EIDSBERG KOMMUNE

15.11.2012/TOA

Hovedutvalg for miljø og teknikk

MØTEINNKALLING
Møtested: Formannskapssalen
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Tid: 18.00

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 23.11.12 kl 13.00
tlf. 69 70 20 00.
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EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
84/12

Møtedato
27.11.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG
TEKNIKKS MØTE 16.10.12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

84/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

27.11.2012

Arkivkode:033 L &17
Arkivsaknr.:12/1167
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 10435/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte 16.10.12 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 hovedutvalg for miljø og
teknikk når denne er ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
85/12

Møtedato
27.11.2012

HØIEVEIEN 181 - 25/2 - UTSKILLING AV TOMTER - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK
70/12
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

70/12
85/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk

18.09.2012
27.11.2012

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

L.nr.: 10359/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikk kan ikke se at det er fremkommet nye momenter
som tilsier omgjøring av vedtaket i sak 70/12.
Vedtaket i sak 70/12 opprettholdes og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
avslås i medhold av plan og bygningslovens § 19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold for videre behandling og avgjørelse.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Klage på vedtak i sak 70/12, datert 14.10.2012
Særutskrift sak 70/12 – Hovedutvalg for miljø og teknikk

I møtet i hovedutvalg for miljø og teknikk 18.09.2012 ble det enstemmig vedtatt å
ikke gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende søknad om fradeling
av to boligtomter på eiendommen Skjeggerud gnr 25 bnr 2 i Eidsberg.
Søker har påklaget vedtaket i brev datert 14.oktober 2012. Klagen er journalført hos
kommunen 16.10.2012. Melding om vedtak ble sendt søker 25.09.2012 pr post.
Klagen anses å ha innkommet i rett tid ut fra forvaltningslovens bestemmelser om
klagefrist.
Som bakgrunn for klagesaken henvises det til særutskrift 70/12 fra møtet i
hovedutvalg for miljø og teknikk 18.09.2012.
Søker påpeker i sin klage følgende forhold:
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Pkt. 1

At klager i samtale med saksbehandler er blitt fortalt at kommuneplanen
allerede skulle vært rullert, og at det da ville vært nye kvoter for bygging
utenom sentrumsnære områder. Klager hevder at han i stedet for et rent
avslag burde vært gitt mulighet til å ta opp søknaden, eller legge den på
vent inntil neste regulering.

Pkt. 2

Videre anfører klager at argumentet om at konflikt med landbruk er fremført
på tynt og generelt grunnlag, da det allerede finnes 3 andre eneboliger i
området.

Pkt. 3

Klager anfører også at ved kun å satse på bygging i Mysen sentrum, settes
grendeskolestrukturen i fare.

Pkt. 4

Søker forteller videre at han eier en eiendom i Marker hvor hovedbygningen
nylig brant ned. I samtale med forsikringsselskapet er det vurdert å oppføre
et nytt hus på eiendommen i Eidsberg.

Pkt. 5

Klager inviterer hovedutvalget til å komme på befaring for å se hvor de
omsøkte tomter var tenkt plassert.

Pkt. 6

Avslutningsvis mener klager at han ikke er informert om gjeldende
gebyrsatser for behandling av dispensasjonssaker og at han ikke har fått
tilstrekkelig informasjon om at mulighetene for å få godkjent en
dispensasjonsøknad.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Jon Åles klage av 16.09.2012 er gjennomgått og nedenunder kommenteres de
enkelte punkter i klagen.
Vedrørende pkt. 1:
Det er riktig som klager påpeker at det under befaringen i området høsten 2011 ble
sagt at eksisterende kommuneplan var moden for rullering og at det da ville kunne
åpne seg nye muligheter. Klagers anførsel om at han burde fått ta opp søknaden er
litt uklar. Søknaden har ligget på vent i administrasjonen ganske lenge i og med at
det manglet nabovarsler for mulig tiltak. Dersom søker mener at han burde vært
informert om mulighet til å trekke søknaden så foreligger den alltid. Det står også
klager fritt å fremme søknad på nytt når det foreligger ny kommuneplan uten at det er
sagt i vedtaket av 18.09.2012.
Vedrørende pkt 2:
Når en dispensasjonssøknad knyttet til fradeling av boligtomter i et LNF-området
vurderes mulige ulemper for landbruket i et langsiktig perspektiv. En boligtomt er et
fritt omsettelig objekt. Hverken opprinnelig eier eller offentlige myndigheter har
kontroll med omsettingen. Erfaringer både i egen kommune og fra andre tilsier at av
hensyn til landbrukets utviklingsmuligheter bør være svært varsom med denne type
dispensasjoner. Støy, støv, lukt mm fra ulike produksjon er potensielle
konfliktområder.
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Vedrørende pkt 3:
Kommenteres ikke ut over det som klager fremfører.
Vedrørende pkt 4:
Kommenteres ikke ut over det klager anfører.
Vedrørende pkt 5:
Hovedutvalget står fritt til å foreta de befaringer de finner nødvendige, men det
anbefales at befaringen foregår på bar mark.
Vedrørende pkt 6:
Saksbehandler mener at dette ble opplyst under befaringen høsten 2011, men det er
selvfølgelig en mulighet for at denne informasjon ikke ble tydelig nok fremført og at
saksbehandler ikke forsikret seg om at den ble fanget opp av klager. Samtidig er det
en plikt for søker å sette seg inn i de gebyrregler som gjelder. I midlertid ser en at
dette ikke alltid blir gjort. Gjeldende gebyrer for Eidsberg kommune ligger i midlertid
lett tilgjengelig på kommunens hjemmesider under www.eidsberg.kommune.no –
priser på tjenester.
Når det gjelder klagers anførsler om at han ikke har fått informasjon om
sannsynligheten for å få søknaden igjennom, så tilbakevises dette, da det ved
befaring ble gitt klart uttrykk for at dette ikke var en kurant sak i henhold til
kommuneplanens arealdel. Det ble videre opplyst at sannsynligheten for at regionale
myndigheter ville anbefale avslag var stor. Samtidig ble det gjort oppmerksom på at
det er politikerne som fatter vedtak, og at det de siste årene er gitt en del
dispensasjoner, så utfallet ikke var gitt. Det ble også påpekt at det står en hver fritt å
søke, og at det er politikernes rett å gi eller nekte dispensasjon.

KONKLUSJON:
Med bakgrunn i en helhetlig vurdering av klagens enkelte punkter kan
administrasjonen ikke se at det er kommet til argumenter som tilsier at kommunen
skal endre sitt vedtak av 18.09.2012 sak 70/12. Likevel bes det om at hovedutvalget
gjør en vurdering av klagens punkt 6 og eventuelt frafaller eller reduserer kravet om
behandlingsgebyr.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
86/12

Møtedato
27.11.2012

FAGERTUN - 182/42 - SALG AV DELER AV EIENDOMMEN DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

86/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

27.11.2012

Arkivkode:GNR 182/42 Arkivsaknr.:12/831
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 10358/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikk avslår med hjemmel i plan- og bygningslovens § 192 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende fradeling av
1,7 dekar bebygd areal fra eiendommen Fagertun, 182/42. Avslaget begrunnes med
at det er uheldig med en fritt omsettelig tomt midt inne i en mindre
landbrukseiendom. Avhengig av hva som bebyggelsen og tomten skal benyttes til i
fremtiden, kan det også skape fremtidig konflikter mellom omkringliggende
landbruksdrift og annen bruk. En dispensasjon er heller ikke i tråd med overordnede
føring på nasjonal og regionalt nivå.
Den fremtidige bruken av eiendommen Fagertun 182/42 bør avklares gjennom en
kommuneplanprosess.
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:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Søknad om omregulering av Fagertun 182/42
Målebrevkart 1:500 med inntegnet omsøkt areal
Eiendomskart 182/42 1:5000 – Skog og landskap
Oversiktskart 1:10000 – Skog og landskap
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Eidsberg kommune har mottatt søknad om deling av eiendommen Fagertun 182/42
tilhørende Signe Marie Diskerud. Fagertun er en liten landbrukseiendom på totalt 9
dekar, hvorav 8,7 dekar er klassifisert som bebygd. Det omsøkte areal utgjør ca. 1,7
dekar, inkl. bebygd areal. Eiendommen ligger i LNF-området – kvalitetsklasse 2.
Eiendommen er omkranset av dyrket mark på 2 sider. Det har i tidligere tider vært
drevet med pelsdyr på eiendommen. Disse bygningene er nå fjernet. På
eiendommen står i dag en eldre driftsbygning og en annen uspesifisert bygning.
Som begrunnelse for søknaden oppgir søker ønske om å selge deler av
eiendommen til et barnebarn og hennes ektefelle. Disse ønsker å benytte
gjenstående driftsbygning som lagerplass.
Søknaden er oversendt Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune for
forhåndsvurdering.
Fylkesmannen i Østfold sier i sitt svar at de fraråder at det gis dispensasjon og dette
begrunnes med at en dispensasjon med påfølgende fradeling vil gi en fritt omsettelig
eiendom som kan skape konflikter mellom omkringliggende landbruksdrift og bruk av
eiendommen. Dette er ikke tråd med nasjonale og regionale rammer og mål.
Østfold fylke påpeker at saken i utgangspunktet er dårlig opplyst og at det ikke
kommer klart frem hva som er formålet med fradelingen – dvs hva skal tomten
benyttes til. Men ut fra de opplysninger som er gitt synes det som om
lagervirksomhet kan være en aktuell aktivitet.

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.
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 selge deler av
eiendommen til barnebarn som skal benyttet eksisterende driftsbygning til lager. I og
med at dette er en liten landbrukseiendom, hvor det ikke har vært drevet noen form
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for landbruksvirksomhet på mange år er det forståelig at man ønsker å få nyttet
bygningsmassen til noe. Det omsøkte areal er heller ikke registrert som dyrka eller
dyrka mark, så det er ikke snakk om omdisponering av dyrket eller dyrkbar mark.
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.
Administrasjonen vurderer det slik at denne type dispensasjoner i LNF-områdene
som hovedregel ikke bør gis. Men at dette tas opp i en helhetsvurdering knyttet til
rullering av kommuneplanens arealdel. Gjennom en helhetlig prosess vil man kunne
få avklart om det er ønskelig å åpne opp for en større grad for annen type
næringsvirksomhet på nordsiden av Hæra.
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 bæres av tiltakshaver
§12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Det er ikke kjent for kommunen at det i det omsøkte område finnes forekomster av
dyr, planter, eller andre organismer som vil bli særskilt negativt berørt ved en
eventuell dispensasjon. Beliggenheten i nærheten til Hæra er likevel et moment som
bør vektlegges ut fra at det ikke er kjent hva som eventuelt skal lagres på tomten, jf.
Naturmangfoldlovens kap 2 § 9 - "Føre var" prinsippet

KONKLUSJON:
Ut fra en helhetsvurdering anbefales det å avslå søknaden om dispensasjon, med
den begrunnelse at det ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel eller
overordnede nasjonale og regionale føringer for når dispensasjoner skal kunne gis.
En avklaring om fremtidig bruk av omsøkt areal bør tas inn arbeidet med rullering av
kommuneplanens arealdel.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
87/12

Møtedato
27.11.2012

KLINISK VETERINÆRVAKT I KOMMUNENE
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

87/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

27.11.2012

Arkivkode:V50
Arkivsaknr.:11/30
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 9332/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Eidsberg kommune slutter seg til ny ordning for klinisk veterinærvakt fra 1.7.2012.
2. Eidsberg kommune ønsker å fortsette samarbeidet vedrørende organisering av
veterinærvakt i Indre Østfold. Landbrukskontoret HSA skal fortsatt administrere
ordningen for kommunene i Indre Østfold.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen

Kommunene har siden 2008 hatt ansvaret for veterinærvaktordningen. Ordningen
ble da videreført etter tidligere praksis, men regulert via en rammeavtale mellom
Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den Norske veterinærforening (DNV).
Kostnadene ved ordningen har vært dekket med øremerkede statstilskudd.
Vaktgodtgjørelsen har siden vært framforhandlet i en avtale mellom KS og DNV.
Utover dette har det vært fordelt et administrasjonstilskudd.
Ordningen ble i 2011 vurdert til å være i strid med konkurranseloven. Det ble gitt
unntak frem til 1.7.2012. Hovedstyret i KS vedtok 23.5.2012 at den ønsket å
videreføre veterinærvaktordningen, men da som en ensidig ordning uten DNV som
avtalepart. I nytt rundskriv 2/2012 fra KS er det lagt til grunn følgende hovedpunkter
som vil danne grunnlag for den videre organiseringen:
•
•
•
•

Kommunene har fortsatt ansvaret for klinisk veterinærvakt
Avtalen mellom KS og DNV opphører 30.06.2012
KS forvalter veterinærvaktordningen som en sentral ordning inntil videre
Ordningen, herunder godtgjøringer videreføres i hovedsak som den er og som
KS` anbefaling
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•
•
•
•

Det anbefales at veterinærer som nå er tilsluttet ordningen fortsetter i den
Det må inngås nye, midlertidige avtaler med veterinærene
Endringer i vaktområdene og lignende må skje i samråd med KS
Kommunene må vedta å tilslutte seg ordningen.

Det er pr. i dag 160 ordinære vaktdistrikter i Norge. I tillegg er det 5 vakter i bynære
strøk. I Østfold er det 4 ordinære vaktdistrikt og 1 vakt i bynært område. Kommunene
i Østfold vedtok i 2007 å videreføre tidligere distrikter og pr. i dag er kommunene
organisert som følger:
Vaktdistrikt øst:

Eidsberg, Marker, Rømskog, Trøgstad – Landbrukskontoret
HSA administrerer
Vaktdistrikt nord: Askim, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet og SpydebergLandbrukskontoret HSA administrerer
Vaktdistrikt vest: Råde, Rygge, Moss, Våler, Fredrikstad, Hvaler – Fredrikstad
kommune administrerer
Vaktdistrikt sør: Sarpsborg, Halden, Aremark- Sarpsborg kommune administrerer
Den veterinære byvakten organiseres fra Fredrikstad kommune. Deltakere i denne
vakten har vært Jeløy dyreklinikk, Fredrikstad dyreklinikk og Spydeberg dyreklinikk.
KS legger til grunn at tilskuddene til kommunene, herunder
administrasjonstilskuddene fortsatt skal gå direkte til vertskommunene/de som
administrerer ordningen. Det er imidlertid et ufravikelig krav at de øremerkede
tilskuddene i sin helhet skal gå til klinisk veterinærvakt. Det foreligger et krav til
rapportering til Statens landbruksforvaltning.
Administrasjonstilskuddet var tidligere kr. 10.000,- pr. kommune. Tilskuddet ble fra
2010 redusert og tilpasset et vaktdistrikt. Hvert vaktdistrikt er for 2012 tildelt kr.
27.640,-.
Det påpekes fra KS at størrelsen på godtgjøringen til veterinærene nå må utvikles i
tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Statens
landbruksforvaltning.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Når KS vedtok å videreføre ordningen veide det tungt at kommunene ønsket at KS
fortsatt skulle bistå med en sentral ordning. Det var av stor betydning at øremerking
innrettet mot landbruket kun var mulig med en sentral ordning. Oppsummert fra KS
sin side ble det konkludert med at et kommunalt ansvar var mest forenlig med at
ordningen ble videreført som en ensidig ordning, uten DNV som avtalepart. KS og
kommunene må dermed drøfte den videre utviklingen av veterinærvakten med DNV
og veterinærene lokalt.
For kommunene i Østfold bidrar KS sitt vedtak til at ordningen med veterinærvakt
kan videreføres omtrent som nå. Ordningen har fungert uten vesentlige problemer.
Det har heller ikke vært meldt om store vanskeligheter med å få tak i vakthavende
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dyrlege. Siden Østfold har vært så heldig å få tildelt en ekstravakt for bynært
område, synes også dekningen på smådyrsiden å være svært god.
Alle kommunene i Østfold samarbeider om organiseringen. Dette har vært til beste
både for Statens landbruksforvaltning som overfører vaktgodtgjørelsen til de som
administrerer ordningen lokalt, de enkelte kommunene som slipper unødvendig
organisering, samt at veterinærvaktene får færre å forholde seg til. For kontinuiteten
bør dagens administrasjon derfor videreføres.

KONKLUSJON:
Det anbefales at dagens ordning med felles administrasjon av den kliniske
veterinærvaktordningen videreføres og at Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg
og Askim fortsatt administrerer ordningen for vårt distrikt.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
88/12

Møtedato
27.11.2012

VANNREGION UTVALGET GLOMMA - HØRING VESENTLIGE
VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL _ VANNREGION GLOMMA
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

88/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

27.11.2012

Arkivkode:K54
Arkivsaknr.:12/535
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 10226/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikk slutter seg til de vurderinger som er gjort i
høringsdokumentene vedrørende vesentlige vannforvaltningsspørsmål – vannregion
Glomma og vesentlige vannforvaltningsspørsmål – vannområde Glomma Sør for
Øyeren.
Hovedutvalget ber spesielt om at de økonomiske og juridiske aspekt tydeliggjøres
ytterligere i rapportene.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Høringsbrev fra Østfold fylkeskommune, datert 1.7.2012
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Vannregion Glomma
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Vannområde Glomma før for
Øyeren. Begge vedlegg: www.vannportalen.no/glomma under
plandokumenter/Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Arbeidet med helhetlig vannforvaltningen i Norge er en del av et europeisk løft for å
sikre og forbedre vannmiljøet. Helhetlig og samordnet vannforvaltning innebærer at
alle tar sin del av ansvaret for å nå målet om godt et vannmiljø med god økologisk
status. I arbeidet med dette har Østfold Fylkeskommune som vannregionmyndighet
har sendt ut på høring dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» som
oppsummerer miljøtilstand, påvirkninger og brukerinteressene for hele vannregionen.
I tillegg er også deldokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – vannområde
Glomma Sør for Øyeren sendt på høring til kommunale og regionale myndigheter,
samt statlige sektormyndigheter og vannområdeutvalgene/fagrådene.
Høringsfristen er 31.12.2012.
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Vannregionmyndigheten ber høringsinstansene svare på følgende spørsmål:
1. Er de vesentligste utfordringer og påvirkninger i vannregionen og vannområdene
tydelig beskrevet?
2. Er det utfordringer eller forhold som er utelatt, eller som er feil beskrevet?
3. Finnes det data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere eller styrke
kunnskapsgrunnlaget som dokumentet bygger på?
4. Er det tydelig hvordan dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» skal
brukes?
5. Er alle målkonflikter godt nok beskrevet i dokumentet?
Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Vannregion Glomma
omfatter et stor geografisk område fra Aursunden i Sør-Trøndelag til Fredrikstad og
Hvaler i sør. Området har også innvirkning på kystområder i Østfold og
grensevassdrag mot Sverige. Området omfatter 9 fylker og 101 kommuner, med
svært mange brukerinteresser. Til dels er brukerinteressene og målsettingene på de
ulike områder i konflikt med hverandre.
Høringsdokumentet peker på at effektene og usikkerheten rundt klimaendringene,
sammen med befolkningsutvikling og utbygging gjør det vanskelig å nå
vannmiljømålene for de ulike vassdrag. Ca. 50 % av vassdragene i vannregionen
står i fare for ikke nå miljømålene innen fristen 2021, dersom det ikke settes inn
avbøtende tiltak. Det gjennomførte kartleggingsarbeidet viser at vassdragene
påvirkes i stor grad av spredt avløp, kraftverksreguleringer og utslipp fra landbruket.
Rapporten peker videre på at den gjennomførte tilstandsbeskrivelse påviste
manglende overvåkningsdata for mange av vassdragene. Dokumentet peker videre
på at det mangler økonomisk og juridiske virkemidler for å kunne følge opp tiltak.
Oppfølging av forvaltningsplaner for de ulike vannforekomstene og vannforskriften vil
kreve store ekstra ressurser og dette må gjenspeiles i de prioriteringer som
sektormyndighetene gjør.
Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal ikke vedtas, men vil være et
«levende dokument» hvor det er rom for endringer ettersom ny kunnskap tilkommer
helt frem til utkast til forvaltningsplan skal ut på offentlig høring.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Eidsberg kommune er en del av Vannregionen Glomma og alt vesentlig av areal i
kommunen sokner til vannområdet Glomma sør for Øyeren.
Høringsdokumentet ber kommunene å svare på fem spørsmål og Eidsberg
kommune velger å svare samlet på alle spørsmålene. Slik dokumentene er fremstilt
har de tatt opp de vesentlige utfordringer og påvirkninger så langt disse er kjent. Det
er imidlertid viktig at rapportene og kunnskapsbasene blir ajourholdt og oppdatert
med ny kunnskap og faktaopplysninger etter hvert som dette tilkommer. Bl.a. vil det
være svært viktig at overvåkningsdata fra de ulike vannområdene blir registrert og
samkjørt med allerede eksisterende data for det enkelte vassdrag.
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Når det gjelder dokumentenes tydelighet i forhold til bruk bør dette komme ennå
bedre frem, særlig dette at dokumentene ikke skal være statiske, men dynamiske i
den forstand at de endres etter hvert som ny kunnskap blir tilført.
Det ligger i sakens natur og kompleksitet at det vil være mange målkonflikter her.
Dette er også godt beskrevet i dokumentene.
Rapportene viser at det vil medfører betydelige kostnader å få våre berørte vassdrag
i en tilstand som betegnes som økologisk god. I det videre arbeid er det av
avgjørende betydning at arbeidet i vannregionen og vannområdene sikres
økonomisk slik at dette kan videreføres etter 2014.
De enkelte kommuner vil være førstelinjetjenesten i tiltaksarbeidet, med å få reinere
vassdrag. Til dette arbeidet vil det trengs både kompetanse, kapasitet og
økonomiske og juridiske virkemidler over en lang periode. Dette bør komme
vesentlig tydeligere frem av dokumentene. Slik dette er beskrevet i dag synes det å
være en av mange utfordringer, mens det etter vår vurdering trolig er den største
utfordringen av alle og helt avgjørende for om en lykkes eller ikke..

KONKLUSJON:
Eidsberg kommune slutter seg til de vurderinger som er gjort i rapportene, men ber
om at rapportene tydeliggjør de økonomiske og juridiske aspektene knyttet til
arbeidet med tiltaksplaner/tiltaksgjennomføring osv.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
89/12

Møtedato
27.11.2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR EIDSBERG KOMMUNE - VIDERE
FRAMDRIFT
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

102/12
53/12
38/12
89/12
/

Kommunestyret
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret

27.09.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:614 H46
Saksb.: Jan Erik Eide

Arkivsaknr.:12/1007

L.nr.: 10471/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Framdriftsplan for det videre arbeidet med boligsosial handlingsplan inkludert gradvis
sanering og utbygging av de gamle aldersboligene i Kløverveien tas til orientering.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

Saken gjelder
Kommunestyret har bedt administrasjonen om å legge fram en fremdriftsplan innen
15.11.12 for sanering og utbygging av de gamle aldersboligene i Kløverveien. Det
anbefales at dette sees i sammenheng med det pågående arbeidet med
kommunens boligsosiale handlingsplan, som vil bli lagt fram for politisk behandling i
april/mai 2013.

Sak 89/12
Saksopplysninger
Kommunene oppfordres til å utarbeide boligsosiale handlingsplaner som skal være
retningsgivende for kommunens arbeid når det gjelder botilbud for ulike
vanskeligstilte grupper som har behov for et botilbud og hvor kommunen har et
ansvar for å medvirke til å skaffe bolig. Når kommunen har på plass en boligsosial
handlingsplan, vil kommunen lettere kunne nyttiggjøre seg de ulike virkemidlene som
Husbanken har når det gjelder tilskudd og låneordninger.
Kommunestyret vedtok i mai 2011 at det skulle utarbeides en boligsosial
handlingsplan for Eidsberg kommune, samt at det skulle søkes om prosjektmidler fra
Husbanken til arbeidet med planen.
Planarbeidet er en oppdatering av utredningen om botilbud og omsorgstjenester som
ble behandlet i kommunestyret i november 2008. Denne utredningen bygger på
sentrale elementer i «Omsorgsplan 2015»; mestring, muligheter og mening.
Anbefalingene i denne utredningen bygger på tre hovedlinjer:
•
•
•

Sikre tilstrekkelige botilbud med heldøgns omsorg/sykehjemsplasser.
Legge til rette for aktivisering med fokus på mestring og muligheter.
Kompetanse og kapasitet når det gjelder selve tjenesteutøvelsen.

Ved behandlingen av økonomiplan for 2011-2014 vedtok kommunestyret to punkter
som også berører dette området. Dette gjelder organisering av botilbud og
omsorgstjenester for brukergrupper med behov for omfattende tjenester og at
administrasjonen ble bedt om å arbeide med en gjennomgang av de kommunale
eiendommene med tanke på fremtidig avhending/salg.
Kommunestyret fattet så følgende vedtak i sak 102/12 i møte 27.09.12:
1. Kommunestyret støtter prinsippet om en gradvis sanering og utbygging av det
gamle alderspensjonatet i Kløverveien.
2. Administrasjonen bes foreta en hurtig utredning av saken. Administrasjonen
legger fram en framdriftsplan innen 15.11.12.
En arbeidsgruppe har arbeidet med boligsosial handlingsplan siden høsten 2011.
Det er søkt om prosjektmidler fra Husbanken til dette arbeidet, men dette er ikke
innvilget. Dette har hatt en betydning for fremdriften i arbeidet.
Planen vil omfatte botilbud for ulike vanskeligstilte grupper, enten det bare er behov
for en krisebolig, eller det er behov for en tilrettelagt bolig hvor det ytes omfattende
helse- og omsorgstjenester. Videre skal kommunens eiendomsforvaltning og
eiendomsutvikling med hovedvekt på boligområdet utredes.
I en foreløpig tilbakemelding peker arbeidsgruppen på følgende utviklingstrekk:
•
•
•

I løpet av ett til tre år vil 12 utviklingshemmede ha behov for et tilrettelagt botilbud.
8 personer med psykiatrisk diagnose vil ha behov for botilbud sentralt i Mysen i
kortere eller lengre perioder.
Det er noe mindre behov for kommunale boliger til flyktninger, jfr. kommunens
vedtak om lavere bosettingstall.
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•
•

Et betydelig rusmiljø i Eidsberg, skaper stadige utfordringer rundt bolig- og
tjenestesituasjonen
Det er en situasjon med forfallen kommunal bygningsmasse, noe som særlig
gjelder de 36 rekkeleilighetene i Kløverveien.

Arbeidsgruppen foreslår videre at følgende tiltak bør utredes nærmere:
•

•

•

•
•

•
•

Nytt bofellesskap for 22 utviklingshemmede i sentrum som erstatter
bofellesskapene Vesteng, Hæra, Pennestrøket og Bjørneveien, samt dekker økt
behov.
Nytt bofellesskap sentralt i Mysen for 8 beboere med psykiatrisk diagnose. Dette
gjør det mulig for Sandbo Bofelleskap å ha høyere gjennomstrømning av beboere
med mer fokus på rehabilitering.
Disse 2 nye bofellesskapene lokaliseres nært hverandre, slik at man oppnår en
stordriftsfordel (vaktordninger, administrasjon, eiendomstjenester, fellesarealer
m.m.)
Erstatte rekkeleilighetene i Kløverveien med nye tilrettelagte boenheter, der det
legges til rette for heldøgns bemanning hvis behovet skulle tilsi det i fremtiden.
Inngå avtale med privat utbygger om å bygge boliger med Husbankmidler til
gruppa rusmiddelavhengige. Ordningen gir kommunal tildelingsrett, og forplikter
på kommunal oppfølgingstjeneste.
Bemannet bofellesskap for 4 til 6 rusmiddelavhengige. Eventuelt i samarbeid med
ideell organisasjon. Antatt driftskostnad er ca. kr. 250.000 i året pr. plass.
Inngå rammeavtale om kjøp av omsorgsplasser for rusmiddelavhengige og
psykisk syke, for å dekke akutt behov. Plasser koster 30-45.000 kr. pr. måned.

Framdriftsplan
I det videre arbeidet med planen er det nødvendig med nærmere vurderinger,
kalkyler og kvalitetssikring av det arbeidet som er gjort. Det må også tas hensyn til at
boligsosial handlingsplan handler vel så mye om organisering av tjenester som om
selve boligmassen. Kommunen må utforme boligløsninger som legger til rette for
rasjonell drift, og det må tas høyde for eventuelle endrede fremtidige behov.
Aktuelle virksomheter og fagområder må bidra til å finne fleksible løsninger, og det
blir viktig å vurdere hva som kan samkjøres. Virksomhetslederne for NAV,
hjemmebaserte tjenester, tjenester til voksne utviklingshemmede og familiesenteret
vil derfor ha sentrale roller. Videre vil eiendomssjefen delta i planarbeidet. Arbeidet
er derfor reorganisert med en ny arbeidsgruppe bestående av de aktuelle
virksomhetslederne med kommunalsjef Øivind Olafsrud som leder.
Virksomhetsleder Jan-Erik H. Eide er arbeidsgruppens sekretær og vil få ansvar for
sammenstilling av en endelig rapport.
I februar/mars 2013 vil det være et temamøte for kommunestyret og hovedutvalg
hvor de foreløpige planene presenteres. Det er viktig at eldreråd, råd for
funksjonshemmede og andre brukergrupper er med på møtet i tillegg til politikere. I
etterkant av møtet vil det legges opp til en høringsrunde. Sluttrapport vil bli lagt fram
til politisk behandling i april/mai 2013.
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Siste fase vil være prosjektering og bygging. I denne fasen vil også fremtidig drift av
tjenester overfor beboerne og drift og forvaltning av eiendomsmassen stå sentralt.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Planen for botilbud og omsorgstjenester som ble vedtatt i 2008 er fulgt opp med
utbygging av sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter. Videre er Fossum
Bofelleskap flyttet til Edwin Ruuds Omsorgssenter. Eidsberg kommune har med
dette fått en god dekning når det gjelder sykehjemsplasser og omsorgsboliger med
heldøgns bemanning, men mange av plassene belegges med brukere som kunne
fått et tilbud på et lavere omsorgsnivå. Dette fører igjen til at det blir mangel på
korttidsplasser, noe som gjør det krevende å ta imot pasienter raskt fra sykehuset,
slik kommunen er forpliktet til i henhold til samarbeidsavtalen med Sykehuset
Østfold.
Boliger i sentrum med en fleksibel utforming og med nærhet til hjemmesykepleiens
base og felles aktivitetssenter var også anbefalt i planen fra 2008. De gamle
aldersboligene i Kløverveien er ikke egnet som boliger til pleietrengende brukere.
Disse må derfor erstattes med godt tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper. Dette
gjør det også mulig for hjemmebaserte tjenester å yte tjenester til brukere med stort
pleiebehov, og nærhet til basen vil spare tid for ansatte og gi større trygghet for
beboerne.
Et felles dag- og aktivitetssenter i samme område, som legger til rette for deltakelse
fra frivillige, vil kunne bidra til at beboerne føler mestring, ser muligheter og opplever
mening – i tråd med visjonene i den statlige «Omsorgsplan 2015».
Dette arbeidet må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med
kommunens boligsosiale handlingsplan, som vil bli lagt fram for politisk behandling i
april/mai 2013.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
90/12

Møtedato
27.11.2012

GLOMMA - ISKJØRING 2013
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

90/12

Hovedutvalg for miljø og teknikk

27.11.2012

Arkivkode:K01
Saksb.: Espen Carlsen

Arkivsaknr.:11/1304

L.nr.: 9205/12

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og vurdering av naturmangfoldloven, gis
det anledning til iskjøring på Lekumevja i henhold til søknad for perioden 15.
01.13 til 15.03.13. Eidsberg kommune fraskriver seg et hvert risikoansvar for de
hendelser som denne aktiviteten kan medføre.
2. Det gis dispensasjon fra plan og bygningslovens § 19,2 til midlertidig bruk av
område til isbanekjøring.
3. Saken tas opp til evaluering våren 2013 med tanke på eventuelt en videreføring
av ordningen.
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Kart over omsøkt trasevalg.

Utrykte vedlegg:

Søknad, underskrevne grunneier- og nabo avtaler.

Eidsberg kommune fikk 09.02.12 inn en søknad om kjøring på is ved Lekumevja.
Søknaden var tidsangitt til lørdager og søndager i februar og mars 2012. Søker var
Stian Fagerheim på vegne av flere.
Lite kulde og is gjorde saken uaktuell for den omsøkte perioden men søknaden er
opprettholdt for vinteren 2012/13.
Vedlagt søknaden følger underskriftslister fra grunneiere, kart over omsøkt trase,
opplysninger om hvordan prosedyrer rundt hantering av eventuelle forurensning skal
ivaretas. Det er også laget en beskrivelse for kontroll av istykkelse og hvordan
rydding av område etter endt kjøredager skal utføres.
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Bakgrunnen for søknaden er å kunne få kjøretrening med bil på islagt føre. Søker
begrunner at dette er viktig for spesielt unge førere. Iskjøring på Glomma er noe som
har vært bedrevet i mer eller mindre organiserte former i tidligere tider. Dagens
gjeldende lovverk har imidlertid satt en stopper for denne aktiviteten. Det omsøkte
trasevalget ligger nettopp i et område som tidligere mye ble brukt til slik virksomhet.
Innerst i Lekumevja ligger et naturreservat. Vernebestemmelsene går på ivaretakelse
av edelløvskog i område og er på totalt 15 da. Hele Lekumevja er i Naturbasen til
Direktoratet for naturforvaltning kartlagt som svært viktig naturområde.
Søknaden ble den 20.02.2012 sendt fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold til
uttalelse. Eidsberg kommune mottok svar fra dem 21.05.12.
Fylkesmannen viser til motorferdsellovens § 1-6 hvor kommunen i § 6 gis anledning
til å dispensere fra formålsparagrafen og tillate motorferdsel i utmark dersom søker
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. Aktiviteten skal ikke kunne
dekkes inn på andre måter. Det skal også vurderes de mulige skader og ulemper
som en dispensasjon kan medføre før tillatelse kan gis.
I rundskriv T-1/96 fra miljøverndepartementet er det gitt utfyllende veiledning om
praktisering av bestemmelsene om motorferdsel i utmark. Tillatelse skal bare gis i
unntakstilfeller. Det gis rom for skjønnsvurderinger av egnethet men strengheten i
bestemmelsene skal ivaretas.
Tiltak som har ren fornøyelsespreget karakter faller utenfor
dispensasjonsbestemmelsens rammer.
Nevnte rundskriv åpner i § 6 mulighet for at kommunene kan gi dispensasjon til
trenings- og konkurransekjøring dersom det dreier seg om begrensede
arrangementer eller kjøring på terrengbane som er godkjent i reguleringsplan etter
plan- og bygningsloven.
Den omsøkte traseen ligger i et område som i kommuneplan er regulert til LNFområde. I Direktoratet for naturforvaltning (Naturbasen) er det innerst i Lekumevja
registrert et lite område på 15 daa som edelløvskogreservat og har vernestatus.
Her er det i forskrift ikke lovlig til motorisert ferdsel.
I tillegg er hele Lekumevjen registrert som svært viktig naturtype. Lekumevja er en av
de største evjene i Nedre Glomma-regionen med et rikt artsmangfold der hele 41
arter påvist pr. 2005.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Søknaden om iskjøring på Lekumevjas munning ved Grønnsund til innerst i evja ved
Lekum er vurdert etter motorferdsellovens bestemmelser § 1 til 6 og
naturmangfoldlovens § 10 og 11.
Edelløvskog reservatet innerst i Lekumevja kommer ikke i berøring av omsøkt
iskjøringsaktivitet og vurderes ikke i denne søknaden.
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Når det gjelder det rike artsmangfoldet i området, så er det registrert arter som
benytter område på andre tider enn når søknaden om iskjøring vil finne sted.
Iskjøring er etter administrasjonens vurdering ikke til hinder for det vernegrunnlaget
som er i området.
Kommunen har pr. i dag ingen områder som er regulert til slike aktiviteter. Lekumevja
ligger i et område som har skogkledde skråninger på begge sider. Dette reduserer
støyutfordringene noe. Naboene og grunneierene i område er forespurt og har
underskrevet på en tillatelse til aktiviteten.
Tiltakshaver forplikter seg i søknaden til å rydde alt materiell/avfall som følge av
aktiviteten. Kommunen fraskriver seg et hvert ansvar for sikkerhets- og
risikovurdering med hensyn til istykkelse og eventuelle ulykker som følge av
aktiviteten. Dette gjelder også ferdsel til og fra området.
Iskjøring på Lekumevja er i seg selv en aktivitet som er svært tidsbegrenset.
Søknaden inneholdt ikke konkretisering av noen bestemte dager men var tidsangitt
til vinterstid.
Kommunen anser tiltaket som positivt da det kan gis kjøretrening på islagt og glatt
føre. Dette er nyttig erfaring som kan minske risikoen for ulykker i trafikken.
Søknaden om iskjøring på Lekumevja vinteren 2013
•
•
•

ansees ikke som rekreasjon eller turkjøring.
Tillatelsen er å anse som idrettslig arrangement med begrensede arrangementer
og har nytteverdi i de erfaringer som slik virksomhet gir.
Tiltaket skal annonseres i lokal media og informasjon om kjøredager skal gis til
lokal politimyndighet.

Skulle det komme klager eller de foreskrevne rutiner ikke blir fulgt, påberoper
kommunen seg retten til å trekke tillatelsen tilbake og aktiviteten må umiddelbart
opphøre.

KONKLUSJON:
Etter en vurdering av Naturmangfoldloven og med hjemmel i motorferdsellovens § 6
gis det anledning til iskjøring på Lekumevja i henhold til søknad for perioden 15.
01.13 til 15.03.13. Tillatelsen gis kun etter de retningslinjer som er gjengitt i saken
over.
Det gis også midlertidig dispensasjon fra kommunens arealdel i medhold av plan- og
bygningslovens § 19-2 for omsøkt LNF-område etter fastsatte regler.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
91/12

Møtedato
27.11.2012

STENGING AV JERNBANEGATEN I HELGENE
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

30/11
50/11
7/12
10/12
10/12
40/12
57/12
20/12
21/12
91/12
13/12
/

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Råd for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Råd for funksjonshemmede
Kommunestyret

26.10.2011
30.11.2011
04.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
05.06.2012
14.06.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:Q10
Saksb.: Kai Roterud

Arkivsaknr.:11/1048

L.nr.: 10282/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Prøveordningen med stenging av Jernbanegaten i helgene blir en permanent
ordning.
2. Unntatt fra trafikkstengingen er beboere, næringsdrivende og kollektivtrafikk,
samt andre med særskilt tillatelse. Eidsberg kommune er den eneste som kan
utstede slike tillatelser etter skriftlige søknader. Nye tillatelser vil ha en gyldighet
ut 2020, deretter må det søkes på nytt av den enkelte. Eidsberg kommune vil
kunngjøre når fristen for ny søknadsrunde oppkommer.
3. Utstede bevis i prøveperioden er ikke gyldige etter overgangen til permanent
ordning.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
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SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Innspill til evaluering fra Sentrum Borettslag
Innspill til evaluering fra Statens vegvesen
Innspill til evaluering fra Nettbuss Østfold
Innspill til evaluering fra Follo politidistrikt
Innspill til evaluering fra Sigg Eiendom

Sak knyttet til stenging av Jernbanegaten i helgene, ble behandlet i hovedutvalg for
miljø og teknikk i møte den 26.1011, sak 30/11 og 50/11, etter anmodning fra politiet.
Hovedutvalget fattet enstemmig vedtak og slik iverksetting med formål å redusere
trafikk og støy i Jernbanegaten i helgene.
Prøveperioden på 6 måneder ble forlenget (ks 11/1048) for å få med seg
sommer/høst før endelig evaluering av ordningen. Eidsberg kommune har underveis
fått flere muntlige tilbakemeldinger knyttet til ordningen og de fleste av disse har vært
positive til tiltaket.
Prøveordningen skal evalueres av Eidsberg kommune sammen med politiet og
eventuelt andre berørte parter innen utløpet av prøveperioden. I den anledning ble
det sendt/levert ut brev datert 24.10.12 til Politiet, Nettbuss Østfold, Drosjesentralen,
Statens vegvesen, NSB, næringsdrivende, gårdeiere, beboere/borettslag.
Kommentarer til mottatte innspill:
Drosjenæringen har muntlig gitt tilbakemelding til virksomhetsleder Kjell H. Olausen
om at ordningen fungerer godt.
Ingen kommentar.
Sentrum Borettslag og Nettbuss Østfold skriver i sine innspill at de er positive til
ordningen.
Ingen kommentar.
Statens vegvesen påpeker viktigheten av at hvis reguleringen/forbudet videreføres
må forbudet overvåkes og håndheves strengt om det skal ha noen hensikt. De
påpeker også viktigheten av at det ikke er for mange unntak til forbudet.
Kommentar:
Erfaringen med beboerbevis/næringsdrivendebevis brukt i prøveperioden
videreføres, men det vurderes mindre endringer som gyldighet.
Sigg Eiendom forventer at politiet tar affære og er tilstedeværende i området slik at
private plasser ikke benyttes til opphold som alternativ til Jernbanegata. Det
forventes også at kommunen, eventuelt i samarbeid med pub eiere utfører
opprydning og ettersyn av sidearealer til Jernbanegata lørdager og søndager
fremover.
Ingen kommentar.
Follo politidistrikt skriver at ordningen fra deres side har vært udelt positiv. Etter noen
«innkjøringsproblemer» her det hele gått seg til og vi har hatt få eller ingen klager på
stengingen.
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Det anbefales på det sterkeste herfra at stenging av Jernbanegaten i Mysen innføres
som en permanent ordning.
Ingen kommentar.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Det er i all hovedsak gitt positive tilbakemeldinger på vedtatt prøveordning om
stenging av Jernbanegaten i helgene. Imidlertid har stengingen også gitt noen
negative bivirkninger for tilgrensende eiendommer da trafikk har forflyttet/forsterket
seg til nabogater og plasser. Dette gjelder spesielt «Krosbytomta» tilhørende Sigg
Eiendom og det vises til deres innspill som beskriver virkninger og forslag til tiltak.
Saken har blitt diskutert i politirådet og omtalt/diskutert ved gjennomføringen av
byvandringen den 03.10.12.
Med henvisning til de innspill som er mottatt og de positive signaler som er mottatt,
anser jeg det som riktig at kommunen gjør ordningen permanent.

KONKLUSJON:
1. Prøveordningen med stenging av Jernbanegaten i helgene blir en permanent
ordning.
2. Unntatt fra trafikkstengingen er beboere, næringsdrivende og kollektivtrafikk,
samt andre med særskilt tillatelse. Eidsberg kommune er den eneste som kan
utstede slike tillatelser etter skriftlige søknader. Nye tillatelser vil ha en gyldighet
ut 2020, deretter må det søkes på nytt av den enkelte. Eidsberg kommune vil
kunngjøre når fristen for ny søknadsrunde oppkommer.
3. Utstede bevis i prøveperioden er ikke gyldige etter overgangen til permanent
ordning.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
92/12

Møtedato
27.11.2012

REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

7/11
15/11
14/11
39/12
73/12
76/12
92/12
108/12
/

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

02.03.2011
03.03.2011
10.03.2011
05.06.2012
14.06.2012
21.06.2012
27.11.2012
29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:026 M5 &01 Arkivsaknr.:11/143
Saksb.: Jan-Erik Fredriksen

L.nr.: 9984/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for
Indre Østfold Renovasjon IKS slik det fremgår av vedlegg til brev fra Indre Østfold
Renovasjon IKS, datert 14.12.2011.
2. Kommunens representanter i representantskapsmøte i Indre Østfold Renovasjon
IKS som skal behandle forslaget om ny selskapsavtale, gis fullmakt til å stemme i
tråd med dette vedtaks pkt 1.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Brev fra IØR av 28.09.12 med gjeldende selskapsavtale fra 2007

Sak 92/12
Kommunestyret behandlet denne saken senest 21.06.12, k.sak 76/12 og fattet
følgende enstemmige vedtak:
1. Eidsberg kommune slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen for
Indre Østfold Renovasjon IKS slik det fremgår av vedlegg til brev fra Indre Østfold
Renovasjon IKS, datert 14.12.2011.
2. Kommunens representanter i representantskapsmøte i Indre Østfold Renovasjon
IKS som skal behandle forslaget om ny selskapsavtale, gis fullmakt til å stemme i
tråd med dette vedtaks pkt 1.
Kommunene som eiere av Indre Østfold Renovasjon har ikke klart å bli enige om
selskapsavtalen slik som foreslått fra Indre Østfold Renovasjon. Eidsberg
kommunestyre ga i sitt vedtak 21.06.12 tilslutning til de foreslåtte endringene og
sikret samtidig at kommunens representanter til representantskapet stemte i
overensstemmelse med kommunestyrets vedtak.
De sentrale punktene selskapsavtalen som var opp til behandling i juni 2012 var:
•
•
•
•
•

Representantskapet for IØR blir et interkommunalt planstyre m.h.t. bl.a.
avfallsplan
Antall styrerepresentanter reduseres og det skal vektlegges kompetanse ved
valg. Dette innebærer at valgkomité må velges.
Etablering av VAR-selskap skal vurderes.
Felles utfakturering til den enkelte abonnent skal utredes.
Mulig overføring forvaltningsmyndighet til IØR for enkelte områder.

Forslaget til selskapsavtale som er oversendt kommunene for behandling er den
som ble vedtatt i 2007 med en mindre endring i §10 som gjelder
styresammensetningen. Det blir nå et styre bestående av 10 medlemmer.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Kommunene blir nå bedt om å rykke tilbake til start, ved at det er den gamle
selskapsavtalen som nå fremmes for behandling i deltakerkommunene.
Dette synliggjør hvor krevende det er med mange eiere som har ulike krav og
ønsker.
Det anbefales at Eidsberg kommune opprettholder sitt vedtak fra behandlingen i juni
som er i samsvar med hva kommunene har bedt om skal legges til grunn for
eierskap i de interkommunale selskaper.
Det fremmes derfor samme forslag til vedtak som ved behandlingen av saken i juni i
år.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
93/12

Møtedato
27.11.2012

RULLERING AV HANDLINGSPLAN - FYSISK AKTIVITET
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

19/12
19/12
55/12
40/12
93/12
15/12
106/12
/

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Råd for funksjonshemmede
Formannskapet
Kommunestyret

27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:123
Arkivsaknr.:10/1024
Saksb.: Anne Lena Mjøen Moum

L.nr.: 10464/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk aktivitet § 6, langsiktige behov for
tiltak vedrørende anlegg og områder, og § 7, prioritert handlingsprogram for anlegg
og områder, vedtas.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Eldrerådets innstilling:
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SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Innspill til rullering
Innspill fra EIR
Forslag til rullering

Kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk aktivitet skal revideres en gang i
hver kommunestyreperiode. Denne skal revideres i 2013.
I tillegg rulleres kommunedelplanens handlingsprogram (§§ 6 og 7) årlig. Dette skjer i
forbindelse med behandlingen av spillemiddelsøknader, og er en forutsetning for å
kunne søke om spillemidler.
Kommunedelplanens handlingsprogram (pkt. 7.2) er en tabell som viser kommunens
prioritet når det gjelder anlegg som søker eller skal søke om spillemidler.
Programmet rulleres årlig sammen med langtidsprogrammet (pkt. 6.3)
Det har i år kommet inn 3 nye innspill, henholdsvis fra Trømborg IL, Hærland IL og
Kirkefjerdingen skole. I tillegg kommer utbyggingen av eventuelle Ski-NM løyper og
ny svømmehall, sistnevnte har kommet et nytt innspill rundt fra Mysen svømmeklubb
nå i 2012. De andre tre gjeldende som står fra rulleringen i 2011(§ 7), OL Flaggtreff,
Eidsberg JFF og Mysen pistollag, står alle med planlagt oppstart/fullføring i 2013.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Hærland IL har planer om å bygge et sanitæranlegg ved Myrås skihytte, og ønsker å
søke spillemidler til dette prosjektet.
Kirkefjerdingen Skole jobber med planer om å fornye/utbedre utemiljøet på skolen. I
innspillet står det at sandvolleyballbane er planen, men i møter etter innspillet har de
gått litt bort fra dette og tenkt i retning av et parkour-anlegg. Men de ønsker å søke
spillemidler til utbedring av uteområdet sitt i forbindelse med skolens 50-årsjubileum i
2015.
Trømborg IL har v/ styret vedtatt å bygge ny kiosk, handicaptoalett, lager og garasje
for traktor etc. ved stadion på Trømborg skole. Her jobbes det allerede opp mot en
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og deretter spillemiddelsøknad, forutsatt at de
blir med tatt med i rulleringen av kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk
aktivitet § 6 og 7.
Det har i tillegg kommet et innspill fra Mysen svømmeklubb vedrørende ny
svømmehall. Hvor det er ønsker om en klar fremdriftsplan med sluttdato for
ferdigstillelse av nytt anlegg. Fra rulleringen av kommunedelplanen for anlegg og
områder for fysisk aktivitet for 2012, befinner prosjektet rundt ny svømmehall seg på
plass nr.7 under § 6 – Langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder.
I 2011 gikk en gruppe av klubber/lag, fra Indre Østfold, sammen for å søke om
arrangementet ski-NM i 2014 med Høytorp Fort, Momarken travbane og
Kjølen/Marker som arenaer. Dette krever en betydelig utbygging av løypeanlegget på
bl.a. Høytorp Fort, og saken ble derfor løftet opp politisk i 2011 og utbyggingen ble
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satt inn i kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet § 7 – prioritert
handlingsprogram for anlegg og områder for fysisk aktivitet. Saken stoppet i 2011
opp hos fylkeskonservator og godkjenning av inngripen på Høytorp Fort i forbindelse
med byggingen av løypetraseen. Ski-NM i 2014, ble derfor ikke tildelt Indre Østfold
og søkerklubbene/lagene herfra. Høsten 2012 har derimot fylkeskonservator gitt
klarsignal for utbygging av løypetraseen, og gruppene med klubber/lag ønsker å
søke på nytt om arrangementet. Grunnet at løypetraseen er noe endret og derfor må
kostnadsberegnes på nytt, vil derfor løypeutbyggingen i år stå under § 6, i
rulleringsforslaget. Dette kan løftes opp til § 7 igjen i 2013, når nøyaktige planer og
kostnadsberegninger foreligger.
Ut fra innspillene, og gjennomgang av disse, foreslås innspillet fra Trømborg IL –
bygging av kiosk, garasje og bod Trømborg Stadion satt som 5.prioritet i
handlingsprogrammet (§7.2).
Videre settes innspillene fra henholdsvis Kirkefjerdingen skole –
uteområdet/sandvolleyballbane og Hærland IL – sanitæranlegg Myrås skihytte inn
under langsiktige behov(§6).
Disse vurderingene er gjort ut fra hvem som har lagt frem helt konkrete planer inkl.
budsjett og finansiering, og hvem som er i startfasen med sine planer.
I 2013 skal kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet gjennomgå
en større revidering. Det vil da bli en grundig gjennomgang av hele planen, inkludert
§ 6 Langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder og § 7 Prioritert
handlingsprogram for anlegg og områder for fysisk aktivitet.

KONKLUSJON:
Rullering av § 6 og 7 i kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk aktivitet,
anbefales vedtatt med foreslåtte endringer.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
94/12

Møtedato
27.11.2012

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TROLLSTIEN 5 VARMESENTRAL FOR MYSEN
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

12/11
44/11
49/12
94/12
/

Det faste utvalg for plansaker
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret

19.05.2011
30.11.2011
12.06.2012
27.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:S30
Arkivsaknr.:11/432
Saksb.: Dag Snorre Andersson

L.nr.: 9333/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
forslag til detaljreguleringsplan for Trollstien 5, datert 20.05.2012, revidert
30.10.2012.
Vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven § 28 og plan- og bygningsloven
§ 12-12, 3. ledd påklages. I medhold av forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker
fra vedkommende part har mottatt melding om vedtaket.
Spørsmål om grunneiers rett til å kreve innløsning og spørsmål om erstatning for tap
behandles etter henholdsvis plan og bygningsloven § 15-2 og
§ 15- 3.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Oversiktskart over området
Forslag til revidert detaljreguleringsplan, datert 20.05.2012, revidert
30.10.2012
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Utrykte vedlegg:

Brev fra Harald Kvithyll, datert 01.09.2012
Brev fra Fylkesmannen i Østfold, datert 20.09.2012
Brev fra Østfold fylkeskommune, datert 17.09.2012
Brev fra Bro Eiendom, datert 21.09.2012
E-post fra Statens vegvesen, datert 21.09.2012
E-post fra kommunen til Statens vegvesen, datert 24.09.2012
Brev fra Statens vegvesen, datert 25.09.2012
Geoteknisk undersøkelse, datert 03.05.2012
Miljøteknisk grunnundersøkelse, datert 02.12. 2010

Forslag til detaljreguleringsplan for Trollstien 5 har vært ute til offentlig ettersyn. I
forbindelse med høringen, kom det inn kommentarer fra grunneiere i området,
Statens vegvesen, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og
Jernbaneverket. Hovedinnholdet i høringsuttalelsene vil bli gjengitt og deretter
kommentert.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Harald Kvithyll (nabo):
Kvithyll mener at det bør reguleres et grønt areal mot hans eiendom siden skogen
bør beholdes og siden det ikke bør bygges på dette arealet i fremtiden. Kvithyll
mener at skogen vil dempe støy fra fjernvarmeanlegget. Det vises for øvrig til rester
av gamle murer og steiner.
Kvithyl mener at bakken fra Folkenborgveien gir store problemer for tankbiler i
vintersesongen. Kvithyll mener denne veien må utbedres da det vil komme biler med
gass. Han mener at utkjøringen på Folkenborgveien er livsfarlig siden det er få
bilister som stopper for trafikken fra Trollstien selv om Folkenborgveien ikke er
forkjørsvei.
Kvithyll mener at veien til gamle stålullfabrikken må reguleres. Det vises til at folk
ikke kommer fram pga. biler som ikke kommer opp nevnte bakke vinterstid. Han
forutsetter at veien til anlegget blir asfaltert og brøytet skikkelig når fjervarmeanlegget
er etablert.
Vår kommentar:
Administrasjonen mener at det ikke er behov for å endre planformål fra
spesialområde fjernvarmesentral til grønnstruktur for den nordlige del av
planområdet som grenser til Kvithylls eiendom. Grønnstrukturen kan hensyntas ved
å legge en hensynsone over fjernvarmeformålet..
Når det gjelder de murer og steinrester som ligger i nordre del av planområdet, er
dette kun rester etter virksomheten til Statoil. Funnene har ingen kulturhistorisk verdi.
Når det gjelder tilkomstveien til planområdet, mener administrasjonen at det ikke er
grunn til å innbefatte denne veien i planområdet. Administrasjonen mener likevel det
er viktig at traseen for tilkomstveien legges slik at den er til minst mulig ulempe for
grunneiere, og spesielt for næringsdrivende, i området. Administrasjonen kan ikke se
at det er vesentlige utfordringer for tungtransporten på tilkomstveien fra krysset
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Folkenborgveien/Trollstien. Kommunen vil fortsette et godt vedlikehold vinterstid på
omtalt del av tilkomstveien.
Planfremmer mener at antall leveranser av skogflis og gass er noe usikkert da dette
er avhengig av klimaforholdene i vinterhalvåret.
Det er likevel grunn til å regne med ca. 150 vogntog med flis pr. år i gjennomsnitt.
Administrasjonen mener at avkjørselen ved Folkenborgveien har tilstrekkelig
kapasitet for den transport som følger av omsøkt utbygging av fjernvarme.
Bro Eiendom:
I forbindelse med bruken av lagerbygningene kommer det store trailere som losser
og lesser varer. Etter Bro Eiendoms mening, er det viktig at tilkomstveien og bruken
av denne ikke er til hinder for omtalt trailertransport. Bro eiendom ønsker derfor at
tilkomstveien legges lengst mulig vekk fra lokalene på deres eiendom.
Vår kommentar:
Administrasjonen forutsetter at tilkomstveien legges slik at den kommer lengst mulig
vekk fra lagerlokalene til Bro Eiendom. Utbygger av fjernvarme ønsker et ryddig og
godt forhold til naboene, og ønsker å unngå ulemper for trafikken i området.
Administrasjonen forutsetter likevel at alle parter viser konstruktiv adferd i trafikken.
Fylkesmannen i Østfold:
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det er publisert nye retningslinjer for
behandling av støy i arealplanleggingen (T- 1521), og at reguleringsbestemmelsene
bør oppdateres på dette feltet.
Fylkesmannen minner om forurensingsforskriften kap. 27, særlig § 27-8, vedrørende
meldeplikt.
Vår kommentar
I revidert forslag til reguleringsbestemmelser er føringene i retningslinjene for støy i
arealplanleggingen, T- 1521, gjort gjeldende.
Etter administrasjonens mening, har planfremmer/utbygger (Østfold Energi AS) tatt
tilstrekkelig hensyn til forurensingsforskriften. Det vises til utrykte vedlegg vedrørende
miljøtekniske grunnundersøkelser og geoteknisk undersøkelse. Utbygger må
forholde seg til meldeplikten i gjeldende forurensingsforskrift. Meldeplikten går ut på
at det i god tid før virksomheten starter opp, eller det foretas endringer/utvidelser av
en virksomhet, skal den ansvarlige sende melding til forurensningsmyndigheten med
opplysninger om virksomheten.
Jernbaneverket:
Jernbaneverket mener at det må innarbeides en byggegrense på 30 meter fra
nærmeste spormidte (Jernbaneloven § 10) og dersom det skal legges rør under eller
i nærheten av jernbanesporene, må dette søkes om særskilt.
Vår kommentar:
I revidert forslag til detaljreguleringsplan fremkommer det en byggegrense på 30
meter fra spormidte på jernbanen. Denne byggegrensen vil ikke være til hinder for
omsøkt utbygging.
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Østfold fylkeskommune:
Østfold fylkeskommune forutsetter at det sikres adkomst til anlegget og det stilles
spørsmål om omfanget av transporten av flis inn til anlegget.
Østfold fylkeskommune nevner at planområdet har vært koplet til jernbanen gjennom
sidespor, og at planområdet må være tilrettelagt for jernbanetransport.
De mener at grad av utnytting som er uttrykt i veileder T 1459 må nyttes i
reguleringsbestemmelsene, og at «spesialområde» ikke lenger er aktuelt formål etter
planbestemmelsene i PBL. 2008.
Det er ikke redegjort for rørledningstraser fra varmesentralen, og de stiller derfor
spørsmål om konsekvensene av planen er tilstrekkelig dokumentert og kjent for
naboer og allmennheten. Det forutsettes at anlegget ikke kommer inn under krav til
konsekvensutredning med bakgrunn i effekten på ulike kjeler som skal benyttes på
anlegget.
Østfold fylkeskommune mener at området langs Mysenelva bør vurderes regulert til
naturområde. Det bør i alle fall gis føring for bruken av området gjennom
reguleringsbestemmelsene, bl.a. at hogst begrenses og at området ikke kan
benyttes til lagring.
Fylkeskonservator mener at kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.
Reguleringsbestemmelsene i planen bør nummereres gjennomgående for å lette
henvisning.
Det forutsettes at varmesentralen ikke medfører problemer eller ulemper for driften
av fellesmagasinet Trollull, og at ikke rørledninger fra varmesentralen berører Østfold
fylkeskommunens eiendom.
Vår kommentar:
Jernbaneverket har vurdert spørsmål om sidespor og jernbaneverket finner ikke
grunn til å kople fjernvarmeanlegget til jernbanen.
I revidert forslag til reguleringsbestemmelser er grad av utnytting i samsvar med
veileder T 1459, samt at planformålet «spesialområde varmesentral» er endret til
«varmesentral».
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger medfører ikke effekten på de ulike
kjeler krav om konsekvensutredninger.
Spørsmål knyttet til etablering av rørledninger blir egen sak der berørte aktører får
mulighet til å gi innspill i forbindelse med behandling av saken. Etablering av
rørledninger er for øvrig ikke av en slik karakter at det medfører krav om
konsekvensutredninger.
Når det gjelder planformål langs Mysenelva, mener administrasjonen at det er
hensiktsmessig at planformålet som er uttrykt i kommunedelplan for Mysen
videreføres i revidert forslag til detaljreguleringsplan for Trollstigen 5. Friområde er
benyttet som planformål i kommunedelplanen.
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Siden det kan bli aktuelt å videreføre Mysenelva-prosjektet til å gjelde omtalt areal, er
det hensiktsmessig å benytte planformålet grønnstruktur og friområde med
hensynsone bevaring av naturmiljø over planformålet.
I revidert forslag til detaljreguleringsplan er bestemmelsene nummerert
gjennomgående.
På nåværende tidspunkt er det ikke noe som tyder på at fylkeskommunens eiendom
vil bli berørt av planlagt utbygging.
Statens vegvesen:
Statens vegvesen mener at det må sikres adkomstvei og at avkjørselsvei fra
Folkenborgveien må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne betjene vogntog.
Statens vegvesen mener at det bør gjøres rede for transport av skogflis.
Vår kommentar:
Etter administrasjonens vurdering, har avkjørselen fra Folkenborgveien tilstrekkelig
kapasitet. Administrasjonen viser ellers til kommentarene til Kvithyls innspill.
Det er i utgangspunktet vanskelig å vurdere antall leveranser av skogflis pr. uke da
dette er avhengig av utetemperatur og behovet for varmeleveranser. Ut fra forventet
årlig forbruk av flis er forventet årlig varmeleveranse ca. 150 vogntog pr. år.
Revidert planforslag er kurant i forhold til Natumangfoldloven § 7 siden det ikke er
bevaringsverdig naturmangfold i planområdet som blir berørt av omsøkt utbygging.

KONKLUSJON:
Administrasjonen tilrår at kommunestyret egengodkjenner fremlagt forslag til revidert
detaljreguleringsplan for Trollsteien 5.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
95/12

Møtedato
27.11.2012

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANDUGGVEIEN 45 - 2.
GANGS BEHANDLING
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

/
95/12
/

Hovedutvalg for miljø og teknikk
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret

18.11.2010
27.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:L12
Arkivsaknr.:10/603
Saksb.: Dag Snorre Andersson

L.nr.: 9460/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12
forslag til detaljreguleringsplan for Vandugveien 45, datert 18.11.10, sist revidert
25.10.2012, på følgende vilkår:
Planfremmer betaler i medhold av gjeldende gebyrregulativ et saksbehandlingsgebyr
på kr. 48.000. Regning blir ettersendt.
Vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven § 28 og plan- og bygningsloven
§ 12-12, 3. ledd påklages. I medhold av forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker
fra vedkommende part har mottatt melding om vedtaket.
Spørsmål om grunneiers rett til å kreve innløsning og spørsmål om erstatning for tap
behandles etter henholdsvis plan- og bygningsloven § 15-2 og
§ 15- 3.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Forslag til revidert detaljreguleringsplan for Vandugveien 45,
datert 18.11.10, sist revidert 25.10.2012.
Oversiktskart, datert 03.12.2010
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Del av støyrapport -Resultat og vurderinger og støykart, dat.
1.10.2010
Utrykte vedlegg:

Brev fra Fortum, datert 06.01.2011
Brev fra Statens vegvesen, datert 12.01.2011
Brev fra Fylkesmannen i Østfold, datert 12.01.2011
Brev fra Østfold fylkeskommune, datert 12.01.2011
Brev fra kommunen til arkitektkontoret STAV, datert 24.01.2011
Brev fra berørte naboer (8 naboer), datert 11.01.2011
Særutskrift i sak 33/10 fra det faste utvalg for plansaker, datert
18.11. 2010
Brev fra kommunen til arkitektkontoret STAV, datert 25.10.2011

RÅDMANNENS MERKNADER:
Administrasjonen vil referere hovedinnholdet i høringsuttalelsene og deretter
kommentere uttalelsene.
Fortum Distribusjon
Fortum tar forbehold om at utbygger må dekke utgiften med eventuell flytting av
deres nett som kommer i konflikt med utbyggingen.
Fortum mener at det må påregnes utbygging av el-forsyning i de aktuelle områdene,
og at det må avsettes nødvendig plass til nettstasjon.
Vår kommentar:
Administrasjonen er enig i at utbygger må dekke utgiften med eventuelt flytting av
Fortums nett som kommer i konflikt med utbyggingen. Det er innregulert areal til ny
nettstasjon og denne er plassert langs trase for høyspentanlegg.
Statens vegvesen:
Statens vegvesen mener at sykkelparkering bør hensyntas, både i minimumsantall
og ved utforming av anlegg.
Støyrapporten viser at planområdet øst for Husflidveien og et lite areal vest for
Husflidveien ligger i gul sone. Statens vegvesen mener at støynivå må ligge innenfor
føringene i retningslinjene T-1442.
Vår kommentar:
Det er etablert sykkeltrase i deler av Vangsveien og det er lagt opp til sykkelparkering
i planområdet. Det er tatt inn krav om sykkelparkering i reguleringsbestemmelsene.
Parkering blir nærmere utformet i egen opparbeidelsesplan.
Uteplasser i gul sone kan skjermes ved at de plasseres på vestsiden av planlagt
bebyggelse, se vedlagt støysonekart. Reviderte reguleringsbestemmelser inneholder
krav om at Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy T-1442 skal
legges til grunn for gjennomføring av planforslaget.
Fylkesmannen i Østfold:
Fylkesmannen mener at de fire vesentlige momenter som kommunen bemerker i sin
saksutredning forut for 1. gangs behandling skulle vært avklart før planen ble lagt ut
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til offentlig ettersyn, slik at berørte myndigheter, naboer og befolkningen generelt
kunne ha et bedre grunnlag forut for uttalelse. Fylkesmannen mener at planforslaget
er lite detaljert for å være en detaljreguleringsplan. Spørsmål om underjordisk
parkeringsanlegg burde vært avklart da dette har mye å si for utnyttelsen av
området.
Fylkesmannen savner lokalisering, dimensjonering og kvalitetsinnhold for felles
lekeplass.
Vår kommentar:
Administrasjonen er enig i at det hadde vært hensiktsmessig om de nevnte fire
momenter i vedtaket om å legge ut til offentlig ettersyn hadde vært avklart før
planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn.
Lokalisering av lekeplassene er vist på forslag til detaljreguleringsplan og
illustrasjonsplan. Det blir utbyggers ansvar å opparbeide lekeplassene.
Funderudparken er en stor og opparbeidet lekeplass som ligger kun ca. 81 meter fra
B1 og BT3, og ca. 43 meter fra BT1, se vedlagt reguleringsplankart.
Østfold fylkeskommune:
Foreslått fortetting i planområdet er i samsvar med føringer i fylkesplanens
arealstrategi. Det er viktig at det legges til rette for lek og utearealer. Fylkesmannen
mener at det ikke skal være nødvendig å krysse trafikkarealer for å komme fra
boligene til nærlekeplass. Det må gis rekkefølgebestemmelser som sikrer at
lekeplass opparbeides før boligene tas i bruk.
Østfold fylkeskommune deler kommunens skepsis til den planlagte massive
blokkbebyggelse innenfor et område med eneboligbebyggelse. Fortetting må gjøres
med kvalitet. Det vises til kommunedelplanen for Mysens bestemmelse om maks 2
etasjer utenfor sentrumskjernen, og kommuneplanens bestemmelse om at nybygg
skal tilpasses strøkets preg.
Fylkeskommunen mener planforslaget er utformet som en flateplan og gir ikke
nødvendige føringer for parkering, trafikkløsninger internt, areal for uteopphold og
nærlekeplass, grønnstruktur innen planområdet og gang og sykkelforbindelser til
omkringliggende område.
Østfold fylkeskommune anbefaler at det utføres nødvendige arealavklaringer og at
innarbeiding av funksjoner gjøres før planen vedtas. - Kulturminneinteressene i
planen er ivaretatt.
Østfold fylkeskommune fremmer innsigelse til forslag til detaljreguleringsplansiden
areal for lek og uteopphold ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Østfold fylkeskommunes
øvrige merknader er å betrakte som faglige råd.
Vår kommentar:
Revidert planforslag sikrer areal for lek og uteopphold i plankartet og
bestemmelsene. Det er ellers lagt inn rekkefølgekrav som sikrer ferdigstilling av
nærlekeplass før det gis ferdigattest for boliger. Etter administrasjonens mening, har
planfremmer oppfylt de vilkår som Østfold fylkeskommune har stilt for at innsigelsen
skal bortfalle.
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Det er kun for felt B1 at personer må krysse veien for å komme til lekeplassen på felt
BT3. Denne veien er imidlertid en blindvei og stopper i enden av B1. Ellers er det
ikke behov for å krysse vei for å komme til lekeareal innen planområdet.
I henhold til vedtak i sak 33/10 i det faste utvalg for plansaker, har planfremmer
vurdert og senket byggehøyden for området BT3. Byggehøyden er redusert til maks
gesims 9 meter og maks møne10 meter. Etter administrasjonens mening, er dette
tilfredsstillende byggehøyde for dette område.
Markering av parkeringsareal vil fremkomme i egen opparbeidelsesplan. Etter
administrasjonens mening, må spørsmål vedrørende trafikkløsninger behandles og
avklares i forbindelse med utarbeidelse av en opparbeidelsesplan.
Reguleringsbestemmelsenes krav til sykkelparkering er tilfredsstillende. Siden det er
lite trafikk i området, kan store deler av planområdet og ulike veier fra planområdet
benyttes til sykkelbruk.
Etter administrasjonens mening, er det ikke lenger grunnlag for innsigelsen siden
areal for lek ut fra antall planlagte boliger er innarbeidet i planområdet, og fordi det er
innført rekkefølgebestemmelser med krav om ferdigstillelse av lekearealene før
utferdigelse av ferdigattest for boliger.
Berørte naboer:
Naboene støtter administrasjonens forslag til vedtak forut for 1. gangs behandling av
planforslaget. Naboene reagerer spesielt på forslaget om sterk fortetting av
bygningsmasse og maks. mønehøyder på 12 meter. Naboene mener dette bryter
med byggeskikken i et etablert villastrøk.
Naboene er også skeptisk til store endringer vedrørende trafikksituasjon som følge
av foreslått regulering av området.
Vår kommentar:
Naboenes kommentarer er hensyntatt. Det vises til kommentarene ovenfor.

KONKLUSJON:
Det er ikke lenger grunnlag for innsigelse fra Østfold fylkeskommune og fremlagt
revidert planforslag har hensyntatt innkomne innspill så langt det har vært
hensiktsmessig. Administrasjonen anbefaler kommunestyret å egengodkjenne
fremlagt revidert forslag til detaljreguleringsplan for Vandugveien 45.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Utvalg
Hovedutvalg for miljø og teknikk

Saksnr.
96/12

Møtedato
27.11.2012

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 - 2015
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

2/11
38/11
103/11
59/12
79/12
54/12
36/12
96/12
107/12
/

Det faste utvalg for plansaker
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Kommunestyret
Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Hovedutvalg for helse- og velferd
Hovedutvalg for miljø og teknikk
Formannskapet
Kommunestyret

03.02.2011
30.11.2011
08.12.2011
12.06.2012
21.06.2012
27.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
29.11.2012
06.12.2012

Arkivkode:140
Arkivsaknr.:11/26
Saksb.: Ragnhild Saakvitne

L.nr.: 10169/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Det fremlagte forslag til kommunal planstrategi for 2012 – 2015 vedtas og legges til
grunn for prioriteringer av planoppgaver i samme periode.
Uttalelser fra Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune, Folkehelsa og
Brukerrådet for Askimbarnehagen legges ved den vedtatte planstrategien.
Anbefalingene i uttalelsene tas med i de vurderinger som skal gjennomføres i
tilknytning til hver enkelt planoppgave.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
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SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Forslag til planstrategi for Askim og Eidsberg, datert 29.10.12
Uttalelse fra Østfold fylkeskommune, datert 06.09.12
Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold, datert 30.08.12
Uttalelse fra Østfoldhelsa, datert 28.08.12
Uttalelse fra brukerrådet i Askimbarnehagen, datert 27.08.12
Tema og spørsmål til dialogmøte med innbyggere i Askim og Eidsberg
23.04.12 og notater fra dialogen.

Eidsberg kommune besluttet i sak 103/11 at Eidsberg og Askim skulle samarbeide
om utarbeidelsen av en felles kommunal planstrategi for kommende
kommunestyreperiode 2012 – 2015. Det ble videre besluttet at det skulle nedsettes
et adhoc-utvalg med politiske representanter fra begge kommuner.
Med utgangspunkt i dette ble det utarbeidet et utkast til felles kommunal planstrategi.
Som grunnlag for arbeidet med planstrategi i Eidsberg og Askim ble det utarbeidet
en oversikt over politisk vedtatte planer, planarbeid som allerede er igangsatt, en
vurdering av behovet for revidering av vedtatte planer og en vurdering av behovet for
nye planer for begge kommuner. Når det gjelder arbeidet med reguleringsplaner ble
det utarbeidet en oversikt over igangsatte, vedtatt igangsatte reguleringsplaner og
behovet for å utarbeide nye reguleringsplaner.
Videre ble det 23.04.12 gjennomført felles dialogmøte med innbyggere og politikere i
Eidsberg og Askim. Tema og spørsmål til dialogmøtet og notater fra dialogen er
vedlagt.
I juni 2012 vedtok kommunestyret i Eidsberg å sende forslag til planstrategi ut på
høring.
Etter høringsperiodens utløp forelå det uttalelser fra Fylkesmannen i Østfold, Østfold
fylkeskommune, Østfoldhelsa og fra brukerrådet i Askimbarnehagen:
Fylkesmannen i Østfold uttalte følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behov for å samordne de mange utbyggingsoppgaver og private aktører som
etter hvert presser utviklingen i byområder
Planoppgaver knyttet til den høye andelen innvandrere
Behov for endringer og oppgraderinger av gamle reguleringsplaner
Forebygging og ivaretakelse av befolkningens helse
Forebyggende arbeid for et godt oppvekstmiljø
Anbefaler etablering av frisklivsentraler
I tillegg til jordvern ha fokus på økt og bærekraftig matproduksjon
vareta samfunnssikkerhet i alle deler av planprosessene
Gir honnør for en kort og grundig dokumentasjon

Østfold fylkeskommune uttalte følgende:
•

Fokusområdene i regional planstrategi bør være viktige tema i en
kommunedelpan for teknisk og grønn infrastruktur
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•
•
•
•
•

Regner med at det skal utarbeides handlingsdeler til kommunedelplanene, som
muliggjør tett kobling til budsjett og økonomiplanarbeidet
Legger til grunn at vedtatte mål og strategier i vedtatte klima- og energiplaner
inngår i øvrige planer
Viser til Askim kommunes plan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
som et godt eksempel
Oppfordrer til at det settes av tid/ressurser til å bidra i et eventuelt samarbeid om
en regional kompetanseplan
Anbefaler prioritering av planer som er best egnet som interkommunale planer

Østfoldhelsa uttalte følgende.
•
•
•
•
•

Positivt at de to kommunene samarbeider om sine plansystemer og at det legges
opp til sammenhenger og en “rød tråd” tenkning i plansystemet
Svært positivt at de to kommunene prioriterer oppstart av kommunedelplan for
omsorg, velferd og folkehelse og kommunedelplan for oppvekst tidlig i perioden
Prioritering av oppstart av de øvrige tematiske kommunedel-planene hadde
styrket plan-strategien
Burde foretatt en prioritering om hvilke tema som skulle inngått i interkommunale
planer
Det bør sikres at plantemaenes mål, intensjoner og foreslåtte tiltak gjenspeiles i
handlingsplan/økonomiplan, med evalueringer i årsmeldingene

Brukerrådet for Askimbarnehagen hadde følgende anførsler:
•
•

Brukerrådet er positive til å slå sammen enkeltområder til en større helhet og er
særlig positive til å se oppvekstområdet i et helhetsperspektiv
Brukerrådet vil påpeke at en oppvekstplan må bidra til å sikre tidlig innsats for
barn og unge og tydeliggjøre sammenhengen mellom barnehage og skole

Det politiske adhocutvalget hadde sitt avsluttende møte 29.10.12. I dette møtet kom
representantene fram til et felles forslag til planstrategi, datert 29.10.12.
Bakgrunnen for arbeidet med den kommunale planstrategien har sine røtter i at den
nye plan- og bygningslov (MD2008), har ambisjon om mer offentlig planlegging og
forsterket kommunal tilrettelegging. Planstrategi skal sette fokus på de
planoppgaver kommunen skal starte opp eller videreføre, for å legge til rette for en
positiv utvikling i kommunen. De mest sentrale forutsetningene for kommunal
planstrategi er gjengitt i punktene under:
•
•
•
•

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for å prioritere
planarbeidet.
Nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i
kommuneplanen når den revideres.
Kommunen skal utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver
valgperiode.
Planstrategien skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering.

Plan- og bygningslovens §10 -1 fastsetter rammene for innholdet og behandlingen
av kommunal planstrategi, slik det er vist i punktene under:
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•
•

•
•
•
•
•
•

Minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal
bystyret utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres,
eller om planen skal videreføres uten endringer.
Skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.
Bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for
behandlingen.
Forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før bystyrets behandling.
Kan ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og
være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Komite for samfunnsutvikling i Askim og Hovedutvalg for teknikk og miljø i Eidsberg
skal vedta forslag til planstrategi.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Forslaget til planstrategi for Askim og Eidsberg er ikke utformet med en detaljert
prioritering av hver enkelt planoppgave. Forslaget angir strategiske valg for å legge
til rette for et effektivt, oversiktlig og gjennomgående plansystem. Det er lagt til rette
for å “rydde opp i planjungelen” ved at det foreslås syv tema for kommunedelplaner,
på tvers av kommunens virksomheter. Et viktig utgangspunkt er å sikre at
planoppgavene inngår i et levende og handlekraftig lokaldemokrati. Forslaget
tilfredsstiller plan- og bygningslovens forutsetninger for kommunale planstrategier.
Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at arbeidet med kommunal planstrategi
skal gjøres lokalpolitisk interessant.
Planstrategien kan være et verktøy for:
•
•
•
•

Politisk prioritering av plan- og utviklingsoppgaver.
Samfunnsutvikling og utvikling av kommunens tjenester.
Helhet, langsiktighet og forutsigbarhet.
Et godt lokaldemokrati gjennom dialog om politiske visjoner, mål og strategier

Forutsetninger i kommunens planer har betydning for bruk og forvaltning av
naturressurser, innbyggernes levekår og næringslivets verdiskaping.
Kommunale planer, på alle nivå, innebærer forutsetninger om økonomiske
prioriteringer, omprioriteringer og nedprioriteringer. Framtidige planvedtak kan
medføre behov for endringer i Eidsberg kommunes organisasjon.
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (plan- og
bygningslovens §6-1) er utarbeidet i form av et forventningsdokument fra
Miljøverndepartementet med følgende tema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonale forventningers rolle i plansystemet
Viktige utviklingstrekk
Klima og energi
By- og tettstedsutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskaping og næringsutvikling
Natur, kulturmiljø og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Hensikten med det nasjonale forventningsdokumentet er å fremme en bærekraftig
utvikling, regionalt og lokalt.
Den nye fylkesplanen for Østfold og statlige rammer og føringer har betydning for
utarbeidelse av den kommunale planstrategien. Det forventes at kommunene i sine
planprioriteringer følger opp statlige og regionale forutsetninger, retningslinjer og
øvrige føringer.
Eidsberg kommune har bred erfaring med interkommunalt samarbeid på mange
områder og nivåer. Et samarbeid med Askim kommune om en felles kommunal
planstrategi er en oppfølging og utvikling av dette.

KONKLUSJON:
Rådmannen anbefaler forslaget til planstrategi for Askim og Eidsberg, datert
29.10.12. legges til grunn for det videre planarbeid i Eidsberg kommune og det
videre samarbeid med Askim på området.
Rådmannen anbefaler at uttalelsene legges ved planstrategien, slik at anbefalingene
kan tas med i de vurderingene som skal gjennomføres i tilknytning til hver enkelt
planoppgave.
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L.nr.: 10360/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 vedtas slik det foreligger med følgende
presiseringer og tillegg:
A: Økonomiplan 2013-16:
1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2013-2016 fastsettes slik det
framkommer av:
•
•

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jf. budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jf. Budsjettdokumentet 2013 –
kap. 10).

2. Eidsberg kommunale boligstiftelse bes gi en vurdering hva gjelder stiftelsens
framtidige drift og økonomi, samt konsekvenser for beboerne med
utgangspunkt i at stiftelsens økonomi skal gå i balanse. Sentrale premisser for
vurderingen er kommunestyrets vedtak og forutsetninger for bygging av
Sandbo Bofellesskap (k.sak 51/01), Spurveveien Bofellesskap (k.sak 59/01)
og omsorgsboligene ved Edwin Ruuds Omsorgssenter (k.sak 72/01). NOU
1997:17 Finansiering og brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenester, samt
husleielovens muligheter og begrensninger vil også gi sentrale premisser for
stiftelsens vurderinger.
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Stiftelsen bes legge fram sine vurderinger samtidig med at kommunestyret
skal behandle boligsosial handlingsplan, slik at det legges til rette for et
helhetlig og samordnet grep når det gjelder kommunens eiendomsforvaltning.
3. Innen miljø- og kommunalteknikk legges det til rette for en prosjektlederstilling,
alternativt kjøp av tjenestene, med hovedoppgaver knyttet til oppfølging av
nødvendige investeringer for å møte Norturas behov når det gjelder vann og
avløp. Prosjektlederstillingen varer til 31.12.2016 og belastes
investeringsbudsjettet og inngår i selvkostregnskapet for vann- og
avløpssektoren.
4. Eidsberg kommune bevilger fra år 2013 et årlig driftstilskudd til Askim
kulturhus på 200.000,- kroner.
5. Prioritering av nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres
slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.
6. Prioritering av nye investeringstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016
gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.
B: Årsbudsjett 2013:
1. Eidsberg kommunes budsjett for 2013 fastsettes slik det framkommer av:
•
•

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 6).
Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2013
– kap. 8).

2. Driftsrammer for etater/virksomheter 2013 vedtas som vist i budsjettskjema 1B
– jfr. Budsjettdokumentet 2013 – vedlegg II, kap. 11.
De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto
driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende
rammer.
3. Nye prioriterte tiltak iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets
kapittel 7.
4. Besparelses- og effektiviseringstiltak iverksettes som beskrevet i egen tabell i
budsjettdokumentets kapittel 7.
5. Hovedutvalget for oppvekst og kultur prioriter og vedtar fordeling og støtte til
lag og foreninger.
6. Årsverksrammer fordelt på virksomheter godkjennes slik det framkommer av
egen oppstilling i kapittel 4.
Eventuelle utvidelser av den samlede årsverksrammen for Eidsberg kommune
skal godkjennes av kommunestyret. Unntatt fra dette er midlertidige årsverk
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finansiert med eksterne midler, eller nye tiltak finansiert av kommunestyret
selv.
Rådmannen gis fullmakt til å foreta interne omfordelinger av
årsverksressurser.
7. Følgende låneopptak foretas i 2013:
•
•
•
•
•
•
•

Kr 12.000,000,- til startlån for videreutlån (Husbanken)
Kr. 17.500.000,- til VA-sanering, fjernvarme i Mysen sentrum
Kr. 15.000.000,- til VA Nortura
Kr 6.000.000,- til oppgradering av grendeskoler
Kr 4.000.000,- til VA-investeringer (reservevannforsyning)
Kr.
500.000,- til IKT-investeringer
Kr
850.000,- til utskifting av maskinpark

Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå
låneopptaket/-ene på totalt kr. 55.850.000,- og fastsette både lånestruktur og
rente- og avdragsprofil.
8. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/
formannskapet/ ungdomsrådet) i 2013-budsjettet:
• Kr. 750.000,- Budsjettreserve til kommunestyrets disposisjon
• Kr. 400.000,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
• Kr. 100.000,- Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon
Utover dette avsettes kroner 23,975 mill kroner til kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2012 og 2013, samt 8,0 mill kroner i økte pensjonskostnader
i 2013.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget
avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er
merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av
billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen.
10. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale
og
fylkeskommunale budsjetter, § 4:
A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er
bevilget til politisk styring (konto 149000.97000.100) – kr 400.000,-.
Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med
formannskapets fordeling.
B. Rådmannen gis fullmakt til å:
•

foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av
organisasjonsmessige endringer
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•

•

•
•

foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå
avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret
2013
fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2012 og
2013 (konto 149020.97000.100) ut på etater/virksomheter når
resultatet av lønnsoppgjøret er kjent
disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med
tilhørende sosiale utgifter
disponere tilskudd bevilget av til spesielle formål i løpet av budsjettåret

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Eldrerådets innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Budsjettdokumentet 2013
Avgiftshefte 2013
Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 – Eidsberg kirkelige fellesråd

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 ble presentert
og delt ut til politiske representanter og andre ved offentliggjøringen 01.11. 2012.
Budsjettdokumentene som danner grunnlag for rådmannens innstilling er:
1. Budsjettdokumentet 2013 m/økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013
(rådmannens forslag av 01.11.2012)
2. Avgiftshefte 2013 – Kommunale avgifter, gebyrer og leier (rådmannens
forslag av 01.11.2012)
3. Eidsberg kirkelige fellesråd – Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 (vedtatt
av kirkelig fellesråd 25.10.2012)

