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14/88: Orienteringer/drøftinger - Hovedutvalg for miljø og teknikk 25.11.14
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
1. Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen orienterte om status drift/økonomi. Orienteringen
vedligger protokollen.
2. Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen orienterte om status tomtesalg.
3. Høringsuttalelse - Vannforvaltning og tiltaksprogram for vannområde Glomma sør.
Maren Hersleth Holsen, daglig leder for vannområde Glomma sør, orienterte.
4. Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen orienterte om VA-utbyggingen og informasjon om
selvkostberegninger.
5. Rådgiver Kjell H. Olausen orienterte om status reguleringsplan Nordskogen - skytebane i
Hærland. Saken er til uttalelse i Miljødirektoratet med hensyn til
servituttbestemmelsene.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/89: Godkjenning av protokoll - Hovedutvalg for miljø og teknikks møte 21.10.14
Rådmannens forslag:
Protokoll fra hovedutvalgs for miljø og teknikks møte 21.10.14 godkjennes.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/90: Frivillighetsmelding 2014
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmig innstilling:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Saken utsettes for på nytt å invitere frivilligheten til å komme med innspill til meldingen.

Rådmannens forslag:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:

Frivillighetsmeldingen 2014 vedtas som forpliktende styringsdokument for kommunens
samspill med den lokale frivilligheten.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Behandling:
Unni Gangnæs (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for på nytt å invitere frivilligheten til å komme med innspill til meldingen.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmig innstilling:
Gangnæs' forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/91: Kostnadsoverslag - omlegging av fylkesvei 692 forbi Folkenborg Museum
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Saken tas til etterretning.

Rådmannens forslag:
Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
Notatet tas til orientering.
Kommunestyrets vedtak
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Aud Jørgentvedt (Krf) fremmet følgende endringsforslag:
Saken tas til etterretning.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Jørgentvedts forslag vedtas.

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

14/92: Kostnadsgrense for tilkobling til offentlig avløpsnett
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 7 mot 2 stemmer:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Kostnadsgrenser for pålegg om tilkobling til offentlig avløpsnett må vurderes opp mot
normert kostnad for installasjon av offentlig godkjent minirenseanlegg.
2. Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis der tilknytning kan skje for en
kostnad for eier på inntil 1,1 G, og ytterligere 0,3 G pr. boenhet ved flere boenheter på
samme gårds- og bruksnummer.
3. Kostnader til etablering av kvernpumpeanlegg må inkluderes i beregning av
anleggsbidrag.
4. Kostnadsgrensene i punkt 1-3 gjelder kun eiendommer i områder som i
kommuneplanen er definert som LNF-områder, som ikke omfattes av plan- og
bygningsloven.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis der tilknytning kan skje for en
kostnad for eier på inntil 2G per boenhet (der G er folketrygdens grunnbeløp).
2. For eiendommer med flere boenheter på samme gårds- og bruksnummer, der felles
privat avløpsanlegg ville ha vært et reelt alternativ, kan pålegg om tilknytning til offentlig
avløpsnett gis der tilknytning kan skje for en kostnad for eier på inntil 1,5G per boenhet
(der G er folketrygdens grunnbeløp). Administrasjonen må gjøre en individuell vurdering
av hvert enkelt tilfelle.
3. Kostnadsgrensene i punkt 1 og 2 gjelder kun eiendommer i områder som i
kommuneplanen er definert som LNF-områder, som ikke omfattes av plan- og
bygningslovens § 27-2.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Kristian Berger (H) fremmet følgende forslag:
1.

Kostnadsgrenser for pålegg om tilkobling til offentlig avløpsnett må vurderes opp mot
normert kostnad for installasjon av offentlig godkjent minirenseanlegg.
2. Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis der tilknytning kan skje for en
kostnad for eier på inntil 1,1 G, og ytterligere 0,3 G pr. boenhet ved flere boenheter på
samme gårds- og bruksnummer.
3. Kostnader til etablering av kvernpumpeanlegg må inkluderes i beregning av
anleggsbidrag.

4. Kostnadsgrensene i punkt 1-3 gjelder kun eiendommer i områder som i
kommuneplanen er definert som LNF-områder, som ikke omfattes av plan- og
bygningsloven.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Bergers forslag.
Bergers forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (H og Krf) som ble avgitt for rådmannens
forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 7 mot 2 stemmer:
Bergers forslag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/93: 12/14 - Tenorveien 1 - Bruksendring fra næring til bolig - dispensasjon fra
kommuneplanens areldel
Rådmannens forslag:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gir Hovedutvalg for miljø og teknikk
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra næring til boligformål i Tenorveien 1 på Slitu,
gnr. 12 bnr. 14.
Dispensasjonen gjelder første etasje i bygningen som ligger vest på eiendommen.
Dispensasjonen gis med bakgrunn i eiendommens beliggenhet. Den tilfredsstiller ikke lenger
målsettingen i kommuneplanen om lokalisering nær store transportårer, og den grenser
naturlig til eksisterende boligområder.
Dette vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28. Klagefristen settes i
medhold av samme lovs § 29 til 3 uker fra mottatt varsel.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/94: 230/112 - Smedgaten 11 - fasadeendring - bruksendring fra nærings- til boligformål
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak med 8 mot 1 stemme:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gir hovedutvalg for miljø og teknikk ikke
dispensasjon fra parkeringsformål til boligformål i regulert område benevnt

reguleringsplan "Mysen Idrettspark" - for eiendommen Smedgaten 11, gnr. 230 bnr.
112.
2. Hensynet til planformålet blir ikke vesentlig tilsidesatt. Avslaget begrunnes med at
ulempene med å etablere bolig i gateplan anses som vesentlig større enn fordelene ved
å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Boligen blir liggende helt inntil sterkt
trafikkert r.v. 22, noe som gir dårlige boforhold og derav konsekvenser for helse og
miljø.
3. Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold for behandling.

Rådmannens forslag:
Hovedutvalg for miljø og teknikk imøtekommer klagen, og gir i medhold av plan- og
bygningslovens § 19-2, dispensasjon fra reguleringsplanen Mysen Idrettspark § 5, fra
parkeringsformål til boligformål, i Smedgaten 11, gnr 230, bnr 112, i Mysen.
Vedtaket begrunnes med at det på denne eiendommen vil være vanskelig å drive fremtidig
forretningsdrift mot sterkt trafikkert gate hvor det er parkeringsforbud. Det er begrenset
med tilgang til parkeringsplasser i nærområdet som kan dekke et slikt behov for
eiendommen.
Fordelene med å etablere bolig i eksisterende næringslokale anses å være større enn
ulempene i dette tilfellet. Det er også viktig at nyetableringer bør skje i den sentrale
bykjernen der tilgjengelighet og parkeringsforhold tilsier at det er enklere å ha en aktiv
forretningsdrift.
Bruksendringen må behandles som delegert sak før arbeidene kan igangsettes.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gir hovedutvalg for miljø og teknikk ikke
dispensasjon fra parkeringsformål til boligformål i regulert område benevnt
reguleringsplan "Mysen Idrettspark" - for eiendommen Smedgaten 11, gnr. 230 bnr.
112.
2. Hensynet til planformålet blir ikke vesentlig tilsidesatt. Avslaget begrunnes med at
ulempene med å etablere bolig i gateplan anses som vesentlig større enn fordelene ved
å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Boligen blir liggende helt inntil sterkt
trafikkert r.v. 22, noe som gir dårlige boforhold og derav konsekvenser for helse og
miljø.
3. Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Østfold for behandling.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Borger Mysens forslag.
Borger Mysens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (SP) som ble avgitt for rådmannens
forslag.

Hovedutvalg formiljø og teknikks vedtak med 8 mot 1 stemme:
Borger Mysens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/95: Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og septikslam mellom Trøgstad og
Eidsberg kommune
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og septikslam mellom Trøgstad og Eidsberg
kommune, datert 10.11.14, vedtas
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/96: Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner. Utbygging og drift
av utvidet drikkevannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
Avtale om samarbeid mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner for utbygging og drift av
utvidet drikkekvannsproduksjon ved Sandstangen Vannverk datert 10.11.2014, vedtas
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/97: Politisk organisering i Eidsberg kommune
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Politisk styringsmodell etter valget høsten 2015 baseres på følgende hovedprinsipper:
· Formannskap. Formannskapet fungerer som partssammensatt utvalg når der
behandles administrative saker (jfr. Hovedavtalen).
· 2 komitèer/utvalg med beslutningsmyndighet. I større utredningssaker og saker av
stor prinsipiell betydning, oppnevnes saksordfører.
· Fordelingsutvalg som fordeler saker til komitèene/utvalgene.
2. Dagens antall representanter i kommunestyret opprettholdes.
3. Innen 1. mai 2015 skal følgende forhold være utredet og klar til politisk behandling:
· Delegeringsreglement
· Reglement for komitèene/utvalgene
· Reglement for politisk godtgjørelse
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/98: Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Årsbudsjett 2015 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:
1. Eidsberg kommunes budsjett for 2015 fastsettes slik det framkommer av:
·

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2015 – kap. 6)

·

Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2015 – kap. 9).

2. Driftsrammer for virksomheter 2015 og investeringsoversikt 2015 vedtas som vist i
budsjettskjema 1B og 2B – jfr. Budsjettdokumentet 2015 – hhv. i kap. 6 og 9.
De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter
(DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer.
3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i
budsjettdokumentets kapittel 6.
4. Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i
budsjettdokumentets kapittel 6.
5. Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 108.080.000,- kroner i 2015.
95.580.000,- kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter
i 2015, og 12.500.000,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen
videreformidler.
Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på
totalt kr. 108.080.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil.
6. I forbindelse med økonomiplan 2016-19 vil kommunestyret måtte finne inndekning for
en kostnadsvekst fra 2015-nivå på i størrelsesorden 10-15 millioner kroner. En ser det
som nødvendig at rådmann i sitt arbeid med økonomiplanen både vurderer muligheten
for ytterligere tjenestekutt med tilhørende konsekvensvurderinger, samt parallelt
vurderer mulighetene for å øke kommunens inntekter i de kommende år.
7. Rådmann bes gjennomføre en vurdering av kommunenes ulike vakt- og
beredskapsordninger med sikte samordning, kostnadseffektiv drift og sikre en
tilfredsstillende beredskap. I vurderingen skal følgende vaktordninger innlemmes:
·
·
·
·
·
·
·
·

vaktordningene innen brann og redning,
teknisk vakt (vei, vann og avløp),
vaktordning vedr. brøyting av veier mm og
vaktordning knyttet til kommunale bygg.
vaktordningene innen brann og redning,
teknisk vakt (vei, vann og avløp),
vaktordning vedr. brøyting av veier mm og
vaktordning knyttet til kommunale bygg.
Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner.
Vurderingen skal være gjennomført i første tertial. Det legges til grunn at eventuelle
endringer iverksettes med virkning fra 1. juli 2015.
Forslag til endringer fremmes til behandling for administrasjonsutvalget før
hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken.

8. Eventuelle nedjusteringer av budsjettene til interkommunale selskaper i forbindelse
med nye representantskapsmøter for selskapene i november, skal uavkortet gå til å
redusere budsjettert bruk av 3,415 mill kroner i disposisjonsfond før nye driftstiltak
vedtas.
9. Rådmannen bes utrede mulighetene for en mulig samordning av ressursene knyttet til
vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold. Hensikten med vurderingen er
å sikre en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv bruk av kommunens samlede maskinpark
og de ansattes kompetanse. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med
de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført innen 2 tertial. Det
legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. januar 2016.
Dersom utredningen anbefaler endringer i dagens organisering, skal denne legges fram
for behandling i administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter
endelig vedtak i saken.
10. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon i 2015-budsjettet:
Kr. 400.000,Kr. 60.000,Kr. 20.000,Kr. 20.000,-

Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon
Budsjettreserve til eldrerådets disposisjon
Budsjettreserve til rådet for funksjonshemmedes disposisjon

Utover dette avsettes kroner 7,5 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i
2015 på tilleggsbevilgningspost til senere fordeling. Helårseffekt av lønnsoppgjøret i
2014 på 17,5 mill kroner er også plassert på reservert post til fordeling når endelig
fordeling mellom virksomhet foreligger.
11. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte.
Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med
unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i
billettprisen.
12. 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 149000.00000.100) – 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
· foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i
forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2015.
· fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2015 (konto
149000.97020.100) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.
· disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale
utgifter.

·
·

disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret
å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H,
V og Krf:
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/omprioriteringer:
Effektivisering:
Effektivisering av kommunal drift, fortrinnsvis i de virksomheter
som i budsjettdokumentet vurderes til lav fare for
budsjettoverskridelser:
Reduserte kostnader interkommunale selskaper (i.h.t. vedtak
i representantskap:
SUM:
Reduksjon, bruk av fondsmidler, jfr. rådmannens innstilling punkt 8:
Rest til disposisjon:

kr. 1.500.000
kr. 2.475.000*
------------------kr. 3.975.000
kr. 3.415.000
------------------kr. 560.000

Styrkinger:
Hjemmebaserte tjenester (fjerne effektiviseringstiltak 16):
Videreføre avtale om trening for ansatte (fjerne effektiviseringstiltak
24):
Aktivitør ERO (fjerne effektiviseringstiltak 13):

kr.

150.000

kr.
kr.

150.000
100.000

REST:

kr.

160.000*

*Forslaget er skrevet før tall for reduserte kostnader til Indre Østfold Data IKS er kjent.
Valgfagene ved Eidsberg ungdomsskole organiseres mer effektivt. Gevinsten blir hos
virksomhet skole, og tilskudd til leirskole ved 6. trinn (jfr. effektiviseringstiltak 7) prioriteres.
Rolf Ertkjern Lende (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:
Rådmannens innstilling til budsjett for 2015 vedtas med følgende endringer og tillegg:

I punkt 3:
Kap. 6 Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes:
Styrking av lærere/assistenter med (skole):
Ungdomsleder/drift av undomshus tilføres (fra. 01.11.15 –
Eiendom og beredskap)
Gjenåpne toalettene i Citadel:

kr. 2.500.000
kr.
kr.

90.000
60.000

I punkt 4:
Kap. 6 Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner (Besparelses- og
effektiviseringstiltak):
Innsparingspotensialet i punkt 1, 3 og 4 (som følge
av føringer i statsbudsjettet) strykes:
Punkt 1:
Punkt 3:
Punkt 4:

Frukt og grønt i skolen – kr. 300.000
Foreldrebetaling i barnehage – kr. 250.000
Avvikling av kulturskolen SFO/skole – kr. 310.000

Innsparingspotensialet i punkt 7, 9, 13, 15, 17 og 24 (Effektiviseringsog besparelsestiltak som følge av kommunale prioriteringer) strykes:
Punkt 7:
Punkt 9:
Punkt 13:
Punkt 15:
Punkt 17:
Punkt 24:

kr. 860.000

kr. 1.190.000

Reduserte kostnader leirskole – kr. 100.000
Bare barnehageplass til barn med rett til plass
i.h.t. lov – kr. 600.000
Reduksjon av aktivitørstilling, bruk av frivillig
Innsats – kr. 100.000
Økt brukerbetaling hjemmebaserte tjenester –
kr. 40.000
Redusere omfanget av støttekontakttilbudet –
kr. 200.000
Oppsigelse av avtale med Family Sports
Club – kr. 150.000

Til sammen utgjør dette kr. 4.700.000 som inndekkes med:
Økte leieinntekter, kommunale bygg (kr. 200.000 i budsjett)
Fra innsparing økte kostnader interkommunale selskaper
Fra formannskapets disposisjonskonto (gjenstår kr. 200.000)
Fra driftsfond

kr.
50.000
kr. 1.300.000
kr. 200.000
kr. 3.150.000

Kap. 9 Investeringsbudsjett 2015 økes med:
Heis Heggin I
Ventilasjon Hærland skole

kr. 5.000.000
kr. 6.000.000

Trådløst nettverk Edwin Ruuds Omsorgssenter

kr. 500.000

Til sammen utgjør dette kr. 11.500.000 som inndekkes med:
Momskompensasjon
Salg av eiendom
Låneopptak

kr. 1.835.000
kr. 500.000
kr. 9.165.000

Nytt punkt:
Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2016-2019 legge frem en
konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av
eiendomsskatt fra 01.01.2016 for en 10-års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til
investeringsfond og nedbetaling av gjeld.
Votering:
Ertkjern Lendes forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP).
Rådmannens forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP).
Borger Mysens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP).
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 6 mot 3 stemmer:
Borger Mysens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/99: Høringsuttalelse fra Eidsberg kommune til «Forslag til Regional plan for
vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannområde Glomma Sør for perioden
2016-2021»
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Eidsberg kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av
vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at
målene i vannforskriften nås.
2. Eidsberg kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å
sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av aktuelle tiltak
innenfor ulike sektorområder.
3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med «Høringsuttalelse fra
Eidsberg kommune».

I saksutredningens avsnitt «Landbruk», punkt 14 (side 45) endres teksten til:
En har i svært liten grad hatt fokus på avrenning av plantevernmidler fra landbruksdrift.
Dette er et område som bør utredes videre.

Forslag knyttet til å utnytte fosforet i husdyrgjødsel på en hensiktsmessig måte for å minke
forurensingen:
Kommunen bør foreslå/ta initiativ til en ordning knyttet til kjøp og salg av husdyrgjødsel.
Gårder/bruk som selv ikke produserer husdyrgjødsel (gårder/bruk med ensidig korndrift) kan
stimuleres til å kjøpe gjødsel av de gårder/bruk som har god tilgang på dette.
På den måten spres gjødsla over et større område som innebærer totalt et tynnere lag med
gjødsel. Dette bidrar til at gjødsla i større grad blir tatt opp i plantene som er gunstig for total
avrenning og forurensing av vassdag.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Eidsberg kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av
vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter
til at målene i vannforskriften nås.
2. Eidsberg kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig
hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen
av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med «Høringsuttalelse
fra Eidsberg kommune».
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende endringsforslag:
I saksutredningens avsnitt «Landbruk», punkt 14 (side 45) endres teksten til:
En har i svært liten grad hatt fokus på avrenning av plantevernmidler fra landbruksdrift.
Dette er et område som bør utredes videre.
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:
Forslag knyttet til å utnytte fosforet i husdyrgjødsel på en hensiktsmessig måte for å minke
forurensingen:
Kommunen bør foreslå/ta initiativ til en ordning knyttet til kjøp og salg av husdyrgjødsel.
Gårder/bruk som selv ikke produserer husdyrgjødsel (gårder/bruk med ensidig korndrift) kan
stimuleres til å kjøpe gjødsel av de gårder/bruk som har god tilgang på dette.
På den måten spres gjødsla over et større område som innebærer totalt et tynnere lag med
gjødsel. Dette bidrar til at gjødsla i større grad blir tatt opp i plantene som er gunstig for total
avrenning og forurensing av vassdag.

Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag med Holenes og Borger Mysens endrings- og tilleggsforslag vedtas.

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

