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Av 9 medlemmer møtte 8 – medregnet møtende vararepresentanter.
I tillegg møtte:

Knut Baastad og Jan-Erik Fredriksen

Anne Borger Mysen (H) ledet møtet.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
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13/14
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKK 04.03.14 ORIENTERINGER/DRØFTINGER
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Orienteringene tas til etterretning.

Orienteringer/drøftinger:
1. Orientering om planer - Tinetomta/Brennemoen v/Fagerstad Eiendom AS
Arnstein Granlie ga en orientering om selskapet og selskapets planer.
Presentasjonen vedligger protokollen.
2. Orientering om justerte planer/søknad v/Brennemoen Sør Eiendom AS
(hotelltomta mm).
John Ivar Busklein orienterte om de justerte planene for hotell i forhold til tidligere
dispensasjon fra reguleringsplan og den gitte rammetillatelse. Presentasjonen
vedligger protokollen
3. Orientering – Nortura – VA.
VirksomhetslederTore Ånesland orienterte.
Presentasjonen vedligger protokollen
4. Orientering om status strategi eiendomsforvaltning – Salg av eiendommer.
Virksomhetsleder Knut Bergersen orienterte.
Følgende ble delt ut til hovedutvalgets medlemmer:
• Presentasjonen, Strategisk plan for eiendomsforvaltning i Eidsberg kommune
– versjon 1.6
• Eiendomsbok datert 2014-03-03
• Vedlikeholdsplan datert 2014-03-03
• Avviksrapport datert 2014-03-03
• Foreløpig liste over eiendommer som kan være mulige salgsobjekter.
Det legges opp til politiske behandling av sak om eiendomsforvaltning mm i mai.
Presentasjonen vedligger protokollen.
5. Status plansaker m.v – kfr oversikt delt ut i møte 11.02.14.
• Når det gjelder reguleringsplan for Åsen skog III, jfr sak 21/13, er planarbeidet
startet opp og det foreligger uttalelser til planforslaget fra Statens Vegvesen,
Østfold Fylkeskommune og fra beboere v/Åsen skog/Jansbergveien og
Åssvingen. Administrasjon legger til grunn at realitetsbehandling av
reguleringsplanforslaget først skjer når kommuneplanprosessen har avklart
om området blir avsatt til boligformål. Det legges til grunn at området i
kommuneplan foreslås som boligområde.
• Administrasjon vil følge opp saker om utbygging m.v. innenfor området som
omfattes av det forestående områdeplanarbeidet for Mysen sentrum når det
foreligger formelle søknader om tiltak og fremme disse for politisk behandling
fortløpende.
• Mysen Cementstøperi. Brev fra advokat ble delt ut i møtet.
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6. Status parkeringsbegrensning i sentrum – Opprettelse av parkeringsselskap.
Notat fra Kjell Harry Olausen datert 14.02.2014. ble delt ut. Notatet vedligger
protokollen. Det ble gitt en kort orientering og hovedutvalget ønske om mer
informasjon vedrørende tidligere saksbehandling og vedtak følges opp i
hovedutvalgets møte 25.03.2014.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Orienteringer/drøftinger tas til etterretning.

14/14
HOVEDNETT FOR SYKKELTRAFIKK I MYSEN OG OMEGN
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Saken utsettes på grunn av at høringsutgaven ikke var sendt ut som vedlegg.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk anser at det fremlagte dokumentet langt på vei
tilfredsstiller de ønsker kommunen har og tidligere har meddelt som behov og tar
dette til foreløpig orientering.
Imidlertid vil hovedutvalget peke på et ønsket behov for en gang- og sykkelvei fra
Kirkefjerdingen skole og frem til Frydenlundkrysset da dette er en benyttet skolevei.
Hovedutvalget vil videre presisere at man på dette stadium kun har vurdert trasevalg
og utforming og ikke tatt stilling til kostnads- og ansvarsfordeling mellom de ulike
aktører. Dette vil bli en sak senere i politiske fora som formannskap og
kommunestyre.
Da et slikt temahefte vil være sektorovergripende sendes dette ut på høring.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes på grunn av at høringsutgaven ikke var sendt ut som vedlegg.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Borger Mysens forslag vedtas.
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15/14
HOVEDNETT FOR SYKKELTRAFIKK I MYSEN MED OMEGN - OPPSTART
REGULERINGSPLAN FOR "GANG- OG SYKKEVEL HÆRLAND KIRKE RAMSTAD"
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av Plan- og bygningslovens
Kap.12, §12-8 oppstart av reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei fra Hærland
kirke til Ramstad langs nåværende E18.
Begrunnelse for vedtaket er at denne traseen mangler for å få et fullverdig tilbud for
gang- og sykkelveitrase fra Hærland til Mysen sentrum, noe som ble omtalt allerede
under kommunens behandling av reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra
Bjørnstad til Hærland kirke i 1990/91.
Det vises også til temahefte «Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen» utarbeidet av
Statens vegvesen og hvor omtalte gang- og sykkelveitrase er inntegnet.
Da anlegg av gang- og sykkelvei langs E18 er et statlig ansvar forutsetter kommunen
at Statens vegvesen ansvarer for kostnader knyttet til planlegging og opparbeidelse
av traseen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av Plan- og bygningslovens
Kap.12, §12-8 oppstart av reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei fra Hærland
kirke til Ramstad langs nåværende E18.
Begrunnelse for vedtaket er at denne traseen mangler for å få et fullverdig tilbud for
gang- og sykkelveitrase fra Hærland til Mysen sentrum, noe som ble omtalt allerede
under kommunens behandling av reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra
Bjørnstad til Hærland kirke i 1990/91.
Det vises også til temahefte «Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen» utarbeidet av
Statens vegvesen og hvor omtalte gang- og sykkelveitrase er inntegnet.
Da anlegg av gang- og sykkelvei langs E18 er et statlig ansvar forutsetter kommunen
at Statens vegvesen ansvarer for kostnader knyttet til planlegging og opparbeidelse
av traseen.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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16/14
REGULERING HÆRLAND GRUSTAK - NORDSKOGEN/NY BEHANDLING
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av Plan- og bygningslovens
Kap.12 §12-8 oppstart av planarbeid for revisjon av reguleringsplan for
«Nordskogen/Hærland grustak fra 1996. Revisjonen omfatter at det kan etableres et
skytebaneanlegg i området for Eidsberg Jeger- og Fiskeforening som erstatning for
nåværende anlegg på Bråtan. Det forutsettes at planprosessen gjennomføres i
medhold av samme lovs Kap.4 og 5, samt Kap.12.
Hovedutvalget begrunner vedtaket med at foreningen grunnet fremføring av ny E18
må flytte sitt anlegg fra nåværende sted. Videre anser hovedutvalget at området ved
Nordskogen er godt egnet for formålet og må etter utvalgets skjønn være en
virksomhet som faller innenfor begrepet «Tilrettelegging for friluftsliv».
Hovedutvalget mener videre at områdets beliggenhet i kommunen er godt egnet til et
formål som omsøkt. Hovedutvalget forutsetter at Hærland Idrettsforening sitt
løypenett i området hensyntas i samråd med foreningen.
Saken sendes på høring til alle berørte parter/rettighetshavere og offentlige instanser
som har interesser i planarbeidet, jfr. Lovens Kap.12 §12-8.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av Plan- og bygningslovens
Kap.12 §12-8 oppstart av planarbeid for revisjon av reguleringsplan for
«Nordskogen/Hærland grustak fra 1996. Revisjonen omfatter at det kan etableres et
skytebaneanlegg i området for Eidsberg Jeger- og Fiskeforening som erstatning for
nåværende anlegg på Bråtan. Det forutsettes at planprosessen gjennomføres i
medhold av samme lovs Kap.4 og 5, samt Kap.12.
Hovedutvalget begrunner vedtaket med at foreningen grunnet fremføring av ny E18
må flytte sitt anlegg fra nåværende sted. Videre anser hovedutvalget at området ved
Nordskogen er godt egnet for formålet og må etter utvalgets skjønn være en
virksomhet som faller innenfor begrepet «Tilrettelegging for friluftsliv».
Hovedutvalget mener videre at områdets beliggenhet i kommunen er godt egnet til et
formål som omsøkt. Hovedutvalget forutsetter at Hærland Idrettsforening sitt
løypenett i området hensyntas i samråd med foreningen.
Saken sendes på høring til alle berørte parter/rettighetshavere og offentlige instanser
som har interesser i planarbeidet, jfr. Lovens Kap.12 §12-8.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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