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15/10: Orienteringer/drøftinger - Ungdomsrådets møte 09.06.15

Ungdomsrådets behandling:
1. Utlån av Måsan til feiring av Internasjonal flyktningedag for Mysebu 20.06.15 og
Livstilsklubben 25.06.15
Det er greit at Måsan brukes under forutsetning av at bruker holder plassen i orden og
rydder etter seg.
2. Friluftslivets år 2015 – Ungdomstur i Trømborgfjella
Oppfordring om at hele ungdomsrådet deltar. Medlemmene prøver å få med seg elever
fra ungdomsskolen. Viktoria tar en runde på ungdomsskolen og informerer eleven. Rådet
prøver å skaffe sponsor til mat - hvis ikke dekker ungdomsrådet det.
3. Ungdomsrådet har sommeravslutning 18.06.15 kl. 14.30 på Villa Mat og Mer.
4. Ungdomshuset
 P.g.a. Mattilsynets forskrifter, kan ovnen på kjøkkenet kun benyttes til eget bruk,
ikke for salg.
 Hovedrommet er samlingsplass. Hva vil vi fylle de ulike rommene med? Temarom:
Kreativt rom - Rockeverkstedet med et lite innspillingsrom.
 Sponsing til egne rom. Kreativt rom prioriteres først.
 Budrunden må gjøres før det blir tatt flere avgjørelser.
5. Møtestruktur
 Ungdomsrådet ønsker orientering på møtene på sakspapirer som er vanskelige,
f.eks. som årsregnskapet og tertialrapporten.
6. Valg av nye medlemmer
Prosessen på valg av nye medlemmer utformes i samarbeid med ungdomsskolen. Det
vises for øvrig til kriteriene fra håndbok for ungdomsrådet. Klassevalg i starten av 8.
klasse kan kanskje bli for vilkårlig?
7. Måsanfestivalen
 Det kjøpes inn 400 pølser, brus og godteri.
 Kiwi sponser pølsetilbehør.
 Det meste går greit, men noe arbeid med artister, lyd og lys, sponsorer og stands.
8. Renovering av skateparken
Det er ingen fra ungdommens side som driver dette og ungdomsrådet kan ikke ta på seg
dette ansvaret. Muligens legges prosjektet på vent.
9. Kommunesammenslåing
Det er ulike meninger om kommunesammenslåing og ordfører Erik Unaas kan om
ønskelig ha et møte med ungdomsrådet om saken.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Orienteringene tas til etterretning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------15/11: Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 05.05.15
Rådmannens forslag:
Protokoll fra ungdomsrådets møte 05.05.15 godkjennes.
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/12: Årsrapport og årsregnskap 2014
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Eidsberg kommunes årsrapport og årsregnskap for 2014 godkjennes.
2. Eidsberg kommunes mindreforbruk på driftsregnskapet pålydende kr. 7.634.458,27
avsettes til generelt disposisjonsfond.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/13: Første tertialrapport 2015
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Første tertialrapport pr. 30.04.2015 tas til etterretning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/14: Etablering av frivilligsentral i Eidsberg
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Den etablerte arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid og de representanter fra det frivillige
som har meldt at de ønsker å bidra til etablering av sentral oppnevnes til
referansegruppe. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid når Økonomiplan er politisk
vedtatt i september 2015, og under forutsetning at etablering av Frivilligsentral blir
vedtatt som del av planen. Arbeidsgruppens arbeid ferdigstilles ved årsskiftet 2015/2016
2. Arbeidsgruppen utvikler prosjektplan for etablering, utarbeider forslag til budsjett,
sjekker mulige lokaliteter og vurderer eksterne finansieringskilder.
3. Det vurderes ulike organiasjon-, og styringsformer for fremtidig Frivilligsentral, og det
avklares om andre aktører ønsker å bli innlemmet ved etablering av Frivilligsentral etter
gjeldende retningslinjer.
4. Etablering av sentral forutsetter at det finnes økonomisk inndekning i Økonomiplan og
vedtatt budsjett.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/15: Styringsgruppa for idrettsanleggs handlingsplan og prioriteringer til økonomiplanen
2016-2019
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Rådmann vil legge styringsgruppas prioriteringer til grunn i arbeidet med økonomiplan for
2016 – 2019.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/16: Kommunereformen - foreløpig retningsvalg
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Eidsberg kommune ser behovet for strukturelle endringer i dagens kommuneinndeling.
2. Eidsberg kommune ønsker å bidra til en endret kommuneinndeling slik at den framtidige
kommunegrensen utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde med et felles bolig-,
nærings- og arbeidsmarked. En vil derfor primært utrede og framforhandle et
sammenslåingsgrunnlag for en Indre Østfold-kommune.
3. Dersom kommunene Trøgstad, Marker og Rakkestad velger å gå inn for en todeling av

Indre Østfold - gjennom selv å ønske å inngå i en ny østlig kommune – vil Eidsberg bidra
til å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag også for en slik alternativ
løsning.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/17: Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Sluttbehandling
Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 11-15 vedtar kommunestyret kommuneplanens
arealdel 2015- 2027 som består av: Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og
retningslinjer, slik det lå ute til offentlig ettersyn med følgende endringer;
Plankartet;
1. Hele egen eiendom til arealinnspill fra Nortura SA (KU nr. 5) skal ha formål framtidig
næring.
2. Arealflaten for områdereguleringen av Mysen sentrum (H_810) endres slik at den blir
korrekt.
3. Formål LNF1 legges inn i en 3 km sone rundt Mysen tettsted.
4. Formål LNF1 legges inn på arealet for kulturlandskapet Lunde/Dynjan slik det er definert i
Fylkesmannens rapport 1-1993.
5. Arealinnspill KU nr. 7 (Brandsrud) tas ut av planen.
6. Arealinnspill KU nr. 12 (Morstong gård) tas ut av planen.
7. Arealinnspill KU nr. 17 (Carlsen) tas areal avsatt til «bolig» ut av planen.
8. Arealinnspill KU nr. 25 (Nordskogen) tas ut av planen.
9. Arealinnspill KU nr. 28 (Samferdselsanlegg, Slitu) tas ut av planen.
10. Arealinnspill KU nr. 40 («Park and ride») tas ut av planen.
11. Hensynssone «Hensyn landskap» (H_550) legges inn på areal for kulturlandskapet
Lunde/Dynjan slik det er definert i Fylkesmannens rapport 1-1993.
12. Hensynssone «Hensyn landskap» (H_550) legges på 100 metersbelte langs hele grensen
mot Glomma.

13. Hensynssone «Bevaring kulturmiljø» (H_570) legges på i tillegg til hensynssone «Bevaring
naturmiljø» (H_560) for arealet/miljøet rundt Eidsberg kirke-Lekum-Valdisholm.
14. Hensynssone «Bevaring kulturmiljø» (H_570) legges på område Folkenborg museum.
15. Hensynssone «Båndlegging etter lov om kulturminner» (H_730) legges inn på de deler av
Høytorp fort som er fredet.
16. Hensynssone «Båndlegging etter lov om kulturminner» (H_730) legges inn på de areal
som er merket med hensynssone H_170.
17. Byggegrensen på 30 meter fra nærmeste spormidt (jernbanen)legges inn.
18. Signatur/formål «Bebyggelse og anlegg» tas ut av plankart og areal merket med
signaturen/formålet endres til «Boligbebyggelse».
Bestemmelser og retningslinjer;
19. Bestemmelse § 4.2 Unntak fra plankrav; Ny tekst første avsnitt «…og badeplasser er
unntatt fra plankravet så langt det er i samsvar med formålet. Eventuelle atkomstveger
og parkeringsområder tilknyttet badeplasser omfattes ikke av denne bestemmelsen.»
20. Bestemmelse § 4.2 Unntak fra plankrav; Ny setning i tillegg andre avsnitt «I
byggeområder uten reguleringsplan kan oppføring av anneks/uthus/garasje, mindre
tiltak på eksisterende bygninger (pbl. § 20-3 a og c), utvidelse av eksisterende bolig- og
fritidsbebyggelse, samt VA-anlegg, godkjennes uten plankrav, forutsatt at det ikke er i
konflikt med kriteriene i § 4.2 d) og § 4.9.»
21. Bestemmelse § 4.2 Unntak fra plankrav; Tredje avsnitt tas ut av bestemmelsen.
22. Bestemmelse § 4.3 Spredt utbygging; Nytt punkt e) «Det er ikke tillatt å etablere ny
fritidsbebyggelse eller ny næringsbebyggelse.»
23. Bestemmelse § 4.3 Spredt utbygging; Ny tekst punkt d) «Fradeling til spredt bebyggelse
kan bare tillates dersom den fradelte tomta med tilhørende adkomstvei og annen
infrastruktur ikke:»
24. Bestemmelse § 4.3 Spredt utbygging; Ny tekst punkt d) 6) «……verdifulle
kulturlandskap/sårbare landskapsrom. Alle tiltak som er nærmere enn 100 meter fra
automatisk fredete kulturminner skal sendes regional kulturminnemyndighet for
uttalelse.»
25. Bestemmelse § 4.9 Byggegrenser langs riks- og fylkesveier og jernbane; Ny tekst punkt c)
«Langs fylkesveger som ikke tidligere har vært riksveier og langs kommunale veier gjelder
en byggegrense på 15 meter.»
26. Bestemmelse § 4.9 Byggegrenser langs riks- og fylkesveier og jernbane; Ny tekst punkt d)
«Avstanden skal regnes fra midtlinje i nærmeste kjørebane, gang- eller sykkelveg.»
27. Bestemmelse § 4.21 Kulturminner; Nytt punkt c) «Opplistende kulturminner i en til hver
tid gjeldende kommunedelplan for kultur, kulturminner, idrett og friluftsliv, skal ivaretas
og hensynstas uavhengig av hvilket formål de ligger i.»
28. Bestemmelse § 5.3 LNF-områder; Endre siste setning i punkt a) «Antall årlig spredt
boligutbygging som er maksimalt 10 %, beregnes av det til enhver tid bygde antall boliger
foregående år.»
Planbeskrivelse;
29. Langsiktig arealgrense for Trømborg redigeres ved at areal for Åsen skog III tas ut.
30. Kulturminner og kulturmiljøer; Endre tekst i tredje avsnitt «….samt utnytte

kulturminnene som en ressurs. Høytorp fort og Folkenborg museum er viktige
kulturmiljøer i Eidsberg.»
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/18: Områderegulering Mysen sentrum - Områdereguleringsplan til 2 gangs behandling
Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Saken realitetsbehandles ikke.

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
Den fremlagte områdereguleringsplanen for Mysen sentrum egengodkjennes i medhold av
plan- og bygningslovens §12-12 under forutsetning av at de fremlagte innsigelser ivaretas og
trekkes av innsigelsesmyndighet.
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jfr. §1-9.
Kommunestyrets vedtak kunngjøres i medhold av lovens §12-12 i minst 1 avis, samt gjøres
tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Kommunestyrets vedtak og opplysninger om
klageadgang og klagefrist, skal i tillegg underrettes til rettighetshavere og andre som blir
direkte berørt gjennom særskilt brev.
Etter høringsrunden vedtas følgende endringer i høringsutkastets bestemmelser:
·

·

§4.2, ny: Jmf. PBL§11-9 stilles det krav om at det ved utarbeidelse av detaljregulering
eller søknad om utbygging skal det redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort med
hensyn til estetikk og kvalitet i de bygde omgivelsene; forhold til kulturhistoriske verdier,
landskap, gateløp og uterom, arkitektur for enkeltbygg- og forhold til kvartaler og byen
som helhet, samt utforming av fasader og materialbruk.
§4.3, ny: Det stilles krav til den enkelte utbygger, eller kvartalsutbyggingsprosjekter, at
overvann fra takflater og plasser skal håndteres lokalt og ivaretas på egen grunn.
Løsninger knyttet til slik overvannsproblematikk kan være etablering av grøntarealer,

·

·
·
·

·
·
·
·
·

·

·
·

·
·
·
·
·
·

grønne tak, fordrøyningsbasseng eller andre alternative løsninger som tilfredsstiller krav
til klimatilpasning i medhold av kommunens retningslinjer. I anleggsfasen tillates ikke
urenset overvann ført inn i kommunalt ledningsnett.
§4.5, ny: FJERNVARME:
a. Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg skal bebyggelsen tilknyttes
anlegget når det oppføres ny bygning med oppvarmet bruksareal over 500m2 eller
ved hovedombygging der oppvarmet bruksareal er over 500 m2.
b. Der det innenfor planområdet for feltutbygging oppføres bygninger med samlet
oppvarmet bruksareal over 500m2 vil hver av disse bygningene være
tilknytningspliktige.
c. Dispensasjon kan gis helt eller delvis der det dokumenteres at alternativ løsning for
tiltak vil gi en miljømessig bedre løsning enn tilknytning.
d. Dispensasjonssøknader avgjøres i samsvar med kommunens delegeringsreglement
etter av fjernvarmeselskapet har hatt anledning til å uttale seg.
§4.9, om bilparkering for boliger: 1,1 p-plass pr boenhet.
§4.9, om sykkelparkering for næringsformål: 2 p-plasser pr 100m2.
§4.9, nytt punkt: Der det stilles krav til detaljreguleringsplaner skal det legges til rette for
parkeringsdekning for ansatte og besøkende i medhold av kommunale
parkeringsvedtekter.
§5.2, tillegg: Minimum byggehøyde er 3 etasjer med dimensjonering til maks høyde satt i
plan.
§5.2.3, tillegg: Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for alle tiltak langs Fv 129 og
692 før gjennomføring.
§5.2.5, endring andre setning: Ny bebyggelse kan ha minimum 50% grønne vegetative
tak (sedum e.l.) som forsinker avrenning.
§5.2.7, tillegg: Bygninger som er merket som bevaringsverdige (tykk strek) tillates ikke
revet.
§5.2.7, tillegg: Tiltak som berører bygninger og bygningsmiljøer omfattet av
hensynssoner kulturmiljø må forholde seg til verneverdig bebyggelse på en måte som
ivaretar hensynet til byggehøyder, målestokk, uttrykk og møtet mellom gammelt og nytt.
Søknaden skal dokumentere hvordan hensynene er ivaretatt.
§5.2.8: Eksisterende smug skal bevares. Smugene beholdes åpne og tilgjengelige, men
kan stenges om natten. Det vises til temahefte «Smugene i Mysen». Antall smug kan
vurderes dersom et utbyggingsmønster tilsier alternative løsninger.
§6.2.4: Det kan bygges inntil 5 etasjer i felt S10.
§6.2.5: På gateplan gis anledning til boligutnyttelse av arealer langs Torggata under
forutsetning av at det legges til rette for mulighet for næringsarealer med høy første
etasje, minst 3.5 m mellom gatenivå og etasjeskille.
§6.2.7: I områdene S20, 21, 22 og 23 stilles det krav til variasjon i fasadeuttrykk.
§6.2.4, 6.2.8, og 6.2.9: Det tillates ikke boliger på gateplan mot Smedgata, men det kan
legges til rette for parkering, boder og næringsvirksomhet av varierende art.
§6.4: Området kan benyttes til bebyggelse og anlegg; undervisning og annen offentlig
tjenesteyting.
§9, endret tittel: Grønnstruktur og møteplasser
§9.3, ny: Torg, Torg, 1, 2 og 3. Det tillates publikumsrettet virksomhet på gateplan i boligog utbyggingsområder som grenser til torgene.
§9 og 10: Park P2 slettes fra bestemmelsene.

·

§10, nytt pkt.f) Utbygging av områdene B1-B3 kan ikke igangsettes før minimum 25% av
Sagtomta og 25% av Gjensidigekvartalet er realisert, eller det har gått 5 år, regnet fra
vedtak av denne områdereguleringsplanen.

Etter høringsrunden vedtas følgende endringer i høringsutkastets kart:
·
·
·
·
·
·
·
·

Ved Nordre Mysen skal det legges til rette for et sammenhengende parkområde mellom
Storgata (O-P5) og Kapellveien (Park P6) langs alleèn med et belte på ca 10m.
«Måsanparken», O-P9, endres slik at grøntområdet forblir som i dag.
Forslag til grøntområde mellom S10 og S11, P4, reduseres til å gjelde nåværende gangog sykkelvei opp Brannstasjonsbakken/Hundstadgate.
Eiendommen Trollstien 3, Park P2, endres fra grøntområde til boligformål.
Snuplass for buss etableres ved Kloppa.
Det synliggjøres torv i hver ende av David Bilds gate ved at torvet ved
Havnåsgården/Libris blir torv nr.3.
Alle bygninger som på plankartet er merket som bevaringsverdige (tykk strek) markeres
med hensynssone kulturmiljø.
Byggegrenser langs fylkesveiene ivaretas i medhold av vegvesenets beskrivelse i
innsigelse datert 20.05.2015. Dvs at det legges opp til at byggegrensen langs fylkesveien
blir trukket litt lenger vekk fra veien.

Det er mottatt innsigelse fra Østfold fylkeskommune i 2 punkter og fra Statens vegvesen i 2
punkter. Disse innsigelsene imøtekommes på følge måte:
·
·

·
·

Det forutsettes at Eidsberg kommune får aksept for utredning knyttet til de vurderinger
som gjøres ift KU-forskriftens §2d,e §§3,4.
I felt U1 «Gymnaskavartalet legges det til i bestemmelsene følgende tekst: avsettes til
«bebyggelse og anlegg, undervisning og annen offentlig tjenesteyting». Dette åpner
derved for etablering av tannklinikk i U1.
Det tas inn i planbestemmelsene at «Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for alle
tiltak langs Fv 129 og 692 før gjennomføring».
I bestemmelsenes § 5.2.3 i forbindelse med plassering av bebyggelse tas det inn tekst
knyttet til byggegrenser langs fylkesveiene i medhold av vegvesenets beskrivelse i
innsigelse datert 20.05.2015.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Saken er utsatt i samråd mellom den politiske og administrative ledelse.

Ungdomsrådets enstemmige vedtak:
Saken realitetsbehandles ikke.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------15/19: Reglement for Eidsberg kommune og reglement for godtgjørelse til folkevalgte
Arbeidsgruppas forslag:
Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling:
1. Reglement for Eidsberg kommune – reglement for politiske organer og
delegeringsreglement, datert 19. mai 2015, vedtas.
2. Fritids- og livsløpsutvalget og miljø- og teknikkutvalget skal ha 11 medlemmer
3. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte, datert 19. mai 2015, vedtas.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets behandling:
Ingen forslag.

Ungdomsrådets enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

