsøkt, da terrenget på andre siden av elva er svært bratt og utilgjengelig, slik
at inngrepet ved byggearbeidene vil bli betydelig mer omfattende enn ved den
omsøkte lokalisering.
Kommunedelplanen for Mysen har også en generell planbestemmelse om at det er
bygge - og anleggsforbud i 50 meters sonen til Hæra. Det vil derfor være nødvendig
ved en eventuell utbygging av fossen å søke dispensasjon fra denne bestemmelsen,
dersom tiltaket ønskes etablert i det omsøkte området.
Eidsberg kommune har i sin Klima og energiplan fra 2008 angitt som en av flere
målsettinger at:
•

Innen Eidsberg kommune skal det produseres minimum 20 GWh i lokale
kraftverk/varmeverk basert på fornybare energibærere.
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Etablering av Spinnerifossen kraftverk vil i følge beregningene fra Norsk Grønnkraft
AS bidrag med i underkant av 3 GhW eller ca.14% av produksjonsmålet fra Klima og
energiplanen.
Naturmangfoldlovens kap 2 §§ 8-12 angir hvilke prinsipper som skal legges til grunn
når tiltak vurderes. Paragrafene omfatter bl.a. prinsippet om å være føre var og
vurdere samlet belastning.
Søker oppgir i sin konsesjonssøknad at minstevannføringen i 9 av årets 12 måneder
skal være 200l/s. For månedene mai, juni og juli skal minstevannføringen være 400
l/s for å sikre naturtypen fossesprøytesone. En vannføring på 200l/s i ¾ deler av året
er svært lite, og det knytter seg stor usikkerhet til om så liten vannføring i store deler
av året vil kunne innvirkenegativt på naturtypen fossesprøytesone. En minste
vannføring gjennom hele året på 400 l/s vil heller ikke gi store vannmengder, men vil
kunne redusere faren for negative konsekvenser for naturtypen. Så ut fra et føre varprinsipp bør ikke minstevannføringen være mindre enn 400 i/s i noen deler av året.
Ut fra samme prinsipp bør det settes vilkår om å begrense hogsten i forbindelse med
byggingen av anlegget så mye som mulig, slik at naturtypen sikres naturlig lys og
skyggeområder. Vegetasjon og skygge er nødvendige forutsetning for at
fossesprøytesoner skal kunne etableres og bestå over tid.
I dag er kun kraftverket ved Lekum i drift, men fra gammelt av var det flere små
kraftverk i drift i Hæravassdraget. Eidsberg kommune er ikke kjent med at det
planlegges flere anlegg enn dette ved Spinnerifossen, men det er ikke umulig at flere
kan bli etablert. Dersom det kommer flere søknader om etablering av kraftverk bør
det gjøres en vurdering om den samlede belastningen i hele vassdraget.
Arealet som vil bli omfattet av byggingen er i dag ikke i bruk til rekreasjon og friluftsliv
da det er svært lite tilgjengelig. Både selve området og adkomsten ligger på privat
grunn og med bebyggelse som en må ferdes forbi for å komme til området under
fossen. Dersom det tillates bygging av kraftverket kan dette bidra til å gjøre området
mer tilgjengelig gjennom enkel tilrettelegging. En tilrettelegging må likevel ikke føre til
økte ulemper for grunneierene i området.
På bakgrunn av ovenforstående vurdering kan en oppsummering til NVE på deres
spørsmål være følgende:
Hvorvidt kjente almene interesser blir berørt av tiltaket og eventuelle andre
forhold som kan ha betydning for gjennomføringen.
Slik som området ligger i dag vil en kraftutbygging i omsøkt størrelse i liten grad
berøre allmenne interesser. Området er lite tilgjengelig, slik at det sjelden benyttes til
rekreasjon og friluftsaktiviteter. Konsekvensvurderingene med hensyn til miljø og
biologisk mangfold konkluderer med at utbyggingen vil ha relativt liten negativ
påvirkning på omgivelsene, såfremt det settes vilkår om avbøtende tiltak.
Forslag til eventuelle vilkår eller avbøtende tiltak som kan reduserer eventuelle
skader ved gjennomføring av planene.
I tråd med prinsippene i Naturmangfoldlovens kap 2 bør føre var-prinsippet benyttes
for å redusere faren for at fossesprøytesonen i for stor grad blir negativt påvirket.
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Gjennom å sette vilkår om minstevannføring på 400 l/s i alle årets mnd, samt at det
settes vilkår om at hogsten i området begrenses mest mulig, er faren mindre for at
utbyggingen påvirker området negativt.
Det bør også settes vilkår om at utbygger tilrettelegger området slik at
tilgjengeligheten til elva og fossen bedres. Dette vil kunne bidra til å øke kvaliteten på
området for Eidsbergs innbyggere. Tilretteleggingen bør likevel begrenses til enkle
tiltak, slik at preget av naturområde opprettholdes.
Omtale av forhold knyttet til kommuneplan og /eller andre kommunale planer
Spinnerifossen har ikke noe spesielt fokus i gjeldende kommuneplan, men i
kommunedelplan for Mysen, siste gang revidert 22.02.2007 er området nord og øst
for Spinnerifossen avsatt til formål næring – kraftverk/friområde og næring –
kraftverk/vannområde. Det området hvor det er planlagt bygging av kraftverk ligger
på vestsiden av elva og er i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan for Mysen
definert som LNF-område. En eventuell konsesjon vil således kreves dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel. Det er i midlertid sannsynlig at en slik dispensasjon vil
bli gitt dersom konsesjon blir gitt, da arealet vest for elva er vesentlig bedre egnet
enn arealet øst, som er svært bratt og utilgjengelig. Det vil også være nødvendig å
søke dispensasjon fra bygge og anleggsforbud i 50 meters sonen til Hæra.
En konsesjon til kraftverksdrift i Spinnerifossen kan være med å bidra til at Eidsberg
kommune er nærmere ett av sine oppsatte mål i gjeldende Klima og Energiplan.

KONKLUSJON:
Eidsberg kommune stiller seg positive til at konsesjon gis dersom det stilles vilkår om
minstevannføring på minimum 400 l/s gjennom hele året, at hogsten i området gjøres
så skånsomt som mulig og at det under anleggsperioden tas hensyn til omgivelsene
slik at samlet inngrep i området blir så lite som mulig. Det bør også stilles krav om at
utbygger tilrettelegger området enkelt, slik at det kan få økt rekreasjonsverdi.

