
Spydeberg kommune 

MØTEINNKALLING 

Kommunestyret 

Møtedato: 18.09.2012 
Møtested: Kommunestyresal en 
Møtetid: Kl. 18:00 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. 
Varamedlemmer møter etter nænnere avtale. 

SAKLISTE: 

Sak nr. 

057112 
058112 
059/12 

060112 

061112 
062112 
063/12 
064/12 

065112 

066112 

067/12 

Sakstittel 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 
MORTENSTUA SKOLE IKS - SELSKAPSAVTALE 
MORTENSTUA SKOLE - NYE VEDTEKTER FOR 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
OVERORDNET SAMARBEIDSA VT ALE MELLOM SYKEHUSET 
ØSTFOLD OG 17 KOMMUNER 1 ØSTFOLD 
KARTLEGGING A V FRIVILLIGSENTRALER 
PLANSTRATEGI - RULLERING SKOLEBRUKSPLAN 
KLAGE pA VEDTAK SAK NR. K-035112 OM SKJENKEBEVILLING 
NY BEHANDUNG AV MELDING OM SPREDNING AV 
PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 
GNR.30 BNR. l - DETALJREGULERING FOR DEL AV 
LUNDSJORDET. NY 2.GANGS BEHANDLING 
KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 2012-2024 - AREALDELEN. 2. 
GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
INNLØSNINGSRETT pA MYRER SKOG - VIDERESALG AV 
EIENDOM - Unntatt offentlighet kap. 2 §2 

068/12 TANKBIL BRANNVESENET 

Spydeberg kommune, 18. september 2012 

Ordfører 

Orientering: 
• Saker fra Regionrådet - Se vedlagte saksliste fra Regionrådet - etter sak 068112 



Spydeberg kommune 

Saksframlegg 

Behandlin i: Møtedato: Saks nr.: 
Kommunest et 18.09.2012 057/12 

Saksansvarli : Arkiv: 
Geir Johalmessen FE-

GODKJENNING A V PROTOKOLL 

Vedlegg: 

Møtebok 

Rådmannens innstilling: 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

Spydeberg kommune, 11. september 2012 

Geir Johannessen 
rådmann 

Saksbehandler: 
VR 

Arkivsak ID.: 
12/1306 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandlin2 i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Komite for oppvekst, omsorg og 30.08.2012 022112 MKH 
kultur 
Kommunestyret 18.09.2012 058112 HM 

Avgi av: Saksansvarlig: I Arkiv: I Arkivsak ID.: I 
K Hans Moesgaard IA76 10711034 I 

MORTENSTUASKOLEIKS-SELSKAPSAVTALE 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 

Vedlagte dokumenter: 
1. Forslag til selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS 

Saken gjelder: 
Representantskapet for Mortenstua skole foreslår overfor eierkommunene å omdanne 
selskapet til et IKS. Forslaget til ny selskapsavtale fremmes nå til politisk behandling. 

Rådmannens innstilling: 

1. Forslaget til selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS vedtas med endring i punkt 9 i 
selskapsavtalen som foreslått av representantskapet. 

KOOK-022/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 30.08.2012 

POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 

Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Saksopplysninger: 
Mortenstua skole har vært i drift siden 1975. Etter at Helsevern for psykisk 
utviklingshemmede ble lagt ned i 1990 har kommunene Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad drevet skolen som et interkommunalt samarbeid 
etter kommunelovens § 27. Skolens vedtekter (sist endret 2008) ligger til grunn for 
samarbeidet og skolens drift. 

Styret for Mortenstua skole har vurdert at måten skolen styres på gjennom styre og 
representantskap er mer i tråd med Lov om interkommunale selskaper enn et samarbeid 
regulert i kommunelovens § 27. Det er nå et ønske om å ta konsekvensen av dette og 
gjennomføre en omdanning av selskapet til et IKS. 
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Styret har utarbeidet et forslag til selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS. Under dette 
arbeidet har det vært avholdt eiermøter for å få eiernes synspunkter. Representantskapet har 
behandlet forslaget i sitt møte den 23. april 2012 i sak 04/12. Fra protokollen siteres følgende: 
"Merknad - endring gjøres i pkt.9 jfr. Vara for styremedlem i rekkefølge. 

- selskapsavtalen skal behandles i kommunestyrene med virkning så snart det 
har vært til behandling. 

Styrets forslag til vedtak: Styrets tilråding vedtas 

Vedtak: Representantskapet bifalt enstemmig forslag til vedtak." 

Selskapsavtalens punkt 9 vil ved vedtak av selskapsavtalen i alle kommuner bli endret i 
henhold til vedtaket i representantskapet om at varamedlemmer til styret velges i rekkefølge 
og ikke som personlige vara. 

Vurderinger: 
Rådmannen vurderer det som positivt at Mortenstua skole omdannes til et interkommunalt 
selskap på lik linje med Lokalmedisinsk kompetansesenter IKS og Indre Østfold Data IKS. 
Forslaget til selskapsavtale som foreligger gir etter rådmannens syn gode muligheter for god 
eierstyring gjennom formaliserte eiermøter, styre og representantskap. I tillegg gir den gode 
muligheter for samarbeid mellom skole og eierkommunene på faglig nivå gjennom oppretting 
av kvalitetsforum. For øvdg endrer denne selskapsdannelsen ingen vesentlige enddnger i 
skolens ddft. 

Økonomi 
I forbindelse med omdanning til interkommunalt selskap foreslås en endring i forhold til hvor 
stor andel av utgifter som fordeles i forhold til kommunenes eierandel og hvor stor andel som 
betales i form av brukerbetaling pr elev. Andelen som fordeles etter eierandel foreslås økt fra 
7,5 % til 10 % av totale nettodriftsutgifter. Dette medfører en liten endring i kostnader i favør 
av de store kommuner. For Spydeberg kommune medfører denne endringen økte utgifter i 
størrelsesordenen 2 000,- kroner. 

Når andre enn eierkommuner kjøper skoleplass har de til nå betalt et tillegg i prisen på 15 %. 
Dette foreslås økt til 20 % nåe som gir økte inntekter til skolen. Dette vil igjen redusere 
eierkommunenes kostnader. 

Konklusjon: 
Rådmannen finner det positivt å omdanne et selskap etter kommunelovens § 27 til et 
interkommunalt selskap. Denne overgangen vil gi gode muligheter for eierstyring og 
samarbeid. De økonomiske konsekvenser for kommunen er så små at rådmannens totalt 
anbefaler opprettelsen av Mortenstua Skole IKS. 

Spydeberg kommune, 14. august 2012 

Geir Johannessen 
Rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Komite for oppvekst, omsorg og 30.08.2012 02311 2 HM 
kultur 
Kommunestyret 18.09.2012 059/1 2 HM 

Arkiv: Arkivsak ID.: 
A76 07/1034 

MORTENSTUA SKOLE - NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 

Vedlagte dokumenter: 
1. Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Mortenstua skole 
2. Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Mortenstua skole 

Saken gjelder: 
Representantskapet for Mortenstua har vedtatt at nye vedtekter for skolefritidsordningen ved 
Mortenstua skole skal oversendes til behandling i kommunestyrene i eierkommunene. 

KOOK-023/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 30.08.2012 

POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden 

Forslag fra Kyrre Havelin, AP til nye punkter 2 og 3: 
l. Spydeberg kommunes vedtekter for SFO fremmes til politisk behandling for innarbeideise 

av regler for SFO ved Mortenstua skole. 
2. Egenbetaling for SFO ved Mortenstua skole effektueres ikke før kommunens vedtekter er 

revidert. 

Forslag fra Jarl Meland, FRP til nytt punkt 4: 
3. KOOK ønsker informasjon om årsaken til at dagens tilbud m.h.t. åpningstider og 

mulighetene til å utvide til kl 07 - 17. 

Votering: 
PKT 1: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
PKT.2: Enstemmig som foreslått av Kyrre Havelin. 
PKT.3. Enstemmig som foreslått av Kyrre Havelin. 
PKT.4: Forslaget fikk en stemme (Jarl Meland) og falt. 

Endelig innstilling til kommunestyret blir da: 
1. Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Mortenstua skole vedtas. 
2. Spydeberg kommunes vedtekter for SFO fremmes til politisk behandling for 

innarbeideise av regler for SFO ved Mortenstua skole. 
3. Egenbetaling for SFO ved Mortenstua skole effektueres ikke før kommunens 

vedtekter er revidert. 
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Saksopplysninger: 
Styret for Mortenstua skole har utarbeidet forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen 
og fremlagt disse til behandling i representantskapet. I sitt møte den 23. april 2012 i sak 05/12 
ble følgende protokollert: 
"Merknad - vedtektene skal behandles av kommunestyrene 

og vedtektene trer i kraft fra 1.8.2012 

Styrets forslag til vedtak: Styrets tilråding vedtas. 

Vedtak: Representantskapet bifalt enstemmig forslag til vedtak." 

I gjeldende vedtekter i punkt 11 står det at styret for Mortenstua skole godkjenner endringer i 
vedtektene. Endringene i vedtektene er aven karakter som gjør at styret har funnet det riktig å 
anbefale at det vedtas av representantskapet og kommunestyrene i eierkommunene. 

Vurderinger: 

Endringene fra gjeldende vedtekter og til nytt forslag finnes i paragrafene 6 og 8. Endringen i 
paragraf 6 (se vedlegg 2) presiserer at det er styret som fastsetter reglene knyttet til hvilke 
typer plasser som kan søkes på og i hvilket omfang. 

Endringen i paragraf 8 (se vedlegg 2) har som konsekvens at det iImføres egenbetaling for 
skolefritidsordningen ved skolen. Ordningen skal administreres av den enkelte kommune. 
Rådmannen vurderer at innholdet fører til at brukere av skolefritidsordningen med dette vil 
være likestilt med brukere av skolefritidsordningen i den enkelte kommune. Denne ordningen 
er allerede innført i Askim kommune. 

Spydeberg kommune, 14. august 2012 

Geir Johannessen 
Rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Komite for oppvekst, omsorg og 30.08.2012 024/12 HM 
kultur 
Kommunestyret 18.09.2012 060/12 HM 

I Avgi av: Saksansvarli2: Arkiv: I Arkivsak ID.: I 
IK Hans Moesgaard 026 112/62 I 

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG 17 
KOMMUNER I ØSTFOLD 
POLITISK SAKSORDFØRER: Kyrre Havelin 

Vedlagte dokumenter: 
1. Overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer 1-12. 

Saken gjelder: 
Kommunen og Sykehuset Østfold er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
pålagt å inngå samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer innen 1. juli 2012. Forslaget er 
behandlet i alle samhandlingsorganer, men det har ikke vært mulig å gjennomføre behandling 
i kommunestyrene før etter sommerferien. Av hensyn til kontinuiteten bør likevel avtalen 
vedtas med virkning fra 1.7.12. Ny felles, overordnet samarbeidsavtale er revidert, og denne 
skal sammen med tilhørende retningslinjer sikre innbyggerne i Østfold helhetlige, koordinerte 
og kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Avtaleutkastet er fremforhandlet på vegne av 
17 kommuner i Østfold. 

Rådmannens innstilling: 

1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Spydeberg 
kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli 2012. Tidligere vedtatt samarbeidsavtale 
gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato. 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale med 
tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. 

KOOK-024/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur 30.08.2012 

POLITISK SAKSORDFØRER: Kyrre Havelin 

Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

Saksopplysninger: 
Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgstjenestelov 
av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Sykehuset Østfold og 17 kommuner i 
Østfold vedtok den første avtalen i 2005, og partene tok i bruk ny overordnet 
samarbeidsavtale med retningslinjene 1, 3, 5, 11 og 12 fra l. januar 2012. 
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De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar for 
å revidere overordnet samarbeidsavtale og utarbeide resterende 7 retningslinjer. Overordnet 
samarbeidsutvalg har gitt administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet har vært 
gjennomført i partssammensatte grupper med representanter fra kommunene og Sykehuset 
Østfold. Fastlegerepresentant og brukerrepresentant har deltatt i arbeidsgruppene. 
Medlemmer fra Administrativt samarbeidsutvalg har hatt lederansvaret, og det har vært 
jurister tilknyttet arbeidet ved behov. 

Arbeidet har blitt fulgt fortløpende av Administrativt samarbeidsutvalg våren 2012. 
Engasjementet har vært stort, og det har kommet innspill fra kommunene fortløpende. 

Administrativt samarbeidsutvalg godkjente ny overordnet samarbeidsavtale 22. juni 2012. 
Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 25. juni hvor følgende vedtak ble 
fattet: "Samarbeidsavtale med nye retningslinjer er godkjent uten endringer i overordnet 
samarbeidsutvalg . .. 

Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i 
kommunestyrene/ styret i Sykehuset Østfold. 

A vtalen er et fremforhandlet resultat, og er bredt forankret i kommunene og i Sykehuset 
Østfold gjennom arbeidet. Den består av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende 16 
retningslinjer. 

Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter § 6 - 2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I 
tillegg er retningslinje nr. 12 Samarbeidsfonner revidert. Eksisterende retningslinjer, som 
tidligere er vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg, har fått nummereringen 13 - 16. Disse 
videreføres uten endringer, og er denned ikke vedlagt saken. 

Overordnet samarbeidsavtale med retningslinjer: 
retningslinje l Oppgavedeling 
retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere 

retningslinje 3 
retningslinje 4 
retningslinje 5 
retningslinje 6 
retningslinje 7 
retningslinje 8 
retningslinje 9 
retningslinje 10 
retningslinje Il 
retningslinje 12 

Vurderinger: 

med behov for koordinerte tjenester 
Innleggelse i Sykehuset Østfold 
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 
Utskrivning fra Sykehuset Østfold 
Kunnskapsoverføring, infonnasjonsutveksling og faglige nettverk 
Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid 
Samarbeid om jordmortjenester 
Samarbeid om IKT -løsninger 
Samarbeid om forebygging 
Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 
Samarbeidsfonner 

Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen 
tidsfristen 01.07.12. Arbeidet er utført partssammensatt, det har vært brukerrepresentasjon og 
representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det foreligger 
nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. 

A vtalen i varetar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden 2005. 
Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og 
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likeverdig aktør overfor Sø. For Sø betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor. 

Økonomiske konsekvenser: 
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien. 
Forskriften legger opp til varsling fra sykehus til kommune 24 timer i døgnet og 7 dager i 
uken. Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar. 
Gjennom forhandlinger har partene imidlertid tidligere kommet til enighet om at pasienter 
kun skal meldes kommunen i tidsperioden 08.00-15.30. For pasienter som meldes 
utskrivningsklare på utreisedagen før kl. 12.00 inntrer betalingsplikten samme dag. Meldes 
pasienten etter kl 12.00 (og før 15.30) inntrer betalingsplikten først neste dag. 
Mottak i kommunen 7 dager i uken er imidlertid til det beste for pasienten, og foregår i stor 
utstrekning allerede i dag. Nå blir imidlertid varslingen satt i system. Varsling og mottak 7 
dager i uken er etter intensjonen i samhandlingsrefonnen, og er viktig for å opprettholde gode 
behandlingskjeder for pasienten. 
Det var opprinnelig planer om å revidere retningslinje 3 og 5 innen 1. juli 2012, men begge 
parter ønsket mer erfaring med retningslinjene før revidering. Det er nedsatt et klinisk utvalg 
som våren 2012 startet sitt arbeid. Administrativt samarbeidsutvalg følger prosessen 
underveis, og endelig rapport leveres høsten 2012. 

Spydeberg kommune, 19. juli 2012 

Geir Johannessen 
Rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: 
Fonnannskapet 04.09.2012 051112 
Kommunestyret 18.09.2012 061112 

Av~i av: Saksansvarlig: Arkiv: 
K Hans Moesgaard C90 

KARTLEGGING A V FRIVILLIGSENTRALER 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Harstad 

Vedlagte dokumenter: 
l. Kartlegging av Frivilligsentraler i Indre Østfold 
2. Vedtekter for Frivilligsentralen i Spydeberg 

3. Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler 

Saken gjelder: 
Kommunestyre fattet i sak 093/11 følgende vedtak: 

Saksbehandler: 
GS 
HM 

Arkivsak ID.: 
1211198 

l. Avtale mellom Frivilligsentralen og Spydeberg kommune vedtas. Det inngås avtale fra 
l. januar 2013. 

2. Økningen i kommunalt tilskudd kr 45 000 innarbeides i budsjett 2012. 

3. Det utarbeides en kartlegging av Frivilligsentralen Spydeberg sett i forhold til 
sammenlignbare frivilligsentraler i distriktet, samt alternative muligheter dersom 
dagens styre skulle beslutte å trekke seg. 

I henhold til punkt tre i vedtaket presenteres nå resultat av kartleggingen, samt alternative 
driftsfonner hvis styre skulle velge å trekke seg. Resultatet av kartleggingen følger i vedlegg 
nr l. 

Rådmannens innstilling: 

l. Kartlegging av frivilligsentraler i distriktet, samt orientering om alternative 
muligheter dersom dagens styre skulle beslutte å trekke seg tas til orientering. 

2. Rådmannen gis i oppgave å fremforhandle et forslag til ny avtale med 
Frivilligsentralen med virkning fra 01.01.2012 innen for en økonomisk ramme på kr 
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F-OSlII2 Formannskapet 04.09.2012 

Morten Strande erklært innhabil, Kyrre Havelin tiltrådte. 

Politisk saksordfører: Gunnar Harstad 

Forslag fra Frp: Punkt 2 likt som rådmannen, tallet 285.000 

Forslag fra H: Tallet 300.000 

Forslag fra Sp: Tallet 325.00, og støtten i fremtiden forblir på dette nivået. 

Nytt punkt 3. Fellesforslag formannskapet nytt punkt 3: 

Det fomtsettes at kommunestyret kan peke ut et styremedlem til styret i Frivillisentralen. 

Votering: 
Frp 's forslag fikk tre stemmer og falt ( Ap og Frp) 
H og Sp's forslag satt opp mot hverandre, Høyre's forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sp og Krf) 

Nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen til kommunestyret blir som følger: 

l. Kartlegging av frivilligsentraler i distriktet, samt orientering om alternative 
muligheter dersom dagens styre skulle beslutte å trekke seg tas til orientering. 

2. Rådmannen gis i oppgave å fremforhandle et forslag til ny avtale med 
Frivilligsentralen med virkning fra 01.01.2012 innen for en økonomisk ramme på 
kr 300000. 

3. Det forutsettes at kommunestyret kan peke ut et styremedlem til styret i 
Frivillisentralen. 

Saksopplysninger: 
I henhold til vedtaket i punkt 1 iK-sak 093/11 skal det inngås ny avtale med Frivilligsentralen 
i Spydeberg med virkning fra 01.01.2013. Med utgangspunkt i punkt 1 og 2 i vedtaket ble det 
derfor inngått en avtale med Frivilligsentralen som ble sagt opp samtidig som den ble 
underskrevet. Det haster derfor med å komme gang med arbeidet med ny avtale, da det ellers 
ikke foreligger noen godkjent avtale som regulerer det kommunale tilskudd for 2013. 

For å gjennomføre vedtaket i punkt tre i saken er det rettet henvendelse til 5 Frivilligsentraler i 
Indre Østfold, i tillegg til vår egen. Frivilligsentralene som har vært med i kartleggingen er 
Marker, Askim, Skiptvet, Hobøl og. En sentral har ikke SVaIt. Tilbakemeldingene fra 
sentralene presenteres i vedlegg 1. 
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Vurderinger: 

Faglige og generelle: 
Under behandlingen av K-sak 093111 ble det fra fonnannskapet fremmet forslag til 
kommunestyret om et kommunalt tilskudd til Frivilligsentralen for 2012 som ligger 45000,
under det som kommunestyret fattet vedtak om. l vedtakets punkt tre bes om en 
sammenligning av frivilligsentraler i området og hvilke muligheter som finnes hvis et styre 
ikke ønsker å fortsette i sin verv. Dette tolker rådmannen slik at størrelsen på det kommunale 
tilskudd er av stor betydning for vedtak av ny samarbeidsavtale. Rådmannen foreslår derfor at 
kommunestyret fastsetter en ytre ramme for det kommunale tilskudd, som grunnlag for 
forhandlinger om en ny samarbeidsavtale for 2013. 

Kartlegging av frivilligsentraler er relativt komplekst da det er mange faktorer som spiller inn 
i forhold til innhold, organisering og økonomi. I overordede retningslinjer for frivilligsentraler 
legges det vekt på lokale tilpasninger. Samtlige av de frivilligsentraler som har deltatt i denne 
kartleggingen legger vekt på at det er lokale forskjeller, og at dette er i tråd med 
departementets føringer. Overordnede retningslinjer for frivilligsentraler er vedlagt i vedlegg 
nr tre. 

Den enkelte frivilligsentrals organisering styres av sentralens vedtekter. Vedtekter for 
Frivilligsentralen i Spydeberg er presentert i vedlegg nr. to. 

I retningslinjer for frivilligsentraler står det følgende om organisering og styrer: 

Kommunalt- og organisasjonseide: 
Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret velges og får sin fullmakt fra 
årsmøtet. Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har regnskaps- og 
budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. 

Stiftelser: 
Dersom sentralen er organisert som en stiftelse, regulerer Lov om stiftelser ansvarsforholdet i 
organisasjonen. 

Gjelder for alle eierfonner: 
Innen 30. juni hvert år skal KUD ha tilsendt regnskap og rapport om den årlige aktiviteten. Ansvar 
for utarbeidelse og innsendelse av dette avklares i mandatet til styret. 

I Indre Østfold er de fleste frivilligsentraler organisasjonseide, utenom Marker som har 
kommunal frivilligsentral. Frivilligsentralen i Marker følger ordinære kommunale 
styringssystemer, men sentralen har opprettet et råd bestående av brukere av sentralen som 
initierer aktiviteter og innhold. 

Frivilligsentralene i Askim, Skiptvet og Spydeberg eies av frivilligsentralene, mens det i 
Hobøl er Hobøl Frivilligsentrals venner som er eiere. 

Spydeberg kommune er for øvrig den eneste kommunen som ikke er representert i 
frivilligsentralens styre, verken politisk eller administrativt. Alle andre frivilligsentraler har 
kommunal representasjon i sine styrer. 

Hvis styret i Frivilligsentralen skulle velge ikke å fortsette i sine verv, vil saken i henhold til 
vedtektene ligge hos årsmøtet. De kan da velge å forsøke å danne et nytt styre, eller foreslå en 
nedleggelse av Frivilligsentralen. Dette skal i henhold til vedtektene behandles i et ordinært 
årsmøte samt et ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. Hvis det besluttes nedleggelse og 
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denne gjelIDomføres uten at andre, som for eksempel kommunen overtar, vil det være usikkert 
om det oppnås statstilskudd ved evt. ny oppstart. 

Økonomi 
Kartleggingen viser at det er noe forskjell på de kommunale tilskuddene til sentralene. Saken 
vil få økonomiske konsekvenser for kommunen i den grad rammebetingelsene for inngåelse 
av ny avtale endres i denne saken. 

Miljøkonsekvenser 
Frivilligsentralene har en sentral plass i tilbudet til mange av kommunenes innbyggere, og er 
basert på stor innsats fra mange frivillige. 

Konklusjon: 
I denne saken presenteres en sammenligning mellom frivilligsentraler i Indre Østfold. I tillegg 
gis en beskrivelse av forksjellige muligheter for organisering og hva som vil være en 
konsekvens av at et styre ikke ønsker å f011sette i sine hverv. I forhold til dette konkluderer 
ikke rådmannen. I tillegg fi·emkommer i denne saken et behov for et mandat for forhandling 
med Frivilligsentralen i Spydeberg for å inngå en ny samarbeidsavtale gjeldende fi·a 1.1.2013. 

Spydeberg kommune, 14.08.12 

Geir R. Johannesen 
Rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: 
Formannskapet 04.09.2012 056112 
Kommunestyret 18.09.2012 062112 

Saksansvarli : Arkiv: 
Geir Runar Johannessen 113 

PLANSTRATEGI-RULLERINGSKOLEBRUKSPLAN 
POLITISK SAKSORDFØRER: 

Saken gjelder: 

Planstrategi - skolebruksplan 

Saksbehandler: 
GRJ 
GRJ 

Arkivsak ID.: 
1111487 

Saken gjelder: Arbeidstilsynet gjennomførte 16.04.2012 tilsyn med Spydeberg kommune. I rapporten 

påpekes det at kommunen ikke har dokumentert vedlikeholdsplan, basert på vedtatt målsetting og 

strategi. Fristen for å ha en utarbeidet vedlikeholdsplan er 1.1.2013. Spydeberg kommune er i gang 

og arbeider med planstrategien som skal vedtas neste kommunestyremøte, og med denne saken kan 

man fremskynde oppstarten av rulleringen av barnehage- og skolebruksplanen. 

F-OS6/12 Formannskapet04.09.2012 

Innstilling til kommunestyret: 

Arbeidet med rullering av Skolebruksplan vedtas igangsatt. 

Vurderinger: 

Rådmannen ser at å rullere skolebruksplanen er en av de mest aktuelle planene som bør inn i 
planstrategien. Arbeidstilsynets rapport aktualiserer dette ytterligere. 

Spydeberg kommune, 11.09.2012 

Geir Johannessen 
rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Kommunestyret 18.09.2012 063112 MV 

Arkiv: Arkivsak ID.: 
U63 12/472 

KLAGE PÅ VEDTAK SAK NR. K-035/12 OM SKJENKEBEVILLING 
POLITISK SAKSORDFØRER: 

Vedlagte dokumenter: 
1. Klage/skjenkebevillingssak 
2. K.sak 035112 
3. Brev/e-post fra NAV 

Saken gjelder: 
Klage på kommunestyrets vedtak i sak 035112. 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 035/12 av 22.05.2012 opprettholdes. 

Saksopplysninger: 
Kommunen mottok 22.06.12 brev fra Sport & Kakao med opplysninger om at de ønsket å 
klage over vedtaket i skjenkesaken. 
Klager overholdt fristen på klagerett, som er 3 uker. 

I brevet til kommunen klager eier av Sport & Kakao vI Gunvor Elise Kristiansen over 
vedtaket sak nr K-035/12 med særlig vekt på brevet! e-posten med uttalelsene fra NAV. 
Klager sier i sitt brev at det kun er NAV som har innsigelser med vedtaket og at Nav mener 
Spydeberg ikke er tjent med et nytt skjenkested. I brevet fra NAV legger de særlig vekt på 
åpningstiden på kafen. De skriver at det er en kafe der barn og unge kan handle boller og is 
når de går til og fra skolen, og selv om de ikke handler noe der må de allikevel forbi stedets på 
vei hjem fra skolen. NA V nevner også at de andre skjenkestedene i kommunen har 
åpningstider etter skoletid. Nav er også bekymret for at mange handlere kan føle og oppleve 
det ubehagelig med berusede personer når de skal forbi kafen for å handle på torget. 

Klager har en annen oppfatning enn NA V når det gjelder kundegrunnlaget, hun sier at det 
ikke bare er barn og unge som er kafens kunde gruppe. Hun sier at hovedtyngden av kafeens 
gjester er godt voksne mennesker, som kommer dit for en prat og en hyggestund på dagtid. 
Klager skriver at hun ikke kan/vil skjønne at en kafes beliggenhet skal ha noen betydning for 
om de kan selge alkohol eller ikke. Hun sier hva da med forretningen som selger øl fra samme 
sted som brus? 
Hun avslutter klagen med å si at hun mener vilkårene for å påklage avgjørelsen er tilstede, da 
det tydligvis er politisk vilje til å innvilge søknaden, men at NA V er aven annen oppfatning. 
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Vurderinger: 
Avgjørelser om salgs- og skjenkebevillinger er iht. alkoholloven overlatt til kommunens frie 
skjønn. 
Kommunens enkeltvedtak etter alkohollovens § 1-8 og kapittel 3,4 og 7 kan påklages til 
fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av 
rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. 

Faglige og generelle 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk § 1-4b lyder: "Bevilling etter denne lov gis til den 
for hvis regning virksomheten drives." 

Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking 
mv. § 1-7a sier at " ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge 
vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensyn til lokalmiljøet for øvrig." 

Forhold til øvrige vedtak og planer: 
Spydeberg kommune har utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan som bør rulleres i 
inneværende kommunestyreperiode. Planen forholder seg til alkohollovens forskrifter og 
retningslinjer ang. servering og skjenking, og definerer ikke antall skjenkesteder i kommunen. 

Konklusjon: 
Det er etter rådmannens vurdering ikke fi'emkommet opplysninger som ikke er hensyntatt i 
første behandling av saken og rådmannen foreslår derfor at kommunestyrets vedtak 
opprettholdes. 

Spydeberg kommune,09.08.2012 

Geir Johannessen 
Rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandlin i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Kommunest et 18.09.2012 064/12 JGW 

Saksansvarli : Arkiv: Arkivsak ID.: 
Geir Johannessen V70 11/l342 

NY BEHANDLING AV MELDING OM SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER 
FRA HELIKOPTER I SKOG 
POLITISK SAKSORDFØRER: Anne Sofie Hoff 

Vedlagte dokumenter: 
l. Brev fra Det kongelige Landbruks- og Matdepartement, datert 23.07.2012, med oppheving av 

vedtak vedrørende spredning av plantevernmidler over skog med luftfaltøy i Spydeberg 
kommune. 

2. Nye vurderingsskjema helikoptersprøyting datelt høsten 2012. 

Ikke opptrykte vedlegg: 

3. Sak 023112 med vedlegg, til kommunestyret sin behandling 25.04.2012. 
4. Sak 037112 med vedlegg, til kommunestyret sin behandling 19.06.2012. 

Saken gjelder: 
Pegasus lIel icopter klager på at kommunestyre i vedtak i sak 023/12 ikke har gitt tillatelse til spredning 
av plantevernmidler fra helikopter i skog. Pegasus Helicopter ønsker at rådmannens innstilling i saken 
vedtas. Kommunestyre behandlet klagen i sak 037112, men opprettholdt avslaget. Saken ble sendt 
videre til klagebehandling og endelig avgjørelse fra Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og 
matdepartementet har opphevet Spydeberg kommunes vedtak i kommunestyret av 25.april, som ble 
opprettholdt 18.juni. Saken er henvist til ny behandling, slik at kommunen må fatte nytt vedtak i saken. 

Rådmannens innstilling: 

l. Spydeberg kommune gir med hjemmel i forskrift av 4.august 1987 nr. 1157 om Spredning av 
plantevernmidler i skog §3 pkt. l femte ledd Pegasus Helicopter tillatelse til spredning av 
plantevernmidler fra Helicopter på 141 daa i Spydeberg høsten 2012 fordelt på følgende felt: 

eiendom :Skogeier Hestand l<elt uppnnnelig uppdatert 
(gbr) nr areal (daa) areal (daa) 

13/1 Olav 14,21,23 og 24 2 34 34 Breivik 

118/1 Mal 9,10 og 11 3 25 25 Holtskog 

4211 Martha 13,25,32,35,39,42,43,44 8og9 85 70 
Mjølnerud 

5111 Asbjørn 14 og 50 Ilog 27 12 Unnerud 12 
:Sum :lU 141 
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2. Det settes følgende vilkår: 

• Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av 04.08.87 nr. 1157 skal følges. 

• Eventuelle bemerkninger på vurderingsskjemaene utarbeidet av kommunen datert i perioden 
02.08-17.08.2012 skal følges. 

• Det forutsetter at det glyfosatholdige middelet er godkjent for bruk i skog. Det henstilles til at 
det benyttes preparat som er minst skadelig for miljø, helse og som samtidig gir ønsket 
resultat. 

• All spredning av glyfosat må skje slik at det ikke forekommer avdrift til vann eller kantsoner. 

• Det skal settes igjen en kantsone på 15 meter som ikke sprøytes langs bekker med vannføring 
hele året. 

• Dersom det oppdages drikkvannbrønner som ikke er registrert, skal det ikke sprøytes nærmere 
enn 100 meter fra denne forekomsten, hvis plantefeltet ligger oppstrøms. 

• Vegetasjonen skal ikke være over 2 meter høy på sprede tidspunktet. 

3. Tillatelsen gis med bakgrunn i en helhetsvurdering for det enkelte feit, at spredningen er faglig 
berettiget og at den ikke vil medføre skade for naturmiljø eller friluftsliv. Vurdering av 
miljøprinsippene §§8-12 i Naturmangfoldloven fremkommer av saksframlegget med notat. 
Konklusjonen er at naturmangfoldet i liten grad berøres av spredningen, og at det ikke kan påvises 
varig negative effekter på verdifull natur av tiltaket. 

4. Det tillates ikke å sprøyte med helikopter på Bøhler gnr. 13 bnr. l, felt nr. I (bestand nr. 25), av 
hensyn til friluftsinteresser og avstanden til institusjonen Nybøle. 

Saksopplysninger: 
Siden saken er henvist til ny behandling er det foretatt ny befaring av de aktuelle feltene. Feltene er 
befart i perioden 2.august-17 .august, og det er foretatt en ny faglig vurdering og tilrådning av feltene. 
Etter kommunestyrets siste behandling av saken, er det omsøkte arealet blitt redusert. Viken Skog har i 
e-post datert 14.08.2012 informert om at det er utført/vil bli utført sprøyting på en del av de omsøkte 
feltene med ryggtåkesprøyte i hØSt. Tabellen under angir feltene som utgår: 
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Vurderinger: 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har vurdert kommunestyret sin begrunnelse for avslaget som 
ikke tilstrekkelig begrunnet etter forvaltningsloven. Det påpekes at kommunen ikke har foretatt en 
konkret begrunnelse av hvert enkelt felt slik det krever etter forskrift om spredning av 
plantevernmidler i skog. LMD oppgir at dersom kommunen skal nekte slik spredning må dette være 
etler konkrete vurderinger av hvert enkelt felt der behovet for sprøyting og faglig berettigelse for dette 
veies opp mot de ulemper dette medfører i fonn av skade på miljø og friluftsliv. Nekting av spredning 
under en generell henvisning til miljø og friluftsliv er følgelig i seg selv ikke nok uten at det også 
pekes på spesielle omstendigheter i hvert av de aktuelle skogsfeltene. Det er heller ikke foretatt en 
konkret vurdering av andre og mer miljøvennlige metoder til bekjempelse av uønsket vegetasjon. Det 
må derfor gjøres en vurdering av de praktiske mulighetene for dette i det aktuelle området og vurdere 
disse opp mot sprøyting fra helikopter. Departementet skriver at spredning av plantevernmidler med 
helikopter over skog er tillatt forutsatt at aktuelt regelverk overholdes. 

Depmtementets vurdering har presiselt at spredning av plantevernmidler i skog med glyfosfat fra 
helikopter ikke kan nektes på generelt grunnlag, men at det må være konkrete vurderinger av hvert 
enkelt felt. 

Ny faglig vurdering av hvert enkelt felt: 

Felt tilhørende gbr. 13/1 , Olav Breivik. 

Felt 1. Ved ny befaring vurderes det at området anbefales å sprøyte ut fra omfanget av konkun'erende 
vegetasjon. Dersom det skal sprøytes med helikopter må det tas hensyn til avstand (200 m) til 
institusjonen Nybøle og at det går en tursti langs feltet. SØkes det om produksjonstilskudd skal ikke 
kantsonene mot dyrket mark sprøytes uansett metode. Det anbefales at det ikke benyttes helikopter til 
sprøyting av dette feltet av hensyn til at det går en tursti langs feltet og at deler av feltet ikke kan 
sprøytes av hensyn at det ligger en institusjon like ved og at avstanden til denne er under 200 meter. 
Miljørettet Helsevern i Indre Østfold har i sitt høringsbrev frarådet sprøyting med helikopter av dette 
feltet. Forum for Friluftsliv i Spydeberg har også bemerket at de ikke ønsker sprøyting av dette feltet ut 
fra friluftsl ivinteresser. 

Felt 2. Området anbefales å sprøyte ut fra omfanget av konkurrerende vegetasjon. Det kan være 
aktuelt å suppleringsplante gran på deler av feltet. Sprøyting i forkant av dette er helt nødvendig. 
Dersom det skal sprøytes med helikopter må det tas hensyn til kantsoner mot bekk. Søkes det om 
produksjonstilskudd skal ikke kantsonene mot dyrket mark sprøytes uansett metode. Store deler av 
feltet har frodig vegetasjon som gjør manuell sprøyting noe mer krevende enn dersom det hadde vært 
sprøytet tidligere. Det anbefales å benytte helikopter dersom dette er det mest økonomisk gunstig 
alternativet. Dette fordi det ikke er hensyn som skulle tilsi at det ikke vil være rasjonelt eller ikke egnet 
til å sprøyte med helikopter. 

Felt tilhørende gbr.42/l, Martha Mjølnerud. 

Felt 8 og 9. Området anbefales å sprøyte ut fra omfanget av konkurrerende vegetasjon. Det er i løpet 
av sommeren foretatt nedskjæring av vegetasjon som er over 2 meter. Det kan være aktuelt å 
suppleringsplante gran på deler av feltet. Sprøyting i forkant av dette er helt nødvendig. Dersom det 
skal sprøytes med helikopter må det tas hensyn til avstand til boliger (200 m) i nord/øst og helt sØr i 
feltet og kantsoner mot bekker. Ett område på andre siden av veien i forhold til leirplassen til 
barnehagen er trukket. Barnehagen bØr infonneres i forkant. Søkes det om produksjonstilskudd skal 
ikke kantsonene mot dyrket mark sprøytes uansett metode. Det anbefales å benytte helikopter av 
hensyn til omfanget, terrengforhold og at fremkommeligheten etter at mye vegetasjon som rødhyll er 
skjært ned og gjør fremkommeligheten manuelt vanskeligere. 

Felt tilhørende gbr. 5l/1 Asbjørn Unnerud. 
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Felt 14. Området anbefales å sprøyte ut fra omfanget av konkurrerende vegetasjon. Dersom det skal 
sprøytes med helikopter må det tas hensyn til kantsoner mot bekk og at det settes igjen tilstrekkelig 
avstand til miljøregistrering av hensyn til avdrift. Det vil også bli igjen noen mindre områder med eldre 
vegetasjon av både løv og nåletrær som blir stående urørt oppe på høydene. Søkes det om 
produksjonstilskudd skal ikke kantsonene mot dyrket mark sprøytes uansett metode. Store deler av 
feltet har frodig vegetasjon som gjør manuell sprøyting noe mer krevende enn dersom det hadde vært 
sprøytet tidligere. Feltet er også relativt ulendt og bratt. Det anbefales derfor at det benyttes helikopter. 

Felt 50. Området anbefales å sprøyte ut fra omfanget av konkurrerende vegetasjon og at det er behov 
for suppleringsplanting på deler av arealet. Deler av området anbefales å suppleringsplante da det har 
gått ut en del planter. Dersom det skal sprøytes med helikopter er det ingen spesielle hensyn å ta. Siden 
skogeier har ytterligere ett felt som også anbefales sprøytet med helikopter vil dette være den mest 
rasjonelle måten å få sprøytet begge feltene samtidig. 

Felt tilhørende gbr. 118/1 May Holtskog. 

Felt 3. Området anbefales å sprøyte ut fra omfanget av konkurrerende vegetasjon. Dersom det skal 
sprøytes med helikopter må det tas hensyn til avstand til bolig på Skogly, kantsone mot bekk og at det 
er tilstrekkelig avstand til miljøregistrering med hensyn til avdrift. Det anbefales å benytte helikopter 
av hensyn til teITengforhold og lang/vanskelig adkomst til feltet dersom ryggtåkesprøyte skulle 
benyttes. 

Konklusjon: 
Med de momentene som LMD har påpekt, kan ikke administrasjonen se at det er nye forhold ved de 
enkelte felt som strider mot gjeldene regelverk, ut fra en ny befaring og vurdering av feltene. Det totale 
arealet som er omsøkt har blitt redusert av oppdragsgiver fra 213 til 141 daa. Denne prosessen har 
bidratt til at det blir redusert areal som sprøytes med helikopter. Dette vil være i tråd med 
miljøvisjonen som Spydeberg kommune har for landbmket. Feltene som gjenstår er vurdert til å 
anbefales å sprøytes med helikopter da dette vil være den mest hensiktsmessige metoden. Felt nr. l i 
Hylliåsen anbefales ikke sprøytet med helikopter av hensyn til avstanden til institusjonen Nybøle og av 
friluftsliv interesser. Administrasjonen anbefaler derfor at det bør gis tillatelse til sprøyting med 
oppdaterte vilkår, men unntak av felt nr. I i Hylliåsen. Rådmannen anbefaler at søkanden godkjennes. 

Spydeberg, 11. september 

Geir Johannessen 
rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandlin2 i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 043112 BSN 
Kommunestyret 18.09.2012 065112 GRJ 

I Avgj av: ISaksansvarlig: I Arkiv: Arkivsak ID.: 
IK I Geir Runar Johannessen 1L12 08/745 

GNR.30 BNR.1 - DETALJREGULERING FOR DEL AV LUNDSJORDET. NY 
2.GANGS BEHANDLING 

POLITISK SAKSORDFØRER: Anne Sofie Hoff 

Vedlegg: 
1. Plankart datert 20.08.2012 
2. Plankart datert 11.05.2011 (vedtatt i saks.nr. KMPT-067/11) 

Saken gjelder: 
Ny behandling etter offentlig ettersyn av plankart med endret planavgrensning for forslag til 
detaljregulering for del av Lundsjordet - gnr. 30 bnr. l. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert revidert planavgrensning og vedtar 
endret plankart for detaljregulering for del av Lundsjordet. 

2. Komite for miljø, plan og teknikk oversender saken til kommunestyret for 
sluttbehandling, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 

KMPT-043/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 

Innstilling til kommunestyret: 

l. Komite for miljø, plan og teknikk har vurdert revidert planavgrensning og vedtar 
endret plankart for detaljregulering for del av Lundsjordet. 

2. Komite for miljø, plan og teknikk oversender saken til kommunestyret for 
sluttbehandling, jf. Plan- og bygningsloven §12-12. 
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Bakgrunn og saksopplysninger: 
Planforslaget gjelder detaljregulering for del av Lundsjordet - gnr 30, bnr l, hvor formålet er 
barnehage. Reguleringsplanen var oppe til 2. gangs behandling i KMPT 20. oktober 2011 og 
ble vedtatt oversendt kommunestyret for sluttbehandling, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 
Supplerende behandling ble gjort i møte samt 3. november samme år, der planbestemmelser 
knyttet til parkeringsdekning ble endret. 

I etterkant av KMPTs behandling i november har forhandlinger mellom kommunen som 
tiltakshaver og rettighetshaver til arealet hvor barnehagen oppføres medført at 
planavgrensingen ønskes endret, slik at plangrenser er sammenfallende med eiendomsgrenser. 
Endringen består i at planområdets sørlige grense trekkes nordover, og planområdets areal 
reduseres fra 8,5 daa til 7,89 daa. 

Vurderinger og konklusjon: 
Kommunen som planmyndighet stiller ikke krav om at planavgrensning skal følge 
eiendomsgrenser, men sier seg enig i at slik planavgrensning er hensiktsmessig, ikke minst 
med tanke på videre forvaltning og regulering av øvrig areal på eiendommen gnr. 30 bnr. 1. 

Kommunen finner det derfor riktig å legge fram til politisk behandling slik endring i 
planavgrensning. Da ny avgrensning ligger innenfor den planavgrensning som har vært utlagt 
til høring og offentlig ettersyn, samt at ny avgrensning medfører liten areal endring, anser 
kommunen at det ikke er behov for nytt offentlig ettersyn. 

Kommunen har avventet ny politisk behandling av planavgrensning til kartforretning var 
gjennomført, slik at planens eiendomsgrenser er omforente og kjente. Det er gitt dispensasjon 
for gjennomføring av slik eiendomsdeling, jf. saks nr. DBS-131111. Det tas sikte på endelig 
behandling av planforslaget i kommunestyrets møte 18. september 2012. 

Spydeberg kommune, 21. august 2012 

Geir Johannessen 
rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandlin2 i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
Komite for miljø, plan og teknikk 07.06.2012 036/12 BSN 
Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 044/12 HM 
KommunestYret 18.09.2012 066/12 HM 

AV2.i av: Saksansvarli2: Arkiv: Arkivsak ID.: 
K Hans Moesgaard 143 081164 

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 2012-2024 - AREALDELEN. 2. GANGS 
BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

POLITISK SAKSORDFØRER: Andreas Kulvik 

Vedlagte dokumenter: 
1. Planbesktivelse med konsekvensutredning (revidert 31.05.2012) 
2. Plankart, sentrumssonen (ikke revidert) 
3. Temakart, sentrumskjernen (ikke revidert) 
4. Planbestemmelser (revidert 31.05.2012) 
5. Høringsuttalelser fra følgende høringsinstanser: 

a. Østfold fylkeskommune - innsigelse 
b. Spydeberg SV 
c. Øivind Berg 
d. Ungdommens kommunestyre 
e. Fylkesmannen i Østfold 
f. NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 
g. Statens vegvesen - region øst 
h. Spydeberg KrF 

I 
J 

i. Deloitte advokatfirma AS på vegne av Nordisk Dekkimport AS (delvis unntatt 
offentlighet) 

J. Spydeberg næringsforum 
k. Melkestasjonens venner 
L Spydeberg Historielag 
m. Spydeberg Venstre 
n. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
o. Vigdis Brit Skulberg 
p. Gunnar Harstad 
q. Gunnar Harstad 
f . Spydeberg Eldreråd 
s. Spydeberg Idrettsråd 
t. Spydeberg IL 
u. Erik Svarstad 
v. Spydeberg Senterparti 
w. Spydeberg ungdomskorps 
x. Spydeberg Arbeiderparti 
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y. Indre Eiendom AS 
z. Shark.as på vegne av Block Watne AS 
aa. Jernbaneverket 
bb. Spydeberg Høyre 
å. Per Kristian Skulberg og Ole Nicolai Skulberg 
dd. Spydeberg Handelsstand 
ee. Atle og Øyvind Berg 
ff. Solveig Danielsen 
gg. Stein Hansen 
hh. Svendtun AS 

6. Brev fra Østfold fylkeskommune - oppfølging av innsigelse 
a. Brev datert 29.05.2012 angående kjøpesenterbestemmelse 
b. Brev datert 30.05.2012 angående estetikkbestemmelse 

Saken gjelder: 
2. gangs behandling etter offentlig ettersyn av kommunedelplan for sentlUm 2012-2024 -
arealdelen, med sikte på vedtak av plan, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. 

Rådmannens innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentlUm 
2012-2024 - arealdelen med de endringer som framkommer av saksframlegg. 

2. Det vedtas med dette oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering for 
MyraJTEBO-området - hensynssone H810_2, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 

KMPT-036112 Komite for miljø, plan og teknikk 07.06.2012 

Forslag fra Birgitta Grimeland: 
Det er avgjørende med en bred politisk forankring og saken utsettes til 1. møte i KMPT 
høsten 2012. 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av Birgitta Grimeland 

KMPT-044/12 Komite for miljø, plan og teknikk 30.08.2012 

Nina Haaland ble erklært inhabil. 

Forslag til innstilling fra Venstre, Høyre og Frp. 

1) I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 2012-

2024 - arealdelen med de endringer som framkommer av saksfremlegget og følgende 

presiseringer: 
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a) Befolkningsvekst. Det legges opp til en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,5 % i 

planperioden. Transformasjon av sentrumskjernen som beskrevet i kommunedelplanen 

innebærer raskere vekst i perioder. Dersom det viser seg at det bærekraftige 

vekstpotensialet er større, vil veksttallet bli bli justert i rullering av kommende 

kommuneplan/kommunedelplan. Tabellen « Fremtidsscenario 2012 - 2048» er kun å 

betrakte som indikativ. 

b) Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 5 etasjer. Større 

høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og bygningene ellers 

ivaretar hovedintensjonene i kommunedelplanen. 

c) Planbestemmelser § 2.2.2. strykes da innholdet ivaretas av §2.2.3 

d) Tilleggsareal. Fortetting i sentrumskjernen skal prioriteres. Følgende areal legges inn i 

kommundelplanen for utbygging i en rekkefølge som underbygger kommunedelplanens 

intensjon om transformasjon og fortetting i sentrumskjernen. 

Løkenjordet og Høgda. Området settes av til fremtidige sentrumsformål med 

kombinasjon av bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området vil først bygges 

ut etter at ønsket fortetting er oppnådd i sentrumskjernen, og skal også vurderes med 

hensyn til behov for areal knyttet til eldreomsorg og annen offentlig tjenesteyting. 

Områdene anses som naturlige for sentrumsnær fortetting i fremtiden, og vil motvirke 

en spredt bilbasert arealstruktur innenfor sentrumssonen. 

Il 

Eikebergåsen. Området opprettholdes som mulig fremtidig byggeområde for 

boligbebyggelse i påvente av rullering av kommuneplanen, og avklaring med hensyn til 

eventuell felles plan for arealdisponering Spydeberg/Knapstad. 

2) Som foreslått av rådmannen 

3) Rådmannen bes utarbeide notat for oppstart av reguleringsarbeid for 

stasjonsområdet!stasjonsparken. 

4) Innspill til kommuneplanen 

a) Grååsen Il vurderes som mulig fremtidig byggeområdet for boligbebyggelse i forbindelse 

med rullering av kommuneplan. Området legges øst for eksisterende boligfelt, og vil ved 

samtidig etablering av gang/sykkelvei direkte til sentrumskjernen være innenfor 

gang/sykkelavstand. Rekkefølge i regulerte områder for boliger vil vurderes i forbindelse med 

kommende rullering av kommuneplan. 

b) Arealet på Fossum langs fylkesvei 128 vurderes for fremtidig næringsbebyggelse i 

forbindelse med rullering av kommuneplan, slik at nåværende områder til næringsformål på 

Fossum og ved Glomma sammensluttes til et sammenhengende næringsområde. 

Forslag fra AP: 
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Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 4 etasjer med en 

tilbaketrukket 5. etasje. 5. etasje med en tilbaketrukket 6. etasje bør likevel kunne vurderes dersom 

forholdene tilsier det, og bygningene ellers ivaretar hovedintensjonene i kommunedelplanen. 

Forslag fra SP: 

1) Grinitun: Kommunen må utrede fremtidig arealbehov knyttet til Grinituns 

virksomhetsområde. Dette må fremlegges i forbindelse med eventuell områderegulering i 

sentrumsplanen som tilgodeser en utbyggingsmulighet som er i tråd med det reelle behovet i 

pleie og omsorgstjenesten. I eldreboliger/omsorgs leiligheter. 

2) Følgende legges til planbestemmelse § 4, pkt 4.1 H810_2: «områderegulering skal sette av 

Petter Solbergplass til areale for å dekke fremtidig behov som virksomheten Grinitun vil ha i 

årene fremover.» 

3) Saniteten: Pr. dato har Spydeberg kommune et udekket arealbehov for PPT-tjeneste. 

Barnevernet m.fl. Ut fra statistiske tall, så vet vi at det i nær fremtid vil være behov for 

utvidelse av Spydeberg ungdomsskole. Eiendommen Sanitetens hus er derfor sentral i 

kommunal sammenheng for neste planperiode. Bortfall av salgsinntekt dekkes ved 

låneopptak. 

«Sanitetens hus og området omkring skal være kommunal eiendom. Eiendommen kan 

brukes til ulike kommunale tjenester. Med bakgrunn i kommunens befolkningsvekst vil 

eiendommen være meget aktuell ved en utvidelse av ungdomskoien. » 

4) Betania: 

«Med bakgrunn i at kommunen øker med antall innbyggere, vil det bli økt behov for 

kommunale tjenester. Bygningen Betania er sentralt plassert i Stasjonsgata og skal være 

kommunens eiendom. Eiendommen kan benyttes til ulike kommunale tjenester som 

bibliotek, aktiviteter for barn, ungdom mm.» 

5) Undergangen i Myrakrysset: «Forslaget i Sentrumsplanen om å fjerne undergangen i Myra 

krysset utgår» 

Forslaget fra Venstre, Høyre og Frp, ble stemt over punktvis: 

Punkt 1 a) ble vedtatt mot tre stemmer (AP,Sp) 

Punkt 1 b) Ble satt opp mot Aps forslag. Forslaget fra Venstre, Høyre og Frp fikk fire stemmer, Aps 

forslag fikk tre stemmer (Ap, SP) 

Punkt 1 c) vedtatt mot tre stemmer (Ap, Sp) 

Punkt 1 d) I) vedtatt mot to stemmer (Sp) 

Punkt 1 d) Il) vedtatt enstemmig 

Punkt 2) vedtatt enstemmig 
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Punkt 3) vedtatt enstemmig 

Punkt 4) Vedtatt mot 3 stemmer (Ap-Sp) 

Senterpartiets forslag ble stemt over i rekkefølge: 

1) Vedtatt enstemmig 

2) Falt mot 2 stemmer (Sp) 

3) Falt mot 3 stemmer (Ap-Sp) 

4) Falt mot 3 stemmer (Ap-SP) 

5) Vedtatt enstemmig 

Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 

Innstilling til kommunestyret: 

1) I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 2012-

2024 - arealdelen med de endringer som framkommer av saksfremlegget og følgende 

presiseringer: 

a) Befolkningsvekst. Det legges opp til en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,5 % i 

planperioden. Transformasjon av sentrumskjernen som beskrevet i kommunedelplanen 

innebærer raskere vekst i perioder. Dersom det viser seg at det bærekraftige 

vekstpotensialet er større, vil veksttallet bli bli justert i rullering av kommende 

kommuneplan/kommunedelplan. Tabellen «Fremtidsscenario 2012 - 2048» er kun å 

betrakte som indikativ. 

b) Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 5 etasjer. Større 

høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og bygningene ellers 

ivaretar hovedintensjonene i kommunedelplanen. 

c) Planbestemmelser § 2.2.2. strykes da innholdet ivaretas av §2.2.3 

d) Tilleggsareal. Fortetting i sentrumskjernen skal prioriteres. Følgende areal legges inn i 

kommundelplanen for utbygging i en rekkefølge som underbygger kommunedelplanens 

intensjon om transformasjon og fortetting i sentrumskjernen. 

Løkenjordet og Høgda. Området settes av til fremtidige sentrumsformål med 

kombinasjon av bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting. Området vil først bygges 

ut etter at ønsket fortetting er oppnådd i sentrumskjernen, og skal også vurderes med 

hensyn til behov for areal knyttet til eldreomsorg og annen offentlig tjenesteyting. 

Områdene anses som naturlige for sentrumsnær fortetting i fremtiden, og vil motvirke 

en spredt bilbasert arealstruktur innenfor sentrumssonen. 

Il 
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Eikebergåsen. Området opprettholdes som mulig fremtidig byggeområde for 

boligbebyggelse i påvente av rullering av kommuneplanen, og avklaring med hensyn til 

eventuell felles plan for arealdisponering Spydeberg/Knapstad. 

2) Det vedtas med dette oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering for Myra/TEBO

området - Hensynssone H810_2, jf. Plan og bygningsloven § 12-8. 

3) Rådmannen bes utarbeide notat for oppstart av reguleringsarbeid for 

stasjonsområdetjstasjonsparken. 

4) Innspill til kommuneplanen 

a) Grååsen " vurderes som mulig fremtidig byggeområdet for boligbebyggelse i forbindelse 

med rullering av kommuneplan. Området legges øst for eksisterende boligfelt, og vil ved 

samtidig etablering av gang/sykkelvei direkte til sentrumskjernen være innenfor 

gang/sykkelavstand. Rekkefølge i regulerte områder for boliger vil vurderes i forbindelse med 

kommende rullering av kommuneplan. 

b) Arealet på Fossum langs fylkesvei 128 vurderes for fremtidig næringsbebyggelse i 

forbindelse med rullering av kommuneplan, slik at nåværende områder til næringsformål på 

Fossum og ved Glomma sammensluttes til et sammenhengende næringsområde. 

5) Grinitun: Kommunen må utrede fremtidig arealbehov knyttet til Grinituns 

virksomhetsområde. Dette må fremlegges i forbindelse med eventuell områderegulering i 

sentrumsplanen som tilgodeser en utbyggingsmulighet som er i tråd med det reelle behovet i 

pleie og omsorgstjenesten. I eldreboliger/omsorgsleiligheter. 

6) Undergangen i Myrakrysset: «Forslaget i Sentrumsplanen om å fjerne undergangen i Myra 

krysset utgår» 

Saksopplysninger: 
Forslag til kommunedelplan for sentrum 2012-2024 - Arealdelen ble i Komite for miljø, plan 
og teknikk, KMPT, 16. februar 2012 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 20. februar 
til 2. april 2012, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. I forbindelse med offentlig ettersyn 
planforslaget presentert i to møter, i åpent møte på Kommunehuset 29. februar og 2. mars for 
Spydeberg Handelsstand og Spydeberg Næringsforum på Fjellheim. Planforslaget ble også 
presentert i regionalt planmøte 20. mars. 

Det er i høringsperioden innkommet i alt 33 uttalelser. I tillegg er et tidligere avgitt innspill til 
planarbeidet fra Svendtun AS, mottatt 15.09.2011, tatt inn som høringsuttalelse. 

Østfold fylkeskommune har fremmet innsigelse til planforslaget, jf. vedtak i Østfold 
fylkesting 26. april 2012. 

Om oppbygging av saksframlegg 
Det er i høringsrunden avdekket problemstillinger som er gjennomgående i flere av 
uttalelsene. Disse er behandlet i et eget avsnitt med tittelen Sentrumsutvikling. Deretter følger 
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saksbehandling av innsigelse og uttalelser. Avslutningsvis gjøres vurdering av oppgaver som 
overføres til andre planprosesser. 

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at dersom man ønsker å treffe vedtak om en bruk av 
arealer som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler av planen 
som ønskes endret, tas opp til ny behandling, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. 

SENTRUMSUTVIKLING - sentrale problemstillinger 

Krav om felles planlegging - Myra/TEBO 
Det er i flere av høringsuttalelsene framkommet alternativ til krav om områderegulering i 
hensynssone H820_2 Myra/TEBO-området. Blant disse er Østfold fylkeskommune, som ber 
kommunen vurdere behovet for områderegulering opp mot om utbygging i visse 
gjennomføringssoner kan skje som følge av detaljregulering. Fylkeskommunen påpeker at en 
slik løsning vil kunne styre markedsinteressene dit kommunen først ønsker utbygging, men 
dette innebærer at kommunedelplanen må detaljeres mer i utvalgte områder for å gi klare 
anvisninger/rammer for en slik detaljregulering. 

Kommunen har, slik fylkeskommunen anbefaler, vurdert behovet for områderegulering i 
MyralTEBO-området opp mot utbygging i visse gjennomføringssoner som følge av 
detaljregulering. Fordelen med en slik løsning er at enkelte områder raskere kan starte opp 
detaljregulering, uten å måtte gå veien om områderegulering. Ulempen vil være at deler av 
kommunedelplanen ikke kan vedtas i denne omgang, i påvente av utarbeidelse av nødvendig 
detaljering. 

Slik nødvendig avklaring vil bestå i områdevise avklaringer i denne hensynssonen, knyttet til 
reetablering av Nesparken, bevaring av tidstypiske enkeltbygg, nedgradering av tidligere E-
18, plassering av busstasjon, intern trafikkavvikling og parkering - samt nænnere avklaring 
av byggegrenser, grad av utnytting og høydebestemmelser. Det må også avklares hvilke 
områder som gjennomføre detaljregulering først. 

Samme avklaringer vil kunne gjøres i områderegulering. Kommunen anser at det også kan 
være mulig at utarbeide deler av områderegulering slik at krav til detaljregulering bortfaller. 
Områdeplan utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter 
og private å utarbeide forslag til områderegulering, jf. plan- og bygningsloven § 12-2. 

Krav om felles detaljregulering 
Kommunen har også vurdert krav om felles detaljregulering i hensynssonen. Fordelen med 
dette er at detaljregulering kan starte uten å gå veien om områdeplan. Ulempen er at ikke alle 
deler av hensynssonen har umiddelbart behov for slik regulering, dette gjelder kanskje særlig 
Sønnyra. Det kan også være krevende å foreta områdevise avklaringer med kryssende 
interesser i detaljregulering, særlig dersom detaljregulering fremmes som privat planforslag. 
Antagelig vil en slik løsning også kreve ytterligere detaljering i kommunedelplan. 

Det følger også av plan- og bygningsloven § 12-4 at dersom bygge- og anleggstiltak som 
hjemles i plan utarbeidet som privat forslag til detaljregulering, ikke satt i gang senest fem år 
etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt 
planvedtak. Etter søknad fra tiltakshaveren kan plan vedtaket forlenges med inntil to år av 
gangen, jf. pbl § 12-4. 
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Konklusjon: 
Kommunen fastholder planforslag om krav til felles planlegging - områderegulering i 
MyralTEBO-området. Det vedtas oppstart av slikt planarbeid i forbindelse med behandling av 
kommunedelplanens arealdel etter offentlig ettersyn. 

Balanse mellom tyngdepunktene i sentrum 
Det er i flere at uttalelsene gitt uttrykk for at en næringsutvikling må skje langs hele 
Stasjonsgata for å sikre en god utvikling i tettstedets viktigste byrom. Kommunen mener dette 
er en av de viktigste aspekter som er framkommet i høringsrunden, og foreslår dette ivaretatt 
gjennom følgende tilføyelse til planbestemmelsene som ny § 2.2.2: 

Økning i bruksareal knyttet til varehandel skalfordeles mellom hensynssone H810_2 
MyraITEBO-området, hensynssone H810 _3 Stasjonsgata 13-21 og Spydeberg Torg 
samt området mellom disse tyngdepunktene. 

Det foreslås også en tilsvarende tilføyelse i bestemmelser knyttet til hensynssone H820 1 
Sentrumskjemen: Det skal tilstrebes en balansert utvikling av sentrumsfunksjoner langs hele 
Stasjonsgata, som er det sentrale byrom i hele sonen. 

Dette vil kunne sikre at vekst i handel kan fordeles langs hele Stasjonsgata mellom 
tyngdepunktene Spydeberg Torg og Myra/TEBO-området. Planbeskrivelsen oppdateres også 
på dette punktet. 

Kommunen understreker at alt areal langs hele Stasjonsgata mellom tyngdepunktene er 
foreslått som framtidig utbyggingsområde seentrumsformål, noe som åpner for kombinerte 
formål der også næringsvirksomhet som varehandel, tjenesteyting og kontor inngår. Dette er å 
anse som en videreføring av gjeldende reguleringplan for området. 

Stasjonsgatas særpreg og bevaring av dette 
Dette er en problemstilling som stod sentralt i planarbeidet fram til offentlig ettersyn, og 
høringsrunden bekrefter at det er ulike tilnærminger til dette. Kommunen fastholder de 
vurderinger som er gjort i planforslaget og opprettholder hensynssoner for bevaring av 
kuItunniljø. Kommunen fastholder også føringer i planbeskrivelsen om at tyngdepunktene 
Spydeberg torg, herunder Telehuset, og Myra/TEBO-området kan gis en utforming mindre 
bundet av bebyggelsesmønsteret i gata. Kommunen mener disse grepene, samt ny 
estetikkbestemmelse, gir grunnlag for å ivareta både utvikling av sentrumsfunksjoner og 
bevaring av særpreg. 

Det er innkommet høringsuttalelse som tar til orde for byggehøyder utover 4-5 etasjer. 
Kommunen mener at det er et vel drastisk brudd med småbyens skala og vil ikke tilråde dette. 
Det er også innkommet høringsuttalelse som ønsker arealbegrensing på enkeltbygg knyttet til 
varehandel. Kommunen mener det også her er viktig å respektere småbyens skala og foreslår 
at denne uttalelse inngår som innspill til arbeid med områderegulering i Myra/TEBO-området. 

Parkering 
Parkering går igjen i flere av uttalelsene, og Østfold fylkeskommune ber i sin uttalelse 
kommunen vurdere om det skal utarbeides krav til kjellerparkering der utnyttelsen er særlig 
høy i sentrum. Det heter også i saksframlegg til behandlinga av kommunedelplanens 
samfunnsdel etter offentlig ettersyn at det bør være aktuelt å etablere parkeringsplasser under 
bakken ved nybygg og transformasjon av områder. På bakgrunn av dette foreslår kommunen 
følgende tilføyelse i bestemmelser til hensynssonene H81 0_2 Myra/TEBO-området og H81 0_ 
3 Stasjonsgata 13-21 : Parkering i området skal fortrinnsvis skje som kjellerparkering. 
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I saksframlegg til 1. gangs behandling av kommunedelplanens arealdel ble det foreslått å 
vurdere gjeldende parkeringsvedtekter i forbindelse med rullering av kommuneplan med sikte 
på å erstatte disse vedtekter med generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
Kommunen fastholder dette forslaget. 

INNSIGELSE OG HØRINGSUTTALELSER 

Fra Østfold fylkeskommune - innsigelse 
Østfold fylkesting behandlet 26. april 2012 uttalelse til kommunedelplan for sentrum 2012-
2024 - arealdelen, og fattet følgende vedtak: 

Spydeberg kommune har utarbeidet en kommunedelplan for sentrum som oppfattes 
som et godt instrument for å nå mål både i fylkesplanen og i kommuneplanens 
samfunnsdel. Østfold fylkeskommune vil særlig trekke frem som positivt at 
kommunen har et sterkt og bevisst fokus på fortetting og transformasjon samtidig som 
levende sentrum, grønnstruktur, bokvaliteter og prioriterte gjetillomføringssoner for 
utvikling står sentralt. Det nedlegges innsigelse til utforming av planbestemmelsene på 
to punkt. 

1. Bestemmelsen om (<varehus» i pkt 2.2.1 må omarbeides, slik at planens intensjon om 
at det det ikke åpnes for «kjøpesenter» med bruksareal over 3000 m2 blir entydig. 
Dette fordi bestemmelsen om kjøpesenter i fylkesplanen ikke alene retter seg mot 
enkeltbygg, men mot handelsområder. Dersom Spydeberg kommune ønsker å drøfte 
utvikling i sentrum med kjøpesentra ut over 3000 m2, så må det utarbeides en 
kartlegging av områdesenterets handelsomland. 

2. Det må tas inn generelle bestemmelser som ivaretar estetikk i sentrum og i 
næringsområdene. 

Kommunen ved administrasjonen har senere hatt møte med fylkeskommunen For å komme 
innsigelse i møte, er følgende tillegg tatt inn i planbeskrivelse under punktet Arealbehov -
næringsbebyggelse: 

Sentrumskjernen 
For å styrke et levende sentrum vektlegger kommunedelplanen i hovedsak 
næringsutvikling i sentrumskjernen, særlig med tanke på sentrumsrelaterte 
virksomheter som forretninger og tjenesteyting. Dette grepet er også en viktig del av 
visjonen om småbyen, eller bygdebyen, Spydeberg, der man gjennom fortetting og 
transformasjon - samt samling av sentrumsrelaterte funksjoner - kan bygge opp et 
robust og bærekraftig småbysamfunn. 

Handelsstedet Spydeberg 
Tettstedet Spydeberg har vokst fram rundt en sentral plassering mellom jernbane og 
europavei, der tilreisende historisk sett har utgjort en viktig del av tettstedets 
kundegrunnlag. Spydeberg har dermed bygd opp et handelsomland som strekker seg 
ut over kommunens grenser. I første rekke inngår deler av nabokommunene Hobøl og 
Skiptvet i tettstedets handelsomland, i tillegg utgjør kommunens mange fritidsboliger 
en vesentlig del av kundegrunnlaget for virksomheter i Spydeberg sentrum. 
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Spydeberg betydning som handelssentrum underbygges i SSBs varehandelstatistikk 
for 2011, som viser at Spydeberg har en omsetning per innbygger i detaljhandel på kr 
62013. I Indre Østfold er det bare Eidsberg som har høyere omsetning (kr 73478). 
Askim har en omsetning på kr 60 831, så å si lik Spydeberg. Disse tre kommunene 
utgjør et klart toppsjikt i regionen hva varehandelomsetning angår, til sammenligning 
er omsetningstallene for Hobøl og Skiptvet henholdsvis kr 16 955 og kr 22383. 
Statistikk for 2009 og 2010 viser det samme bildet, med kun små variasjoner. 

Posisjonen som handelssentrum over tid har medført at det i sentrumskjernen i 
Spydeberg i dag er 9-10 000 m2 bruksareal knyttet til varehandel, i henhold til 
opplysninger fra lokal handelsstand. 

Forholdet til Rikspolitisk bestemmelse (RPB) og kjøpesenterbestemmelse (fylkesplan 
Det er i § 3 i Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre av 27. juni 2008 slått fast at 
kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller 
fylkesdelsplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre 
servicefunksjoner. For områder som ikke omfattes av slik plan, er det ikke tillatt å 
etablere eller utvide kjøpesentre med et samlet bruksareal på mer enn 3000 m2

• 

I gjeldende fylkesplan følges denne rikspolitiske bestemmelsen opp gjennom § 5.9 
Kjøpesenterbestemmelse i retningslinjer for energi og arealbruk. Kjøpesenter defineres 
her som «detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskompleks som etableres, 
drives eller framstår som en enhet. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet 
lokalisert i flere enheter innenfor et område. I § 5.9.5 slås det fast at kjøpesentra kan 
etableres i bysentrene (Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Mysen og Askim). 
Spydeberg er i gjeldende fylkesplan definert som områdesenter. Slik det framgår at 
tidligere avsnitt, har Spydeberg allerede et omfang av varehandel som ikke samsvarer 
med gjeldende fylkesplan. 

Dette er en problemstilling som gjelder flere tettsteder i Østfold, og Østfold 
fylkeskommune har gjennom vedtak i Fylkesutvalget (FU) 15. mars 2012 behandlet 
sak om behov for differensiering av retningslinjene for å møte den aktuelle utviklingen 
i viktige sentra utenom de seks byene. I sitt vedtak besluttet FU at revisjon av 
fylkesplanens retningslinjer om kjøpesentra skal vurderes i forbindelse med regional 
planstrategi, som ble sendt på høring 19. april 2012. Bruk av bindende regional 
planbestemmelse skal også vurderes. 

FU vedtok i tillegg midlertidige retningslinjer som skal legges til grunn inntil revisjon 
er gjennomført. De midlertidige retningslinjer åpner for handelsvirksomhet ut over 
3000 m2 i områdesentrene i fylkesplanen dersom slik utbygging åpenbart vil være i 
samsvar med fylkesplanens hovedmålsettinger og formålet i rikspolitisk bestemmelse. 
Av RPB § 1 framgår det at hensikten med den rikspolitiske bestemmelsen er «å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og 
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil». Det langsiktige målet med 
bestemmelsen er en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og 
begrensning av klimagassutslipp. Dette er sammenfallende med sentrale målsetninger 
i fylkesplanen. 

Hovedgrepet i forslag til kommunedelplan for sentrum - arealdelen er nettopp å styrke 
det eksisterende sentrum gjennom fortetting, transformasjon og samling av 
sentrumsrelaterte funksjoner i sentrumskjernen. Ikke minst gjelder dette varehandel. 
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Dette framgår blant annet av forslag til planbestemmelser, der det heter at «nye 
virksomheter knyttet til forretningsdrift skal fortrinnsvis legges innenfor 
sentrumskjemen» samt at «i de tilfeller hvor fon'etningsvirksomheter ønsker å etablere 
seg utenfor sentrumskjemen, skal det dokumenteres at plassering innenfor 
sentrumskjemen er utredet». For areal tett på sentrumskjemen tillates ikke etablering 
av forretningsdrift, jf. forslag til planbestemmelser § 2.2.2, selv der gjeldende 
reguleringsplaner åpner for dette. 

Forslaget til kommunedelplan for sentrum vil dermed innebære en fortetting og 
motvirke spredning av handelsarealene, og planforslaget må anses å være i samsvar 
med formål i RPB og hovedmålsettinger i fylkesplan. 

Spydeberg kommune har over lengre tid vært en kommune med stor tilflytting, og 
med tilsvarende pågang fra eiendomsutviklingsinteresser. I fylkesplanens 
retningslinjer § 5.1 Senterstruktur og lokalsamfimn defineres som by- og regionsenter 
tettstederIbyer med minimum 5000 innbyggere. Spydeberg og Knapstad, som SSB 
definerer som ett tettsted, har i dag ca 5100 innbyggere, av disse bor ca 4000 i 
Spydeberg sentrum. Spydeberg-Knapstad har dermed en størrelse som faller inn under 
fylkesplanens egen by-definisjon. Begrepet områdesenter, slik det anvendes i 
fylkesplanen, kan da bli mindre hensiktsmessig i forhold til Spydebergs utvikling. 
Disse forhold er viktig å drøfte nærmere i forbindelse med revisjon av fylkesplanens 
retningslinjer. 

Det er viktig at Spydeberg kommune får en langsiktig og robust kommunedelplan for 
sentrum som evner å forholde seg til en befolkningsvekst og et tilsvarende økt 
kundegrunnlag. Dette forhold, sett i sammenheng med Spydebergs historiske posisjon 
som handelssted, gjør at det er rimelig å åpne for en vekst i varehandel innenfor 
sentrumskjemen. En slik vekst vil også kunne bidra til å øke Spydeberg kvaliteter som 
småby. Det anslås at en netto økning av bruksareal knyttet til varehandel på inntil 50 
% i forhold til2012-nivå innen hensynssone H820_1 -Sentrumskjernen vil være 
tilstrekkelig fram til revisjon med fylkesplanens retningslinjer er avsluttet. 

Tilsvarende er følgende tillegg tatt inn under Konsekvensutredning - vurdering av samlete 
konsekvenser av plan: 

Plan/orslaget antas også å bidra til å styrke småbyen - eller bygdebyen - Spydeberg 
gjennom vektlegging av næringsutvikling i sentrums kjernen, særlig med tanke på 
sentrums relaterte virksomheter som forretninger og tjenesteyting. Dette grepet med 
samling av sentrumsrelaterte funksjoner samt samling av sentrumsrelaterte funksjoner 
- kan bygge opp et robust og bærekraftig småbysamfunn. Økningen i bruksareal 
knyttet ti! handelsvirksomhet som planen åpner for, antas ikke å være ti! hinder for 
utvikling av bysentra, slik de framkommer i fylkesplanen. 

Det foreslås følgende endringer i planbestemmelsene § 2.2.1 : 

Det kan ikke etableres kjøpesenter med bruksareal over 3000 m2
• Innenfor 

hensynssone H820 _1 (sentrumskjernen) tillates en netto økning i bruksareal knyttet ti! 
varehandel på innti!50% iforhold ti!2012-nivå. 

Disse endringene er forelagt Østfold fylkeskommune, som anser at kommunen kan 
egengodkjenne planforslaget, jf. brev av 29. mai 2012. 
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Innsigelsens punkt 2 går på generelle bestemmelser som ivaretar estetikk i sentrum og i 
næringsområdene. Det foreslås imøtekommet gjennom å ta inn følgende nye punkt i 
planbestemmelsene: 

1.5 Estetikk 
Ved all utbygging ogforvaltning av defosiske omgivelser, herunder landskap, skal 
estetikk og visuelle kvaliteter vektlegges og ivaretas. Dette skal i særlig grad påaktes i 
tettstedsbebyggelsen og i næringsomådene. Estetikkveileder for Østfold skal følges så 
langt denne passer. 

Fra Østfold fylkeskommune - øvrig uttalelse 
Fylkeskommunen mener Spydeberg kommune langt på vei lykkes i å bygge opp under 
fylkesplanens intensjoner og målsettinger og samtidig bidra til å nå kommunens egne mål i 
samfunnsdelen. Særlig trekkes folkehelse, miljø og verdiskaping fram som positive 
innsatsområder. Fylkeskommunen fremmer følgende faglige råd i sin høringsuttalelse: 

Til planbeskrivelse: 
1. PlanbeskIivelsen bør løfte frem bevisste folkehelsegrep og universell utfonning 

sterkere. 
2. Planbeskrivelsen bør drøfte handelsområder og kjøpesenterproblematikk. 

Kommentar: 
Punkt 2 anses som imøtekommet gjennom behandling av innsigelse (se denne). Punkt 1 vil bli 
innarbeidet før kunngjøring av plan. 

Til planbestemmelser: 
1. I Planveileder for Østfold (2008) finnes rutiner for "Byggesaksbehandling og 

kulturminneforvaltning i Østfold". Det bør tas inn et eget punkt i bestemmelsene som 
sikrer at disse rutinene følges. 

2. Det bør i bestemmelsen til H570 _ 4, som for H570 _5. _6 og _7, settes inn avsnittet 
som lyder: 

«Søknad om oppføring av nye boliger, riving av bygninger samt oppretting av ny 
eiendom i hensynssonen skal oversendes regional kulturminnemyndighet til 
uttalelse. Søknad om bygningsmessige endringer skal vurderes oversendt til 
uttalelse hos regional kulturminnemyndighet, særlig med tanke på Stasjonsgatas 
karakter. » 

3. Spydeberg kommune bør vurdere om det skal utarbeides krav til kjellerparkering der 
utnyttelsen er særlig høy i sentrum. 

4. Kommunen bør vurdere behovet for områderegulering opp mot om utbygging i visse 
gjennomføringssoner kan skje som følge av detaljregulering. Dette for å styre 
utbyggingspresset dit kommunen ønsker utvikling, transformasjon/fortetting først. 
Næringsområdet Myrerskog - Løvstad H810_10 bør områdereguleres for at 
kommunen skal ha et helhetlig grep, slik det fremkommer i bestemmelsene. 

5. Kommunen bør vurdere behovet for et boligbyggeprogram for å styre rekkefølge på 
boligutbygging samt for å få en god boligstruktur / mix av boliger. 

6. At handel ikke inngår som funksjon i næringsOlmådene ved Løvstad bør ligge som en 
føring i bestemmelsen til H810 _10. 

7. Forholdet til gjeldende planer må komme tydelig frem slik at planstatus og 
hjemmelsgrunnlag blir entydig. 

Kommentar: 
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Punkt 1 er søkt innarbeidet gjennom følgende tillegg i planbestemmelsene § 1: 

Søknader om tillatelse til offentlige tiltak og større private tiltak i områder regulert før 
1998 skal oversendes regionale kulturminnemyndigheter til uttalelse, også når tiltak er 
i samsvar med plan. For øvrige oversendeiser til uttalelse, se planveileder for Østfold, 
vedlegg I. 

Punkt 2 og 6 er innarbeidet gjennom endring og tillegg i planbestemmelsene. 

Punkt 7 er søkt innarbeidet gjennom følgende tillegg i planbestemmelsene § 1: 

Der det er konflikt mellom gjeldende planer per xx. xx. 2012 (vedtaksdato) og 
kommuneplanens arealdel, går kommuneplanens arealdel foran. 

For behandling av punkt 3 og 4, se eget avsnitt om Sentrumsutvikling. 
Punkt 5 foreslås utarbeidet i forbindelse med neste rullering av kommuneplan. 

Til plankart: 
1. Fredete kultunninner markeres på plankartet. 
2. Fredete bygninger og anlegg markeres som FMK (fredet kultunninne) på plankartet. 

Kommentar: 
Punktene vil bli innarbeidet før kunngjøring av plan. 

Øvrig kommentar: 
Planbeskrivelse er endret slik at det i overordnet konsekvensutredning framgår at etablering 
avframtidig utbyggingsområde Løvestad nordvest innebærer avgang av dyrket mark. 

Generelt: 
1. Kommunen bør ved neste rullering drøfte lokalisering av nye boligområder ved 

Tronstad i sammenheng med vurdering av flytting av offentlig fonnål fra Lundsjordet 
til Løken. 

Kommentar: 
Punktet oversendes som innspill til rullering av kommuneplan .. 

Fra Spydeberg SV 
Spydeberg SV har avgitt uttalelse i 12 punkt, hvor av de fleste er knyttet til trafikkavvikling i 
og rundt sentrumskjernen. 

Kommentarer: 
Punkt 1 vedrører samordning av jernbane og busstopp ved jernbanen, der busstopp og 
parkering legges nord for jernbanen på Sagtomta. Sagtomta er i planforslaget vist med 
boligbebyggelse som hovedformål. Dette er ikke til hinder for at andre formål også kan inngå 
i en framtidig regulering av området. 

Punkt 2 vedrører ny avlastningsvei vest for sentrumskjernen. Kommunen foreslår at 
spørsmålet om avlastningsvei for Stasjonsgata vurderes i forbindelse med rullering av 
kommuneplan, da en slik løsning kan tenkes å berøre arealer også utenfor sentrumssonen. 
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Punkt 3-8 omtaler forhold som vil avklares gjennomfetles planlegging i Myra/TEBO-området 
- hensynssone H820 _I. Uttalelsen oversendes som innspill til dette planarbeidet. 

Punkt 9 og 10 om omdisponering av areal til offentlig tjenesteyting medfokus på 
omsorgstjenester: Slik detframgår av saksframlegg til l. gangs behandling av dette 
planforslaget, er det ikke lagt innjYamtidige utbyggingsområderfor offentlige bygg og anlegg 
utover Lundsjordet. Dette skyldes i hovedsak at videre utvikling av Grinitun bo- og 
behandlingssenter ikke er avklart. er det for tidlig å konkludere med nye utbyggingsområde 
for slikeformål. Kommunen vil opprettholde forslag om at behov for framtidige 
utbyggingsområder for offentlige bygg og anlegg utredes nærmere med tanke på endelig 
vedtak i forbindelse med rullering av kommuneplan. Punktene 9 og 10 i uttalelsen overføres 
som innspill til denne prosessen. Om utbygging av Løkenjordet, se også uttalelsefra shark.as 
på vegne av Block Watne og kommentarer til denne. 

Punkt 11: Kommunen vilfraråde nedbygging av Stasjonsparken som offentlig byrom, sefor 
øvrig uttalelse fra Øivind Berg og kommentarer til denne. 

Punkt 12: Se uttalelse fra Spydeberg IL og kommentarer til denne 

Fra Øivind Berg 
Det foreslås å oppføre parkeringshus i Stasjonsparken, med innkjøring fra jernbanestasjonen, 
for å avhjelpe mangel på parkeringsplasser i området. Park kan reetableres på taket av 
parkeringshus, eventuelt åpne for annen bebyggelse. 

Kommentar: 
Kommunen mener det er viktig å beholde et offentlig byrom i nordenden av Stasjonsgata, og i 
kommundelplanens samfunnsdel er framhevet at Stasjonsparken skal oppgraderes. Samtidig 
mener kommunen at en kombinasjon av park og parkeringshus slik det her er beskrevet, er en 
interessant mulighet. Kommunene mener også at planforslaget slik detforeligger, ikke er til 
hinder for en slik løsning. Forslaget tas inn i planbeskrivelsen under kapittelet 
"Sentrumskjernen" påfølgende måte: 

Stasjonsparkenforeslås oppgradert i samfunnsdelen, dette kan iverksettes innenfor 
nåværende formål i området. I den forbindelse bør det vurderes å etablere 
parkingskjetler under parkområdet. 

Fra Ungdommens kommunestyre 
UKS stiller seg positivt til de fleste grep i planen, men fremmer noen kommentarer til 
planforslaget: 

UKS mener det er viktig at sentrum ikke vokser seg utover, men holder seg på en begrenset 
område. UKS ønsker ikke at det skal bygges for tett innenfor sentrumssonen, det landlige 
åpne preget er noe av det som kjennetegner Spydeberg. Både leiligheter og butikker på 
TEBO-senteret er svært positivt. UKS syns også det er veldig bra at "juletreplassen" utvikles 
som møteplass. 

UKS ønsker at Sanitetens hus forblir i kommunens eie og benyttes til egnet offentlig formål, 
gjeme ungdomshus. UKS ønsker også å utvikle skråningen mellom det sentrale 
idrettsanlegget og skatebanen for å oppnå et helhetlig anlegg med variert tilbud for ulike 
brukergrupper. 
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Kommentar: 
Kommunen oppfatter at UKS i sin uttalelse støtter opp om hovedtrekkene i planforslaget. 
Fortetting vil i all hovedsak skje innenfor sentrumskjernen. i den øvrige sentrumssonen er det 
åpnet for en moderat fortetting i eksisterende boligområder. Spydebergs særpreg er vektlagt i 
planforslaget. dette gjelder særlig Stasjonsgatas karakter. 

Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til eierskap. men planforslaget slik det 
foreligger er ikke til hinderfor å benytte Sanitetens hus som ungdomshus. Hovedformål i plan 
er offentlig eller privat tjenesteyting. Tilsvarende er planforslaget ikke til hinder for slike 
tiltak som beskrivesfor skråningen mellom stadion og skatebane. arealet har formål 
idrettsanlegg. 

Fra Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannen konkluderer med at kommunedelplanen slik den foreligger vurderes som et 
godt utgangspunkt for videre utvikling av det aktuelle sentrumsområdet. Planen innebærer 
neppe store endringer på kort sikt, men bidrar til økt bevissthet om kommunens utvikling og 
det presset som etter hvert vil komme til Spydeberg. Presset på sentrum vil i stor grad også 
påvirke det meste av kommunens planlegging og virksomhet. 

Fylkesmannen vil imidlertid fremheve betydningen av det videre planarbeidet innenfor 
regionen. Kommunen bør utarbeide en samlet kommuneplan og i denne prosessen ytterligere 
øke samarbeidet med nabokommunene. Intensjonen e fra 2007 om felles plan med Hobøl bør 
i denne sammenheng tas opp på nytt. 

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til framtidig utbyggingsområde på Løvestad. 

Fylkesmannen mener kravene til utforming i bestemmelsene § 2 kan framstå som for snevre 
til å kunne oppfylle intensjonen om en mer urban tettstedsutbygging med blandete formål. 
Fylkesmannen mener også at det bør vurderes å erstatte krav om områderegulering ved å sikre 
helheten gjennom kommunedelplanen og ha et generelt krav om detaljregulering for alle 
tiltak. 

Kommentarer: 
Planbestemmelsene § 2 et utarbeidet med tanke på hjemmel for byggesøknader uten nye 
planavklaringer. slik Fylkesmannen sier i sin uttalelse. De foreslåtte bestemmelser er 
utarbeidet særlig med tanke på bebyggelse utenfor sentrumskjernen - hensynssone H820_1. 
Utbygging innenfor sentrums kjernen vil i all hovedsak skje etter detaljregulering. alternativt 
områdeplan med tilsvarende krav til bebyggelsen. For å klargjøre dette ytterligere. foreslås 
følgende tilføyelse i planbestemmelsene § 2.1.3: 

For tiltak innenfor hensynssone H820_1 kan det i reguleringsplanfastsettes andre 
krav til utforming etter de føringer gitt i planens beskrivelse. 

For vurdering av bruk av områderegulering. se eget avsnitt om Myra/TEBO-området. 

For vurdering av felles planer med Hobøl: Kommunenforeslår at dette vurderes iforbindelse 
med rullering av kommuneplan .. 

For øvrig tas Fylkesmannens uttalelse til etterretning. 
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Fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 
NVE viser til at det i planområdet er store områder med marine avsetninger, og at det i slike 
områder må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. NVE mener at en 
formulering om krav til grunnundersøkelser med fordel kan tas inn som en egen generell 
bestemmelse i kommunedelplanen, enten generelt for områder på marine avsetninger, eller 
spesifikt for de framtidige utbyggingsområdene områdene Løvestad nordvest, Sagtomta og 
Lundsjordet. 

NVE viser også til at utbygging ofte gir store arealer med tette flater som igjen gir økte 
mengder overvann og rask avrenning, og dermed økt risiko for flom. Dette må tas høyde for i 
planlegging, og eventuelt tas inn som en egen generell bestemmelse. 

Kommentar: 
Kommunen foreslår følgende nye punkter i bestemmelser til plan: 

1.3.2 Iframtidige utbyggingsområder på Løvestad nordvest, Sagtomta og Lundsjordet skal 
det ved utarbeidelse av reguleringsplan gjennomføres geoteknisk utredning av 
kvikkleireskredfare. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må 
områdestabilitetenfor faresonen dokumenteres i henhold til NVEs gjeldende 
retningslinjer. Vurderingen må også inkludere den delen av kvikkleiresonen som 
eventuelt ligger utenfor planområdet. 

1.3.3 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i hensynssone H820_1 Sentrums/gernen skal 
det redegjøresfor håndtering av overvann og begrensning av økt risiko for/lom ved 
utbygging. Tilsvarende krav gjelder for alle arealer langs Hyllibekken. 

Fra Statens vegvesen - region øst 
Statens vegvesen har en to-delt uttalelse, til planen som juridisk grunnlag og til utvikling av 
MyraJTEBO-området og fy. 128, slik den framkommer i planbeskrivelsen. 

Plan som juridisk grunnlag: Statens vegvesen gir sin tilslutning til krav om felles planlegging 
i MyraJTEBO-området, men mener denne bør kunne tas som en detaljregulering uten å ta 
veien om områderegulering. 

Til planbeskrivelsen: Statens vegvesen viser til planbeskrivelsen, der det tas sikte på å 
nedgradere fv 128 fra motorvei til gate. Statens vegvesen mener veien ikke kan gis et 
gateprofil slik vegnormalene definerer det, og gjør i uttalelsen rede for hvilke forutsetninger 
en videre utvikling av fy. 128 bør bygge videre på. 

Kommentar: 
Kommunen konstaterer at Statens vegvesen mener fv. 128 ikke kan gis en gateprofil slik 
vegnormalene definerer det. Kommunen anser at endelig utforming av veien først vil bli 
avklart gjennom regulering, og kommunen vilfastholde ambisjonen om nedgradering av 
motorveien som del aven stedsutviklingsstrategi. Planbeskrivelsen vil bli oppdatert på dette 
punkt før kunngjøring av plan. 

Planbeskrivelse oppdateres også med tanke på etablering av rundkjøring i krysset Fv 128-
Lundsveien i stedet for rundkjøring ved Hyllibekken, jf Statens vegvesens uttalelse av 5. mars 
2012. 
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For regulering av Myra/TEBO-området, se eget avsnitt om dette. 

Uttalelsen for øvrig tas til etterretning. 

Fra Spydeberg KrF 
Uttalelsen fra KrF er inndelt i følgende punkter, som kommenteres fortløpende. 

HENSYNSSONER 
Kommentar: 
For områderegulering Myra/TEBO-området og balanse mellom utviklingen av de to 
tyngdepunkt for handel, se eget avsnitt om Sentrumsutvikling. 

Kommunen har vurdert forslaget i uttalelsen om felles områderegulering for Spydeberg Torg 
Telegrafbygget og Betania. Kommunen anser at det ikke er behov for slik regulering i dette 
området, da området er forholdsvis lite og med mindre omfattende transformasjonsprosesser. 
Krav omfelles detaljreguleringfor dette området ville slik sett være mer hensiktsmessig. Det 
er igangsatt reguleringsarbeidfor Betania,)! kommunestyrets vedtak i saks nr K-019/11. 

Planforslaget tar ikke stilling til en eventuell storskole, men plan/orslaget - slik det foreligger 
- er ikke til hinder for en løsning slik KrFforeslår. 

SANITETENS HUS 
Kommentar: 
Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til eierskap, men plan/orslaget slik det 
foreligger er ikke til hinder for å benytte Sanitetens til sliktformål som her foreslås. 
Hovedformål i planforslaget er offentlig eller privat tjenesteyting .. 

L0KENJORDET 
Kommentar: 
Kommunenforeslår at dette punktet i uttalelsen inngår i kommunens uttalelse til regional 
planstrategi, som nå er på høring. Punktet tas også inn som innspill til rullering av 
kommuneplan. 

STASJONSOMRÅDET 
Kommentar: For parkering, se uttalelse fra Øivind Berg og kommentarer til denne samt eget 
avsnitt om Sentrumsutvikling. 

STASJONSGATAS SÆRPREG 
Kommentar: Deler av dette punktet i uttalelsen oversendes som innspill til områderegulering i 
Myra-TEBO-området. Sefor øvrig eget avsnitt om Sentrumsutvikling. 

KONSULENTHJELP 
Kommentar: Dette vil bli vurdert i tilknytning til budsjettarbeid og i tilknytning til de enkelte 
plan-oppgaver. 

BIBLIOTEK 
Kommentar: Planforslaget slik detforeligger i dag, er ikke til hinder for slike løsninger som 
foreslås. 

AREALBEGRENSING 
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Kommentar: Se avsnitt om innsigelse fra Østfoldfylkeskommune. 

DALENOMRADET/RASTEPLASS/REKREASJON 
Kommentar: Planforslaget slik detforeligger i dag, er ikke til hinder for slike løsninger som 
foreslås. 

BEFOLKNINGSVEKST 
Kommentar: Kommunen harforholdt seg til de vekstmål fastsatt i gjeldende kommuneplan. 
Kommunen foreslår at ny vurdering av vekstmål gjøres iforbindelse medførstkommende 
rullering av kommuneplan. 

NYE BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDER 
Kommentar: Planforslaget bygger på nasjonale og regionale føringer angående 
arealøkonomiseringfor å redusere energibruk og håndtere klimautfordringer. Planforslaget 
er også basert på beregninger av framtidig utbyggingsbehov, som tilsier at Eikebergåsen tas 
ut somframtidig byggeområde. Sett i lys av planforslagets hovedgrep medfortetting og 
transformasjon vil kommunen ikke tilråde å åpne for ytterligere framtidige 
utbyggingsområder i kommunedelplan for sentrum. 

Fra Deloitte advokatfirma AS på vegne av Nordisk Dekkimport AS 
(Innhold unntatt offentlighet omdeles i KMPTs møte) 

Uttalelsen er i hovedsak knyttet til flere betenkninger til planforslaget. Kommunen har i sin 
behandling særlig vektlagt følgende: 

1. NDIs tomt inngår ikke i sentrumssonen i gjeldende kommuneplan. Kommunedelplanens 
forutsetning om at NDls tomt uten videre kan vedtas som del av planområdet synes å bero på 
en saksbehandlingsfeil. 

Kommentar: 
Følgende endring av sentrumssonen framgår av saksframlegg til behandling av 
kommunedelplanens samfunnsdel etter offentlig ettersyn, jf saks nr K-002/11: 

Sentrumssonen 
Eksisterende sentrumssone ble vedtatt i gjeldende kommuneplan. Grensen vises i kart 
på side 11 i planen. I flere av høringsuttalelsene kommer det forslag om å endre 
grensen. Det foreslås at grensen flyttes nord for Hovin skole slik at skolen også blir en 
del av sentrum. Grensen foreslås endret, og endringen vil bli en del av arealdelen. 

Detfølger av plan- og bygningsloven § 11-15 første ledd at dersom kommunestyret vil treffe 
vedtak som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under 
plan behandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling. 
Kommunen anser at hensynet bak denne bestemmelsen er oppfylt gjennom behandlingen av 
kommunedelplanens arealdel og offentlig ettersyn/høring av denne. Høring og offentlig 
ettersyn av kommunedelplanens arealdel, hvor ny planavgrensning inngår, er gjennomført 
etter plan- og bygningsloven § 11-14. 

Kommunen viser også til at planfaglige myndigheter som Østfold fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Østfold ikke har påpekt at slik utvidelse av planområdet er å anse som 
lovstridig. 

40 



At kommunedelplanens samfunnsdel ikke er oppdatert i henhold til vedtak, kan beklages, men 
dette endrer ikke kommunestyrets vedtak og realitetene i dets innhold, jf. saks nr. K002/!!. 

2. Foreslått omregulering vil vesentlig båndlegge mulighetene for en naturlig videreutvikling 
av næringseiendommen og kan videre føre til en uheldig utvikling av trafikkbildet. 

Kommentar: 
Det har ikke vært planforslagets hensikt å båndlegge utvikling av næringseiendommen så 
lenge nåværende virksomhet og hjemmelshavere ønsker å opprettholde nåværende bruk. 
Planforslaget er snarere uttrykk for en mulighet for fremtidig utvikling av området dersom 
eiendommen frivillig avhendes, fremfor en begrensning på hvordan tomten brukes - slik det 
også har kommetfram i dialog mellom Nordisk Dekkimport AS og kommunens administrative 
ledelse. 

Det presiseres at en kommunedelplans arealdel, på linje med kommuneplan, er en overordnet 
plan uten direkte rettslig virkning. Kommunen har ikke til hensikt å starte reguleringsarbeid 
på dette arealet, og kjenner heller ikke til slike initiativ. ! forhold til krav om dispensasjon fra 
overordnet plan før ny regulering er gjennomført, er det i denne konkrete og reelle 
situasjonen kommunens holdning at slik dispensasjon bør kunne gis. 

Kommunen viser til at Sagtomta i planforslaget er vist somframtidig utbyggingsområde med 
boligbebyggelse som hovedformål. Det utelukker ikke at andre formål kan inngå i en 
regulering av området, herunder samferdselsformål som parkering. 

Kommunenfastholder forslag i plan om Sagtomta som framtidig utbyggingsområde/or 
boligbebyggelse. 

Fra Spydeberg næringsforum 
Spydeberg næringsforum ønsker å videreføre småbyen Spydeberg sitt særpreg og tar til orde 
for bruk av konsulenthjelp. Spydeberg næringsforum ønsker også økt kommunal ressursbruk 
knyttet til utvikling av Spydeberg, herunder også næringsutvikling. 

Kommentar: 
Om konsulenthjelp, se uttalelse fra KrF og kommentarer til denne 
Kommunale ressurser rettet mot utvikling vil bli vurdert i forbindelse med budsjettarbeid 
Om områderegulering av Myra/TEBO-området, se eget avsnitt om dette. 

Fra Melkestasjonens venner 
Uttalelsen tar til orde for å bevare Melkestasjonen, som et viktig kulturminne og 
referansepunkt til den delen av sentrum som vokste fram rundt forrige århundreskifte. Det 
foreslås å etablere et bilmuseum i tilknytning til bygningen. 

Kommentar: 
Melkestasjonen ligger i innenfor området Sagtomta, som i plan/orslaget er vist som framtidig 
utbyggingsområde med boligbebyggelse som hovedformål. Kommunen deler oppfatningen om 
at et museum slik det beskrives ikke vil være i konflikt med dette formålet. Kommunen anser 
dermed at planforslaget slik det foreligger ikke er til hinder for en slik løsning. Etablering av 
et museum vil best kunne avklares gjennom reguleringsplanfor området. 
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Fra Spydeberg Historielag 
Uttalelsen er inndelt i flere punkter. Det er i behandlingen vektlagt de forhold som har direkte 
relevans til planforslaget og eventuell endring av dette. 

STASJONSOATA 
Kommentar: Estetikk er tatt inn som generell bestemmelse, se avsnitt om innsigelse fra 
Østfold fYlkeskommune 

STASJONSOMRÅDET 00 SAOTOMTA 
Kommentar: Se også uttalelse fra Melkestasjonens venner og kommentarer til denne. 

BETANIA 00 SANITETENS HUS 
Kommentar: Kommunedelplan for sentrum tar ikke stilling til eierskap til de enkelte 
eiendommer. 

Fra Spydeberg Venstre 
Uttalelsen fremmer en rekke innspill. Det er i behandlingen vektlagt de forhold som har 
direkte relevans til planforslaget og eventuell endl;ng av dette. 

Kommentar: 
Om særpreg og stedlig identitet i bebyggelse og skilting: Se eget avsnitt om 
Sentrumsutvikling. 
Om parkering: Se eget avsnitt om Sentrumsutvikling. 
Om trafikkavlastning i Stasjonsgata: Se uttalelse fra Spydeberg SV og kommentarer til denne. 
Dette punktet i uttalelsen oversendes som innspill til arbeidet med rullering av kommuneplan. 
Om nye gang- og sykkelveier: Se uttalelse fra Gunnar Harstad 

Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til bruk av Fjellheim. 
Planforslaget slik det foreligger, er ikke til hinder for bevaring av Spydeberg stasjon, 
opprustning av sti langs Hyllibekken eller bevaring/riving av Melkestasjonen. 
Likeledes tar ikke kommunedelplanen stilling til kommunens skolestruktur, men plan/orslaget 
er ikke til hinder for slik utvikling av Hovin skole som foreslås. 

Fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Uttalelsen er konsentrert om tre hovedproblemsstillinger. 

Kommentar: 
Angående avvikling av undergangen ved Myra-krysset: Statens vegvesen har stilt seg negativ 
til dette, og plan beskrivelsen vil bli oppdatert på dette punktet. Undergang vil uansett ikke bli 
avviklet uten fullgodt alternativ. Se for øvrig uttalelse fra Statens vegvesen og kommentarer til 
denne. 

Angående parkeringsplasser for forflytningshemmede: Det er i saksframlegg til l. gangs 
behandling av plan foreslått revisjon av kommunens parkeringsvedtekter iforbindelse med 
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rullering av kommuneplan. Dette punktet i uttalelsen oversendes som innspill til dette 
planarbeidet. 

Angående tilgjengelighet: Tilgjengelighet er nedfelt som egen bestemmelse i plan. 
Plan beskrivelsen vil også bli supplert på dette punkt, se uttalelse fra Øsifold fYlkeskommune 
og kommentarer til denne. 

Fra Vigdis Brit Skulberg 
Kommentar: 
Angående håndtering av overvann: Se uttalelse fra NVE og Stein Hansen og kommentarer til 
disse. 
Angående parkering: Se uttalelse fra Øivind Berg og kommentarer til denne samt eget avsnitt 
om Sentrumsutvikling. 

Fra Gunnar Harstad (to uttalelser) 
Flere gang- og sykkelveier 
Uttalelsen påpeker betydningen av et godt gang- og sykkelnett for å kunne innfri om 
målsettinger om mindre bilbruk og skisserer flere traseer i tillegg til de som ligger inne i 
planforslaget. Det knyttes også kommentarer til turdrag i plan. 

Kommentar: 
De foreslåtte gang- og sykkelveiene i planforslaget har til hensikt å knytte sammen 
eksisterende gang- og sykkelveier til et helhetlig veinettfor myke trafikanter, samt sikre gang
og sykkelveiforbindelse mellom Spydeberg og Knapstad. Kommunen fastholder utbygging slik 
det er vist i planforslaget, da vekst i boenheter vesentlig vil komme i sentrumskjernen og dens 
umiddelbare nærhet, hvor det er etablert gang- og sykkelnett. Det er også etablert gang- og 
sykkelveiforbindelse til de mer perifere boområder som Grååsen, Vollene og Lund Vest. 

Faktiske feil knyttet til inntegning av turdrag rettes opp i plankartet før endelig kunngjøring 
av plan. 

Om Stasjonsgata og møteplasser 
Uttalelsen framhever viktigheten av gode møteplasser for å skape et trivelig og velfungerende 
sentrum. Det pekes også på betydningen av å etablere sammenheng mellom 
handelstyngdepunktene. 

Kommentar: 
Om sammenheng mellom handelstyngdepunkt, se eget avsnitt om sentrumsutvikling 
Om reduksjon i gjennomgangstrafikk, se uttalelse fra Spydeberg Sv, Spydeberg Venstre, 
Spydeberg Arbeiderparti og Spydeberg Senterparti og kommentarer til disse 

Punkter som berører utviklingen i Myra/TEBO-området oversendes som innspill til arbeidet 
med områderegulering i hensynssone H810_2. 
Planforslaget slik det foreligger, er ikke til hinder for at området langs Hyllibekken 
opparbeides som beskrevet. Det samme gjelder planting av alleer. 

Fra Spydeberg Eldreråd 
Spydeberg Eldreråd har avgitt en uttalelse i 10 punkter. Det er i behandlingen vektlagt de 
forhold som har direkte relevans til plan forslaget og eventuell endring av dette. 
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Kommentarer: 
Punkt l: Planforslaget slik detforeligger, er ikke til hinder for forslag om opprusting. For 
flomsikring, se uttalelse fra NVE og Stein Hansen og kommentarer til disse. 
Punkt 2: Se eget avsnitt om Sentrumsutvikling 
Punkt 3 og 4: Se planens bestemmelser § 1.4, samt uttalelsefra Rådetfor mennesker med 
nedsattforflytningsevne og Øs({old fylkeskommune og kommentarer til disse. 
Punkt 8: Oversendes kommunens administrasjon for videre vurdering 
Punkt 7, 9 og 10: Se uttalelsefra Rådetfor mennesker med nedsattforflytningsevne samt 
uttalelse fra Statens vegvesen og kommentarer til disse. 

Fra Spydeberg Idrettsråd 
Se uttalelse fra Spydeberg IL og kommentarer til denne. 

Fra Spydeberg IL 
Spydeberg IL ønsker området nord for grusbanen endret fra LNF-formål til idrettsformål og 
samferdselsformål - parkering. Med uttalelsen følger prioritert anleggsplan. 

Kommentar: 
Et tilsvarende innspill ble behandlet i forbindelse med l. gangs behandling av plan. 
Kommunen opprettholder sitt standpunkt om at forslaget ikke tas inn på grunn av 
jordvernhensyn. Det er også knyttet usikkerhet til grunnforhold i området. 

Fra Erik Svarstad 
Uttalelsen er knyttet i tre punkt, knyttet til krav om felles planlegging i Myra/TEBO-området, 
parkering og næringsarealer. 

Kommentar: 
For krav om felles planlegging, se eget avsnitt om Myra/TEBO-området. 

Om parkering i sentrum: Planbestemmelsene § 2.1.3 Krav til utforming i boligbebyggelse er 
først ogfremst rettet mot arealer utenfor sentrumskjernen. Dette søkes oppklart gjennom en 
tilføyelse i planbestemmelsene, se uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold og kommentarer til 
denne. 

Om næringsarealer: Det er i saksframlegg til l. gangs behandling av planen vist til at nye 
næringsareal for mindre arealkrevende næringer skal vurderes i forbindelse med kommende 
rullering av kommuneplanen. Dette punktet i uttalelsen oversendes som innspill til dette 
planarbeidet. Se for øvrig uttalelse fra Spydeberg KrF og kommentarer til denne. 

Fra Spydeberg Senterparti 
Uttalelsen er meget omfattende og fremmer en rekke innspill. Det er i behandlingen vektlagt 
de forhold som har direkte relevans til planforslaget og eventuell endring av dette. 

AKTIVITET I STASJONSGATA OG STORE NÆRINGSBYGG 
Kommentar: Se eget avsnitt om sentrumsutvikling 
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ESTETIKK 
Kommentar: Det innarbeides egen bestemmelse om estetikk, se sak om innsigelsefra Øs({old 
fylkeskommune. Se.lor øvrig også eget avsnitt om sentrumsutvikling. 

VEKST 
Kommentar: Senterpartiet tar til orde for en lavere vekst enn mål fastsatt i gjeldende 
kommuneplan. Kommunen har i kommunedelplanfor sentrum, både samfunnsdel og arealdel, 
forholdt seg til de vekstmålfastsatt i gjeldende kommuneplan. Kommunen foreslår at ny 
vurdering av vekstmål gjøres iforbindelse medførstkommende rullering av kommuneplan. Se 
for øvrig uttalelse fra Spydeberg KrF og kommentarer til denne. 

KONSEKVENSER AV VEKST 
Kommentar: 
Økte ressurser til administrasjon, drift og vedlikehold vil bli vurdert i forbindelse med 
budsjettarbeid. 
Om utbygging av sykehjem og omsorgsboliger: Kommunenfastholder at behovetfor og 
plassering av framtidige utbyggingsområder for offentlige formål utredes og vurderes i 
forbindelse med rullering av kommuneplan. De tre foreslåtte områder oversendes som 
innspill til dette arbeidet. 
Om tilrettelagte boliger: Planforslaget slik det foreligger er ikke til hinder for de løsninger 
som foreslås. De nevnte arealer er alle vist med bolibebyggelse som hovedformål. 
Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til behov for tilrettelagte boliger. 
Om skolestruktur: Se uttalelse fra Spydeberg Krf og Spydeberg Venstre og kommentarer til 
disse. 

SANITETENS HUS 
Kommentar: Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til eierskap, men planforslaget slik 
det foreligger er ikke til hinder for å benytte Sanitetens Hus slik det her foreslås. Hovedformål 
i planforslaget er offentlig og privat tjenesteyting. 

NÆRINGSBEBYGGELSE 
Kommentar: 
Spydeberg Senterparti ønsker en grundigere vurdering av utvidelse av næringsområdet og 
alternativer før Løvestad nordvest inngår somframtidig utbyggingsområdefor 
næringsbebyggelse. 

Kommunen viser til at det er i planarbeidet blitt vurdert alternativer, som arealer ved Dalen 
og Fossum bro. Kommunen fastholder planforslaget omframtidig utbyggingsområdefor 
næringsbebyggelse på Løvestad nordvest. 

TRAFIKK 
Kommentar: 
Angående rundkjøringer langsfv.128: Se uttalelsefra Statens vegvesen og kommentarer til 
denne. 

Angående gangsti mellom Nordmyrstubben og Næringsveien: I pågående planarbeidfor 
Essen gartneri vurderes det etablert vei langs hele eller deler av denne strekningen. Dette 
punktet i uttalelsen oversendes som innspill til det pågående planarbeidet. 
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Angående trafikkavvikling og -mønster i Myra/TEBO-området: Disse punktene i uttalelsen 
oversendes som innspill til arbeid med områderegulering i hensynssone HB J 0_2. Se for øvrig 
også uttalelse fra Statens vegvesen og kommentarer til denne. 

Angående gang- og sykkelveier utenfor sentrumskjernen: Se uttalelse fra Gunnar Harstad og 
kommentarer til denne. 

GRØNNSTRUKTUR 
Kommentar: 
Angående Nesparken: Se eget avsnitt om Sentrumsutvikling samt uttalelse fra Indre Eiendom 
og kommentarer til denne. 

SAGTOMTA 
Senterpartiet ønsker dette arealet regulert til offentlige formål, blant annet på grunn av 
nærheten til Hovin skole 

Kommentar: 
Dette arealet er i planforslaget vist som framtidig utbyggingsområde med boligbebyggelse 
som hovedformål. Det utelukker ikke at andre formål kan inngå i en regulering av området, 
herunder offentlig tjenesteyting og samferdselsformål som parkering. Kommunen viser for 
øvrig til at det i planforslaget ligger en betydelig reserve i framtidig utbyggingsområde på 
Lundsjordet. 

PLANBESTEMMELSER 
Kommentar: 
Detframgår av planens bestemmelser § 2.1.1 aj atfortetting skal inngå i, ikke komme i tillegg 
til, vekstmål om 1,5% befolkningsøkning årlig. 

AKTIVITETSTILBUD 
Kommentar: 
Om melkestasjonen: Planforslaget slik det foreligger, er ikke til hinder for at slik bruk som 
foreslås. 

Fra Spydeberg ungdomskorps 
Spydeberg ungdomskorps uttaler at de ikke ønsker Betania (Stasjonsgata 26) solgt, da dette 
kan bli et samlingspunkt for musikklivet i kommunen - som korps og kor. 

Kommentar: 
Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til eierskap, men planforslaget slik det 
foreligger er ikke til hinder for å benytte Betania til sliktformål som her foreslås. 
Hovedformål i planforslaget er sentrumsformål, som ogsåfavner offentlig og privat 
tjenesteyting. 

Fra Spydeberg Arbeiderparti 
Uttalelsen er avgitt i 12 punkter. Det er i behandlingen vektlagt de forhold som har direkte 
relevans til planforslaget og eventuell endring av dette. 

LØKENJORDET 
Kommentar: Se uttalelse fra shark.as og kommentarer til denne. Se også eget avsnitt om 
sentrumsutvikling. 
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OMSORGBOLIGER 
Kommentar: Se uttalelse til Spydeberg SV og kommentarer til denne. 

TUNGTRAFIKK 
Kommentar: Kommunen foreslår at spørsmålet om avlastningsvei for Stasjonsgata vurderes i 
forbindelse med rullering av kommuneplan, da en slik løsning kan tenkes å berøre arealer 
også uten/or sentrumssonen. 

SAGTOMTA 
Kommentar: Se uttalelsefra Spydeberg Senterparti og kommentarer til denne. 

TRON STAD OG VESTLlA UT A V PLANEN 
Kommentar: 
Kommunen mener det er et mål at kommunen fortsatt, selv med fokus på fortetting og 
transformasjon, kan tilby en variasjon i boligtyper og boform. Kommunen fastholder 
Tronstad og Vestlia somframtidige utbyggingsområder for boligbebyggelse. 

BETANIA 
Kommentar: Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til eierskap, men plan/orslaget slik 
det foreligger er ikke til hinder for å benytte Betania slik det her foreslås. Hovedformål i 
plan/orslaget er sentrumsformål, som inkluderer offentlig og privat tjenesteyting. 

SPYDEBERG SENTRA 
Kommentar: Se eget avsnitt om Sentrumsutvikling 

UTBYGGINGSTAKT 
Kommentar: Se planbestemmelsene § 1.2.3 Krav om tekniske anlegg og samfunnstjenester 

TELEHUSET 
Kommentar: Se eget avsnitt om sentrumsutvikling 

Fra Indre Eiendom AS (løsning parkering midlertidig dispensasjon) 
Uttalelsen er fremmet i flere punkter. Det er i behandlingen vektlagt de forhold som har 
direkte relevans til planforslaget og eventuell endring av dette. 

Kommentar: 
Om salg av Nesparken og midlertidig parkering: Det er i offentlig ettersyn framkommet få 
motforestillinger til at Nesparken avvikles og Tusenårsstedet reetableres som park/møteplass 
annet sted i Myra/TEBO-området, fortrinnsvis i nordøstfor krysset fo.i2 8-Stasjonsgata. Det 
er viktig at slik reetablering sikres gjennom regulering. 

Samtidig mener kommunen at høring av kommunedelplanens arealdel har vist at det er 
grunnlagfor å kunne gi midlertidig dispensasjon fra formål i plan for etablering av parkering 
i nåværende Nesparken, fram til reetablering av parken er sikret i plan, selv om dette 
innebærer at Spydeberg midlertidig blir uten Tusenårssted. Midlertidig dispensasjon skal 
være tidsavgrenset, anslagsvis 5 år. Det bør settes vilkår for slik dispensasjon, blant annet 
bør eksisterende trær bevares i størst mulig grad. Spydskulptur av Jens Bøhler skal bevares 
og gjenoppføres på nytt Tusenårssted. 

Om kjøpesenterbestemmelse: Se sak om innsigelse fra Østfoldfylkeskommune 
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Om regulering i Myra/TEBO-området og u((orming av ny bebyggelse i sentrum: Se eget 
avsnitt om sentrumsutvikling. 

Om omsorgsboliger i sentrum: Dette punktet i uttalelsen oversendes som innspill til rullering 
av kommuneplan og vurdering avframtidige utbyggingsbehov knyttet til offentlig 
tjenesteyting. 

Fra Shark.as på vegne av Block Watne AS 
Uttalelsen er et konkret og detaljert forslag til utbygging av Løkenjordet. Det foreslås å utvide 
hensynssone H820_1 Sentrumskjernen og hensynssone H810_1 Krav tilfelles planlegging til 
også å omfatte dette arealet. Arealet foreslås vist som fremtidig byggeområde for 
sentrumsfonnål, tjenesteyting og bolig. 

Kommentar: 
Løkenjordet som framtidig utbyggingsområde ble også vurdert under /. gangs behandling av 
kommunedelplanens arealdel. Kommunenfastholder sin vurdering av at arealetfortsatt 
opprettholdes som LNF-område, med følgende begrunnelse: 
- Innspillet er ikke i samsvar med planens hovedgrep om arealøkonomisering gjennom 
fortetting og transformasjon. For å sikre atfortettingspotensial i sentrum kan realiseres, er 
det viktig å unngå "lekkasjer" til sentrumsnære utbyggingsområder. 
- Innspillet er uheldig i forhold tiljordvernhensyn 
- All den tid at videre utvikling av Grinitun bo- og behandlingssenter ikke er avklart, er det 
for tidlig å konkludere med nye utbyggingsområdefor slikeformål. Detforeslås at behovet 
for og plassering avframtidige utbyggingsområder for offentlige formål utredes i forbindelse 
med rullering av kommuneplan. 

Fra Jernbaneverket 
Jernbaneverket ser positivt på at det legges opp til fortetting i sentrumssonen og spesielt i 
sentrumskjernen. I uttalelsen blir det pekt på at det er viktig med god sammenheng mellom 
buss- og jernbanestasjon og positivt med gode gang- og sykkelforbindelser til 
jernbanestasjonen. Jernbaneverket minner om at det er 30 meters byggegrense fra senterlinje 
nænneste jernbanespor. 

For øvrig redegjøres det for Jernbaneverkets planer som på overordnet nivå berører 
planområdet: ERTMS, strekningsvise utviklingsplaner og planlegging for Intercity
strekningene på grunnlag av konseptvalgutredningen. 

Kommentar: 
Uttalelsen tas til etterretning. 

Fra Spydeberg Høyre 
Uttalelsen er fremmet i en rekke punkter. Det er i behandlingen vektlagt de forhold som har 
direkte relevans til planforslaget og eventuell endring av dette. 

Kommentar: 
Om gang- og sykkelveier: Se uttalelse fra Gunnar Harstad og kommentarer til denne 
Om utbygging i Stasjonsgata: Se eget avsnitt om sentrumsutvikling 
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Om avlastningsvei: Se uttalelser fra Spydeberg Sv, Spydeberg Venstre og Spydeberg 
Arbeiderparti og kommentarer til disse. 
Om areal nordfor grusbanen til idrettsformål: Se uttalelse fra Spydeberg IL og kommentarer 
til denne 
Om regulering og utbygging i Myra/TEBO-området: Se eget avsnitt om sentrumsutvikling 
Om Løkenjordet: Se uttalelse jra shark.as og kommentarer til denne 
Om befolkningsvekst: Se uttalelserfra Spydeberg KrF og Spydeberg Senterparti og 
kommentarer til disse 

Kommuneplanens arealdel tar ikke stilling til organisasjonsform ved gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter, jf forslag om ops. 

Fra Per Kristian Skulberg og Ole Nicolai Skulberg 
I uttalelsen legges det vekt på jordvernhensynet, og det foreslås en ny planbestemmelse. Det 
foreslås også en egen hensynsone for jordvern for all dyrket mark. 

Kommentar: 
Om ny planbestemmelse: Slik planforslaget foreligger, er det ett framtidig utbyggingsområde 
som ligger på dyrket mark (Løvestad nordvest). Det er i planarbeidet utredet alternativer til 
plassering av slikt utbyggingsområde. Det er ikke fremmet innsigelser mot at Løvestad 
nordvest inngår i planens arealdel. 

Slik bestemmelsen nå framstår, vil den innebære et byggeforbud på dette utbyggingsområdet, 
noe kommunenjinner uhensiktsmessig. Dyrket mark er gjennomgående vist som LNF
området i planens arealdel, noe som i seg selv innebærer et byggeforbud for tiltak som ikke er 
knyttet til stedbunden næring eller utnyttelse av gårdens eget ressursgrunnlag. 

Om egen hensynssone for jordvern: Kommunen antar at de arealer som det vises til i 
uttalelsen, er vist som LNF-områder i kommunedelplanens arealdel. Dette formålet innebærer 
i seg selvet sterkt vern av dyrket mark, som kommunen finner tilstrekkelig. En eventuell 
hensynssone vil i liten eller ingen grad forsterke dette vernet, da det kan dispenseres fra 
hensynssoner i likhet med formå l. 

Fra Spydeberg Handelsstand 
Handelsstanden mener planforslaget er godt for handelsnæringen i sentrum, og mener de har 
tatt gehør på mange punkter. Det fremmes tre konkrete innspill knyttet til bestemmelser om 
bevaring av kulturmiljø, styrking av Stasjonsgatas midtpunkt og parkering. 

Kommentarer: Se eget avsnitt om sentrumsutvikling. 

Fra Atle og Øyvind Berg 
I uttalelsen stilles det spørsmålstegn ved om utviklingen av Stasjonsgata er godt nok ivaretatt i 
planforslaget. Det foreslås å åpne for større næringsutvikling øst for tyngdepunktet Spydeberg 
Torg. Uttalelsen reiser også spørsmål rundt kommunens eierinteresser i TEBO-området. 

Kommentar: Kommunedelplanens arealdel tar ikke stilling til eierskap til de ulike 
eiendommer. For uttalelsen for øvrig, se eget avsnitt om Sentrumsutvikling. 
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Fra Solveig Danielsen 
Det foreslås å gjøre svømmehallen tilgjengelig for befolkningen snarest mulig, samt bygge ut 
et velværeanlegg. Det pekes også på biblioteket som en viktig møteplass, og at det ønskes mer 
tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre med bevegelseshemninger. 

Kommentar:Kommunedelplanen er en overordnet plan, der det i begrenset grad tas stilling til 
spørsmål som her blir reist. Planforslaget, slik detforeligger, er ikke til hinderfor at slike 
tiltak kan gjennomføres. 

Fra Stein Hansen 
I uttalelsen etterlyses klimatiltak i planforslaget, ikke minst på bakgrunn av store 
vannmengder i fjor og konsekvenser dette ga. I uttalelsen pekes det på tydeligvis dårlig 
kapasitet på overvannssystemet og store asfalterte områder. 

Kommentar: 
Dette er en problematikk som også reises i uttalelse fra NVE, se denne. Det er for øvrigfor 
inneværende år avsatt budsjettmidler til tiltak mot flom i Hyllibekken. 

Fra Svendtun AS 
Uttalelsen er gitt på vegne av hjemmelshavere til eiendommer nordøst i Myra/TEBO-området, 
eiendommene utgjør det som omtales som Henning og Petter Solbergs plass. Uttalelsen ble 
sendt til kommunen i september 2011 som innspill til kommunedelplanen, men ble 
beklageligvis ved en feil utelatt ved 1. gangs behandling av planforslaget. 

Uttalelsen tar til orde for at kommunedelplanen bør åpnet for større andel av boliger i 
området, som i dag er regulert til næringsformålene kontor og forretning. Det vises til et 
stadig økende behov for små og mellomstore boliger, samt at flere boliger i sentrum vil gi et 
tryggere og mer levende sentrumsområde. 

Kommentar: 
Kommunen mener at de synspunkter som framkommer i uttalelsen er i samsvar med 
planforslaget slik det nåforeligger. De aktuelle eiendommene er i planforslaget vist med 
hovedformål sentrumsformål, hvor boligbebyggelse inngår. Eiendommene ligger også 
innenfor hensynssone HB1 0_2, der det stilles krav om felles planlegging - områderegulering. 

ØVRIGE VURDERINGER 

Bruk av sideveismidler 
I saksframlegg til l. gangs behandling av kommunedelplan for sentrum 2012-2024-
arealdelen la kommunen til grunn at kostnadsoverslag for nedgradering av tidligere E-18 samt 
gang- og sykkelvei langs fy 202 Hovin-Frøhaugen ville foreligge ved endelig behandling av 
kommunedelplanens arealdel. Så har ikke skjedd, og sak om endelig prioritering av 
sideveismidler vil bli fremmet så snart overslag er innkommet fra Statens vegvesen. 
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Konklusjon: 

Etter behandling av innsigelse og uttalelser framkommet gjennom offentlig ettersyn, finner 
kommunen at kommunedelplan for sentrum 2012-2024 - arealdelen kan vedtas med de 
endringer som framkommer av dette saksframlegg, jf. plan- og bygningloven § 11-15. Det 
vedtas samtidig varsel om oppstart av områdeplan for MyraJTEBO-området, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-8. 

Spydeberg kommune, 1. juni 2012 

Geir Johannessen 
rådmann 
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Spydeberg Kommune 

Saksframlegg 

Behandling i: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

I Avgj av: ISaksansvarlig: 
IK I Stig O. Stubberud 

TANKBIL BRANNVESENET 
POLITISK SAKSORDFØRER: 

Saken gjelder: 

Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: 
04.09.2012 052/12 SOS 
18.09.2012 068/12 SOS 

I Arkiv: Arkivsak ID.: I 
1651 1211217 I 

Brannvesenets tankbil er en 1978 mod. Mercedes, som ble ombygd fra en meieribil til tankbil 
av brannvesenets mannskaper for noen år siden. Selve tanken er på 10 000 liter og er godt 
brukbar for å sette på et annet chassis, med noen ombygginger av pumper mv. Grunnen til at 
bilen må tas ut av drift er at den ikke er driftssikker nok, og det er nælmest umulig å få deler 
til den. Selv en påkosting på rundt kr. 60 000,-, som vi har fått pris på, vil være nærmest 
bortkastet på kort sikt. Både bremser og «almenntilstandem> på bilen vil være av begrenset 
kvalitet også etter en slik påkosting. Slik den fremstår i dag, er den kun til bruk hvis det er 
helt påkrevd. For øvrig brukes den ikke. 

Tankbilens tilstand og melding om at den må skiftes ut er tidligere meldt til kommunene 
Spydeberg og Hobøl i møte med rådmennene. En ble enige om at dette fremmes som egen 
sak. 

Rådmannens innstilling: 

1. Det bevilges kr. 400 000 til å bytte av chassis til brannvesenets tankbil og til nødvendig 
ombyggingsarbeid i forbindelse med dette. 

2. Da tankbilens funksjon ses som en del av kommunenes vannforsyning dekkes utgiftene ved 
bevilgning over vannverkets budsjett med låneopptak på kr 400 000, hvorav Hobøl kommune 
dekker 50 %. 

3. Låneopptaket gjøres med en nedbetalingstid på 10 år. 

F-OS2112 Formannskapet 04.09.2012 

Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

5.2, 



Saksopplysninger: 

Vi kan ikke se at det er riktig rent økonomisk å koste mer på denne bilen. Den bør ut av drift 
av rent trafikksikkerhetsmessige hensyn uansett. Et nyere chassis som vi har sjekket priser på, 
og som er godt brukbart for brannvesenet, kan koste ca. kr. 300 000. Vi regner med at 
ombyggingsarbeider, lakkering mv. vil kunne kost ca. kr. 100 000. Da vi regner med å bruke 
den tanken som står på tankbilen i dag, vil vi således kunne få «ny» tankbil til ca. kr. 400 000. 
Tankbilen må ses på som en del av vannforsyningen i kommunene. Den er bl.a. en 
nødvendighet for slokkevann i store deler av både Spydeberg og Hobøl kommuner der det 
ikke er kommunal vannforsyning. Vi håper det kan godkjennes innkjøp av et egnet chassis så 
snart som mulig. 

Økonomi: 
Det er kommunene som er ansvarlige for at det er tilfredsstillende tilgang til slokkevann. 
Dette blir i størst mulig utstrekning løst gjennom vannforsyningsnettet i kommunene. Dersom 
det er områder som ikke kan dekkes via vannforsyningsnettet, må dette suppleres med tilgang 
på vann på annen måte. I tillegg til brønner og bekker mv. er det en nonnalløsning å ha 
tilgjengelig tankbil. Det antas at finansiering aven tankbil kan skje over kommunenes 
vannverk, men at den rigges bl.a. med blålys, som en del av brannvesenets redskaper. 
Driftskostnadene skal fremdeles gå over brannvesenets budsjett. 
Bilen er også blitt brukt til støvdemping ved feiing av veier, til spyling av plasser, til utkjøring 
av vann ved vannmangel mv. og har således et større bruksområde enn bare som slokkevann. 

Spydeberg, 22. august 2012 

Geir Johannessen 
rådmann 



MØTEINNKALLING 

Adresse: Postboks 1004, 1803 Askim 
Telefon: 69 81 75 00, Telefax: 69 81 75 10 
Leder: Knut Espeland, mobil +4792634860 
Sekretær: Alf S. Johansen, +4791337013 

Det innkalles med dette til møte i Indre Østfold Regionråd fredag 14.september 2012 
Klokken 09.00-12.00. i Hobøl kommune. Knapstad Misjonshus. 
Etter møtet blir det lunsj. 

Vennligst meld fra til sekretariatet hvis du ikke kan komme: alf@bedriftsenteret.no 

Saksliste: 
Sak 33/2012 Godkjenning av protokollen fra møtet i Regionrådet 08.06.2012 
Sak 34/2012 Indre Østfold Utvikling IKS -Selskapsavtale 
Sak 35/2012 Regional planstrategi- høringsuttalelse 
Sak 36/2012 Orientering knyttet til NTP, Follobanen, Ski stasjon m.v. og videre prosess 

Sak 37/2012 Utviklingsavtaler 2013-2016, orientering fra møtet 13. september 

Sak 38/2012 Indre Østfold Regionråd 2013, prioriteringer 

Sak 39/2012 Opphevelse av ulvesone 

Sak 40/2012 Plan for vindkraft i Østfold 

Sak 41/2012 IMDI. bosetting av flyktninger 2013 

Sak 42/2012 Eventuelt 

07.09.2012 
Knut Espeland 

Leder 



Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 33/2012 
Sakstittel: Godkjenne protokoll fra region rådets møte 8. juni 

Saksopplysninger:-

Se vedlegg 

Forslag til beslutning: 

Protokoll fra Regionarådets møte 8. juni 2012 godkjennes. 

PROTOKOLL 
Indre Østfold Regionråd møteprotokoll fra 8.juni 2012 

Regionrådets møte 8. juni 2012, Askim rådhus, bystyresalen 

Navn 
Aremark Kommune Geir Aarbu 

Aremark Kommune Jon Fredrik Olsen 

Aremark Kommune Tore Johansen 

Askim Kommune Joar Kløverud 

Askim Kommune Synnøve Rambek 

Askim Kommune Thor Hals 

Eidsberg Kommune Erik Unaas 

Eidsberg Kommune Kjetil Iglet jern 

Eidsberg Kommune Tom-Arne TØrfoss 

Hobøl Kommune Håvard Jensen 

Hobøl Kommune Bjørn Sjøvold 

Hobøl Kommune Håvard Osflaten 

Marker Kommune Eva Enkerud 

Marker Kommune Stein Erik lauvås 

Indre Østfold Regionråd 14.09.2012 

Til stede 
1 

O 

1 

1 

1 

1 

O 

1 

O 

1 

1 

1 

1 

1 
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Marker Kommune Stein Morten Henningsmoen 1 

Rakkestad Kommune Alf Skog O 

Rakkestad Kommune Ellen Sofie Solbrække O 

Rakkestad Kommune Villy Tjerbo O 

Rømskog Kommune Anne Kirsti Johnsen Boutera 1 

Rømskog Kommune Jeanette M. Jansson O 

Rømskog Kommune Kari Pettersen O 

Skiptvet Kommune Kjell Eivind Solberg 1 

Skiptvet Kommune Anne Grethe larsen 1 

Skiptvet Kommune Svein Olav Agnalt 1 

Spydeberg Kommune Geir Johannessen 1 

Spydeberg Kommune Knut Espeland 1 

Spydeberg Kommune Morten Strande O 

Trøgstad Kommune Ole Andre Myhrvold 1 

Trøgstad Kommune Tor Melvold 1 

Trøgstad Kommune Tor-Anders Olsen 1 

Østfold Fylkeskommune Per-Inge Bjerknes O 

Østfold Fylkeskommune Hanne Therese Myhrer O 

Østfold Fylkeskommune Knut H. Ramtvedt O 

Østfold Bedriftsenter AS Hasse Ekman 1 

lØ Regionråd Alf S. Johansen 1 

lØ Ungdomsråd Vegard Finnes 1 

Vara: 

Eidsberg kommune Øivind Reimert 1 
Spydeberg Kommune Sigmund lereim 1 
Østfold Fylkeskommune Britt Holtha 1 

Andre: 1 
Østfold Fylkeskommune Kari Ottestad 
Askim kommune Sølve Bjørkevoll 1 
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Trøgstad kommune Marit Hakaas 1 

Grønn Hverdag Øivind Hansen 1 

TV aksjonen Nils Petter Hauge 1 

Knut Espeland ønsket velkommen til møtet. 
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Deretter ble møtet satt. 

Saksliste: 
Sak 23/2012 Godkjenning av protokollen fra møtet i Regionrådet 17.04.2012 
Beslutning: Protokollen fra 17.04.2012 godkjennes. 

Sak 24/2012 Beintøft i Østfold 
Øivind Hansen fra Grønn Hverdag orienterte om kampanjen. 
Beslutning: Saken tas til orientering. Indre Østfold Regionråd vil støtte opp under kampanjen i 
Indre Østfold og ønsker å bidra til at den gjennomføres i kommunene. 

Sak 25/2012 Årsrapport med regnskap 2011 
Beslutning: Årsrapport med regnskap 2011 godkjennes under forutsetning av at det ikke 
framkommer vesentlige merknader i revisors uttalelse til regnskapet. 

Sak 26/2012 Evaluering av kommunenes samarbeid med og videre drift av Østfold 
Bedriftsenter AS 
Thor Hals, leder av arbeidsgruppen orienterte om forslaget. Det ble gjort en tilføyelse til 
arbeidsgruppas punktvise forslag ved et nytt punkt 11: «Østfold Bedriftsenter AS 
opprettholdes». 
Beslutning: 
1. Arbeidsgruppens forslag til organisering anbefales. 

2. Anbefalingen oversendes Østfold Bedriftsenter AS, Kompetanseforum AS, Indre Østfold 
Utviklingsfond og Reiseliv Indre Østfold for behandling i respektive selskapers styrer og 
generalforsamlinger. 

3. Arbeidsgruppen bes ta initiativ til at det etableres et nytt selskap Indre Østfold Utvikling og 
legge fram et forslag til selskapsavtale for regionrådet ti behandling innen 1. oktober 2012. 
Regionrådets forslag vil deretter kunne forelegges kommunene til behandling. 
Indre Østfold Regionråd møteprotokoll fra 8.juni 2012 

Sak 27/2012 Folkehelseplan for Østfold- høringsuttalelse 
Beslutning: 
1. Indre Østfold Regionråd slutter seg til Regional plan for folkehelse i Østfold med 
Handlingsprogram, 2012- 2015. 

2. Regionrådet ønsker å spesielt peke på følgende innsatsområder som høyt prioritert i årene 
framover: 
a. Psykisk helse blant unge. Her bør det være en kobling mot det forebyggende arbeidet i forhold 
til å motvirke at elever dropper ut av skolen 

b. Inkluderende arbeidsliv blir stadig viktigere for å få yrkeshemmede og personer med ikke 
norsk etnisk bakgrunn i arbeid. Her bør arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner være 
medspillere. 
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c. Ensomhet bør kunne forebygges ved økt bevissthet på utforming av byer og tettsteder, 
boligtyper, sosiale møteplasser og sosiale aktiviteter. Frivillige organisasjoner bør her være 
viktige samarbeidspartnere. 

Sak 28/2012 Stasjonsstruktur Østfold banens østre Linje, høringsuttalelse 
Beslutning: 
1. Indre Østfold Regionråd støtter Jernbaneverkets forslag til ny stasjonsstruktur på østre Linje, 
forutsatt at stasjonsstrukturen opprettholdes inntil dispensasjon opphører. 

2. Ny stasjonsstruktur forutsetter nødvendig satsing på de gjenværende stasjoner og god 
tilgjengelighet for pendlere. 

Sak 29/2012 Arealregnskap og plansamarbeid i Indre Østfold 
Kari Ottestad, Sølve Bjørkevoll og Marit Hakaas innledet. 
Beslutning: 
1. Regionrådet vil anbefale et interkommunalt plansamarbeid i Indre Østfold. 

2. Rådmannsgruppa gis i oppdrag å utarbeide et forslag til en langsiktig arealstrategi. 

3. Prosessen samordnes med Østfold Fylkeskommune som også bes om å yte ressurser inn i 
prosessen. 

4. Regionrådet ønsker å bli løpende informert om framdriften og ber om at det fremmes en 
framdriftsplan på neste regionrådsmøte. 

Sak 30/2012 Møteplan regionrådet 2012 
Beslutning: 
1. Fredag 28. september 

2. Fredag 9. november 

3. Fredag 30. november. 

Sak 31/2012 TV aksjonen 2012 
Nils Petter Hauge orienterte. 
Beslutning: Saken tas til orientering og regionrådet oppfordrer den enkelte kommune til å 
engasjere seg aktivt for at TV aksjonen skal bli en suksess i Indre Østfold. 

Sak 32/2012 Eventuelt 
Det ble enighet om følgende: 
Arbeidsutvalget lager en uttalelse til Nasjonal Transportplan med utgangspunkt i regionrådets 
uttalelse til Regional Transportplan 17. apri1.2012. 
Ordføreren følger opp reguleringsarbeidet ved Ski stasjon for å fremme interessene til brukerne 
av Østfoldbanens Østre Linje. 

Askim 18.juni 2012 
Alf S. Johansen Sekretær 
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Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 34/2012 
Sakstittel: Indre Østfold Utvikling IKS - Selskapsavtale 

Vedlegg: 

Se vedlagte forslag til selskapsavtale. 

Saksopplysnlnger:-

Regionrådet fattet 8. juni 2012 følgende beslutning: 

1. Arbeidsgruppens forslag til organisering anbefales. 

2. Anbefalingen oversendes Østfold Bedriftsenter AS, Kompetanseforum AS, Indre 
Østfold Utviklingsfond og Reiseliv Indre Østfold for behandling i respektive selskapers 
styrer og generalforsamlinger. 

3. Arbeidsgruppen bes ta initiativ til at det etableres et nytt selskap Indre Østfold 
Utvikling og legge fram et forslag til selskapsavtale for regionrådet ti behandling innen 1. 
oktober 2012. Regionrådets forslag vil deretter kunne forelegges kommunene til 
behandling. 

Det punktvise forslaget fra arbeidsgruppen med regionrådets tilføyelse (punkt 11) er som følger: 

Aktiviteten som kommunene i dag bedriver gjennom Østfold Bedriftsenter AS, Indre Østfold 
Utviklingsfond, Reiseliv Indre Østfold og KompetanseForum AS overføres til ett nytt selskap. 

1. Det opprettes et nytt selskap med navn Indre Østfold Utvikling som er operativt fra 
01.01.2013. Selskapet kan være IKS eller AS. Indre Østfold Utvikling er 100% kommunalt eid 
av kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Trøgstad, Askim, Eidsberg, Marker, Aremark og 
Rømskog. 

2. Indre Østfold Utviklingsfond oppløses og kapitalen i fondet benyttes som grunnkapital til å 
danne det nye selskapet Indre Østfold Utvikling. 

3. KompetanseForum AS avvikles. Kapitalen i selskapet overføres til Indre Østfold Utvikling. Det 
opprettes et kompetanseprosjekt i Indre Østfold Utvikling som overtar arbeidsoppgavene til 
KompetanseForum AS. 

4. Reiseliv Indre Østfold oppløses og aktivitetene legges inn i Indre Østfold Utvikling. Prosjekt 
Reiseliv opprettes i Indre Østfold Utvikling. 

5. Merkevareprosjektet / informasjonsstrategi for Indre Østfold, www.indreostfold.no. overtas 
av det nye selskapet og arbeidet med dette starter så snart et nytt selskap er etablert. Det 
opprettes et markedsføringsprosjekt i Indre Østfold Utvikling. 

6. Det lages en partnerskapsavtale / selskapsavtale mellom de deltakende kommunene. 
Kommunene må behandle partnerskapsavtalen i sine respektive kommunestyrer høsten 
2012 
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7. Arbeidsgruppen får i oppdrag å lage et beslutningsgrunnlag til behandling i kommunestyrene. 
Beslutningsgrunnlaget inkluderer utforming av selskapsavtale og selskapsform. 
Arbeidsgruppa får også i oppdrag å lose dette forslaget gjennom de berørte selskaper / 
organisasjoner slik at de kan fatte vedtak i sine respektive generalforsamlinger. 

8. De ansatte i kommunene som jobber med næringsutvikling vil jobbe tett med det nye 
selskapet 

9. Indre Østfold Utvikling skal som en del av sitt regionale utviklingsengasjement ivareta 
regionrådets sekretariatsfunksjon. Innhold og form avtales spesifikt mellom 
utviklingsselskapet og regionrådet. 

10. Indre Østfold Utvikling skal legge til rette for fortsatt gode møte- og dialogplasser mellom 
kommuner og lokalt næringsliv. 

11. Østfold Bedriftsenter AS opprettholdes 

Vurdering: 

Saken er nå drøftet med de respektive berørte organer og det synes å være en bred oppslutning om 

den skisserte organisasjonsmodellen og at saken er moden for en snarlig realisering. 

Vedlagte selskapsavtale baseres på at det økonomisk tilføres en ressurs på kroner SD/innbygger for 

første driftsår 2013. I denne summen ligger det beløp som kommunene i dag betaler inn til følgende: 

• Indre Østfold Utviklingsfond 

• Reiseliv Indre Østfold 
• Østfold Bedriftsenter AS for regional næringsutvikling 
• Kompetanseforum AS 
• Informasjonsressurs i h.h.t. regionrådets beslutning i sak 11/2011, fra 10. juni 2011. og 

rådmannsgruppens anbefaling ( 10 kroner /innbygger) 

Drift av region rådet og lønn til regionrådets sekretariat ligger inne i potten. Det bør derfor avklares i 

en egen sak, og ressurser må eventuelt tilføres i tillegg til den ressursen som er nevnt ovenfor. 

Arbeidsutvalget bør legge fram en sak om dette til region rådets neste møte. 

Forslag til beslutning: 

1. Regionrådet anbefaler forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling AS og ber 
kommunestyrene behandle saken innen l.desember 2012. 

2. Kommunestyrene bes oppnevne 2 representanter hver til representantskapet/ 
stiftelsesmøtet 

3. Valgkomiteen bes forberede valg av styre 
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Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 35/2012 
Sakstittel: Regional Planstrategi 

Vedlegg: 

l. Brev fra Østfold fylkeskommune, datert 27.04.12 
2. Høringsforslag: Regional planstrategi for Østfold 2012-2015 

http://www.ostfold-f.kommune.no/stream file.asp?iEntityld=13903 

Saksopplysninger:-

Regional planstrategi 2012-2015 etter ny plan- og bygningslov (MD2008) er eneste regionale 
plandokument som skal godkjennes av regjeringen. 

Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional planstrategi. Forslaget er sendt ut 
på høring med frist for uttalelser 01.09.12. Regionrådet har fått frist til å uttale seg til 15. 
september. Utarbeidelse av planstrategien har skjedd i en bred medvirkningsprosess. 

Hovedkonklusjonene framgår på side 18-23 i høringsutkastet hvor man redegjør for oversikt 
over planbehov som skal følges opp og medvirkning og samarbeid i planarbeidet. Det 
foreslås ikke at den nylig vedtatte fylkesplanen skal revideres med følgende begrunnelse: 

• Fylkesplanen bør nå få tid til å virke før det igangsettes rullering av denne, og det 
bør derfor ikke gjennomføres en rullering i inneværende planperiode. 

Når det gjelder regionale planbestemmelser angir høringsutkastet følgende: 

• Regionale planbestemmelser innføres i løpet av perioden 2012-2015 for 
avgrensede temaer eller innenfor avgrensende geografiske områder, dersom både 
de berørte kommunene og fylkeskommunen mener dette er formålstjenlig. 

Regional Transportplan er vedtatt i 2012. Regional plan for vindkraft er på høring og vil bli 
vedtatt i 2012. I høringsutkastet foreslås det videre at man utarbeider: 

• En regional kompetanseplan for Østfold 
• Forvaltningsplan vannregion Glomma 
• Kystsoneplan (rullering) 

På 3 områder ønsker man å få utarbeidet en fag rapport før neste rullering av fylkesplanen: 

• Råstoffuttak 
• Handelsanalyse 
• Scenarioer for Østfolds utvikling 
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I nasjonale forventninger til regional planlegging er det utformet tre konkrete plankrav til 
fylkeskommunene: 

1. Regionale planer for samordnet areal- og transportplanlegging 

2. Regionale planer som avklarer den overordnede senterstrukturen og som gir 
retningslinjer for etablering av handel i tråd med rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

3. Regionale vannforvaltningsplaner 

Vurdering 

En viktig sak for Indre Østfold har vært hvordan handel som av historiske grunner er etablert 
utenfor sentrene(eksempelvis Sekke1sten, Slitu, Brennemoen, Ramstad) skal kunne få utvikle 
seg videre uten at bedriftene skulle måtte flytte. 

En annen sak er hvordan sentrumsområder som overskrider Fylkesplanens bydefinisjon på 
5000 skal kunne utvikle seg, selv om man ikke er definert som byer. 
Kjøpesenterbestemmelsenes intensjon er å begrense nedbygging av dyrket mark og 
forebygge unødvendig transport. Derimot er ikke intensjonen å hindre utvikling av handel 
inne i sentrumsormådene. Hvis regelverket om et tak på 3000m2 handel i områdesentrene 
praktiseres rigid kan det føles som en tvangstrøye for næringslivets muligheter til å utvikle 
seg, og kommunenes muligheter til å drive dynamisk stedsutvikling. 

Fylkesplanens intensjon er å skape en mer transporteffektiv og bærekraftig arealutnyttelse. 
Det medfører blant annet fortetting. Fokuset på sentrumsutvikling i byer og tettsteder har 
kommet sterkt de senere årene. Regionale perspektiver har blitt anvendt for å se 
arealutnyttelse i et mer helhetlig perspektiv. Arealkvote og arealregnskap har blitt lansert for 
å få kommunene til å samordne sin arealplanlegging tettere. 

De fleste aksepterer i dag at et mer arealgjerrig fokus er nødvendig av ulike årsaker. Ikke 
minst på grunn av den sterke befolkningsveksten. Likevel må man kunne forvente at 
Fylkesplanen praktiseres med lempe og fornuft, slik at kommunene gis en fleksibilitet i 
arealutviklingen og stedene kan utvikle seg på sine egne premisser. 

Den nye fylkesplanen er behandlet og vedtatt etter gammelt lovverk (MD1985). Planen 
omfatter dermed ikke regionale planbestemmelser, slik ny lov gir anledning til. Planen er 
likevel retningsgivende med anledning til å sette fram innsigelse, dersom kommunale 
arealplanforslag er i strid med fylkesplanen. 

Forslag til høringsuttalelse: 

1. Indre Østfold Regionråd er enig i at det ikke bør legges opp til en omfattende rullering av 
fylkesplanen de nærmeste 4 år og forøvrig enig i de planbehov og utredningsbehov som 
beskrives i høringsutkastet. 

2. I tillegg ønsker regionrådet at retningslinjene for praktisering av 
kjøpesenterbestemmelsene tas opp til ny vurdering. Det må ikke legges begrensninger 
på en dynamisk handelsutvikling, transformasjon og utnyttelse av arealer inne i 
områdesentrene til varierte formål inklusive handel. Det bør dessuten skilles mellom 
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eksisterende og nye handelsområder, slik at handelsvirksomhet på eksisterende 
handelsområder til en viss grad kan utvides selv om de ligger utenfor sentrumsområdene. 
Byene må gis tilgang til å utvikle plasskrevende storhandel på sentrumsnære arealer. 
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Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 36/2012 
SakstitteI: Orientering knyttet til NTP, Follobanen, Ski stasjon m.v. og videre prosess 

Vedlegg / Saksopplysninger:-

Følgende høringsuttalelser har vært sendt på vegne av Indre Østfold region råd siden sist 

regionrådsmøte: 

1. Høringsuttalelse til reguleringsplanen for Follobanen gjennom Ski, 22. juni 2012 
2. Høringsuttalelse til NTP 2014-2023 - Fellesuttalelse sammen med Follorådet, 26. juni 2012 
3. Høringsuttalelse, Nasjonal Transportplan2014---2023,Høyhastighetsutredningen 

og KVU Intercity Østfoldbanen, datert 29. juni 2012. 
4. Høringsuttalelse til reguleringsplan for Ski stasjon, 29.august 2012 

Vurdering: 

Det vil bli gitt en muntlig orientering om status og muligheten for å diskutere veien videre. 

Forslag til beslutning: 

Saken tas til orientering. 
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Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 37/2012 
SakstitteI: Regionale Utviklingsavtaler 2013-2016 

Vedlegg: 

• Østfold Fylkeskommunes brev 26.06.2012 
• Utviklingsavtaler Østfold Fylkeskommune, rapport fra Østfold Fylkesrevisjon rapport4/2012 

o Kan tilsendes på forespørsel 
• Notat til regionrådets arbeidsutvalg 29.august 2012 

Saksopplysninger: 
Regionale utviklingsavtaler er inngått mellom Østfold Fylkeskommune og alle region rådene i østfold 
for perioden 2009-2012. 

For Indre Østfold har en styringsgruppe ledet av regionrådets leder styrt budsjettet og behandlet 
rapporter. Ordførerne i Eidsberg, Trøgstad, Skiptvet, Askim og Spydeberg samt fylkesvaraordfører og 
en opposisjonspolitiker fra fylkeskommunen har utgjort styringsgruppen. 

Det vises til at Østfold Fylkeskommune for neste 4 årsperiode ønsker en dialog med regionrådene og 
kommunen om innholdet og opplegget. Et møte er berammet med ordførere og rådmenn den 13. 
september. 

Frist for innspill fra regionrådene er satt til 21.september. 

Beslutning: 

Saken legges fram uten forslag til beslutning. 
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Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 38/2012 
Sakstittel: Indre Østfold Regionråd 2013, prioriteringer 

Vedlegg: 

• Evalueringsgruppens rapport(behandlet i regionrådet 17. april2012)-tidligere utsendt 
• Årsrapport for 2011 (behandlet i regionrådets møte 8. juni 2012)-tidligere utsendt 

Saksopplysninger:-

Arbeidsutvalget ønsker å drøfte prioriteringer og fokus for 2013 med regionrådet. Hvilke 

målsettinger skal legges til grunn for arbeidet? Hvilke saker skal prioriteres og diskuteres i 

regionrådet i 2013? 

Diskusjonen i region rådet 14. september er ikke med utgangspunkt i et ferdig forslag, men et forsøk 

på å få innspi". Årsplan for 2013 vil bli behandlet på neste regionrådsmøte. 

I vedtektenes § 1 er det satt opp følgende formål: 

Indre Østfold Regionråd har som formål å utvikle Indre Østfold som region. Rådet skal legge til rette 
før økt samarbeidet mellom kommunene i regionen, og gjennom dette bidra til å skape en felles 
identitet i Indre Østfold. 

Regionrådet skal primært engasjere seg i saker som er av betydning for utviklingen av regionen. For 
det langsiktige og strategiske arbeidet skal det så langt som mulig utarbeides årlige handlingsplaner 
som forelegges kommunene til uttalelse. 

Vurdering: 

En handlingsplan inneholder 

• Politiske målsettinger 

• Tiltak 
• Budsjett 

Det politiske ambisjonsnivået avgjør hvor mye ressurser man ønsker å avsette til gjennomføringen 

av aktivitetene. I henhold til vedtaket 17. april på basis av evalueringsgruppas rapport så ble det 

bestemt at hver kommune skal innbetale årlig en kontingent på kroner 10.000 + 1 krone /innbygger. 

Dette vil beløpe seg til kroner 142.000 med dagens innbyggerta". Midlene er forutsatt å skulle dekke 

driftsutgifter, ikke lønn. 
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Regionrådets sekretariat finansieres i dag i hovedsak gjennom utviklingsavtalen med 

fylkeskommunen. Samlet dekker dette rundt 70% av et årsverk. Kommunenes andel har vært 

225.000 kroner/år, inklusive Rakkestads andel. 

Aktuelle fokusområder og arbeidsoppgaver for Indre Østfold Regionråd 2013: 

• Regionale transportplaner og infrastruktur 
• Næringsutvikling og opplevelser, herunder reiseliv 
• Regional informasjon, markedsføring og profilering 
• Regional planlegging og utredninger, herunder regional arealstrategi og stedsutvikling 
• Kompetanseutvikling(Kompetanseforum med videre) 
• Kultur og fritidstiltak av regional karakter 

• Samarbeid med Osloregionen 
• Samarbeid med Varm land og internasjonale partnere 

• Regionalt Ungdomsråd 
• Prosjektutvikling gjennom Interreg med videre 
• Regionale samarbeidsstrukturer 
• Daglig drift og møter (rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og regionråd) 

listen er ikke uttømmende og kun en indikasjon på aktuelle saksområder. Hvor mye regionrådet 

ønsker å engasjere seg i de ulike saksområdene vil variere fra år til år, men dette er saker som alle er 

viktige å holde et øye på tvers av kommunegrensene. 

Det må forutsettes at arbeidet med mange av disse sakene blir lagt til Indre Østfold Utvikling IKS og 

til prosjektgrupper, arbeidsgrupper med videre. 

Forslag til beslutning: 

Saken legges fram uten forslag til beslutning 
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Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 3912012 
Sakstittel: Ulvesone 

Vedlegg: 

• Brev fra Norsk Jeger- og Fiskerforbund til ordførere i Østfold 

Saksopplysninger: 

Saken legges fram til drøfting. 
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!o2fe)~Østfuld 
Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 40/2012 
Sakstittel: Regional plan for vindkraft i Østfold 

Vedlegg: 

Planforslag med vedlegg kan lastes ned her: 

http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module 123/proxv.asp?D=2&C=394&1=22273 

Sammendrag: 

Kommunene i Østfold har mottatt Regional plan for vindkraft i Østfold til høring, med frist 10. 

september. Regionrådet har fått frist til 15. september. 

Bakgrunnen for planen er blant annet regjeringens målsetting om å tilrettelegge for økt 

vindkraftutbygging i områder der konfliktene i forhold til andre hensyn er akseptable, samt Østfold 

fylkes relativt store kraftunderskudd, og vedtatte energi og klimaplaner i fylke og kommuner, der det 

legges til grunn relativt store reduksjoner i klimagassutslippene fram mot 2020. 

Det utarbeides en regional plan i Østfold, som også skal sikre at enkeltsøknader behandles ut fra 

helhetlige vurderinger. Det har vært lagt vekt på en åpen planprosess med stor grad av medvirkning. 

Planen konkluderer med 10 egnede vindkraftområder i Østfold hvorav følgende mulige områder i 

Indre Østfold: 

Store vlndkraftanlegg(over 20 turbiner): 

• E18 nor-Huevann, Marker 

• El8 sør-Sloreby, Marker 
• Bikjula-Kollerødfjellet, Aremark 

Middels store vindkraftanlegg (10-20 turbiner): 

• Stikla NV, Trøgstad 

Små anlegg (5-10 turbiner) 

• Ulvevannet sør, Marker 
• Nordby nord, Skiptvet og Våler 
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Bakgrunn 

Vindkraft har tidligere vært et lite aktuelt tema i Østfold. Vindkraft i Norge har vært forbeholdt 

kystområder med andre vindforhold enn i Østfold. Det har derfor ikke vært aktuelt med vindkraft i 

Østfold. Også fordi det meste av fylket er relativt tett befolket. 

Men også Østfold har kystområder, og anleggene blir i større grad også tilpasset innlandsforhold. I 

Sverige har vindkraftutbygging foregått i mange år, også i landskap med samme karakter som i 

Marker. 

Regjeringens satsing på fornybar energi, samt energiselskapenes interesse for å se på prosjekter over 

store deler av landet, har medført et behov for å se på regionale planer for utbygging. Kommunene 

har også vedtatt sine energi- og klimaplaner, som legger til grunn en stor reduksjon i klimagassutslipp 

i perioden fram til 2020. Foreløpig er det få konkrete grep som er tatt i forhold til dette, og 

vindkraftutbygging kan være ett av de aktuelle tiltakene for å nå målene. 

Vindkraftanlegg er svært synlige i landskapet, og medfører også relativt store inngrep i form av 

infrastruktur. Dersom slike anlegg skal plasseres i Østfold-landskapet, er det derfor behov for å se på 

områder hvor konfliktene i forhold til andre interesser er minst. 

Målsettingen med planen er å finne de mest egnede områdene for vindkraftutbygging i Østfold. 

Planen som er utarbeidet skal sikre en behandling ut fra et helhetlig perspektiv, og den skal kartfeste 

følgende arealkategorier 

mulige områder for utbygging av Vindkraftanlegg i Østfold 
spesielt konfliktfylte områder 
ikke aktuelle områder 

Planen som er mottatt beskriver rammer og lovverk for slik utbygging, og det henvises til 

høringsdokumentet i forhold til dette. Videre sier dokumentet noe om nødvendige forutsetninger for 

utbygging, slik som tilstrekkelig vind og nettkapasitet, og muligheter i forhold til næringsutvikling og 

verdiskapning. 

De begrensende faktorene er miljøinteresser knyttet til landskap, naturvern, kulturminner og 

kulturmiljø, friluftsliv og landbruk. Disse forholdene er grundig behandlet i hørings-dokumentet. 

Det er gjort en analyse for å kartlegge mulige konflikter ved utbygging. 

Kartene som er utarbeidet kan lastes ned her: 

http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module 123/proxy.asp?I=22273&C=394&D=2 

Næring-verdiskaping og økonomi 

I høringsdokumentet er beskrevet forhold knyttet til verdiskaping i anleggsfasen og driftsfasen, lokal 

sysselsettingseffekt, leieinntekter til grunneiere, veiforhold i skogbruket, reiseliv og kommunal 

økonomi. 
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Utbygging vil uten tvil ha store positive effekter i forhold til næring og verdiskaping, både privat og 

offentlig. Dette handler om leieinntekter for grunneiere der anleggene plasseres, skatt på verker og 

bruk til kommunen, og ikke minst verdiskapningen som skjer lokalt i anleggsfasen. Anleggene har 

også behov for veianlegg, som vil kunne utnyttes i forhold til skogsdrift i områdene. 

Knyttet til reiseliv er effektene trolig motsatte, da turbinene vil være svært fremtredende i 

landskapet og kanskje ha negativ effekt på inntrykket av uberørt og storslått natur. 

Grensekommunene representerer en stor del av det som er av sammenhengende og uberørt natur i 

fylket. En utbygging vil endre dette inntrykket. I denne sammenheng må en ta spesielt hensyn til 

påvirkningen en utbygging vil ha på vassdraget, som er vernet gjennom rikspolitiske retningslinjer 

(RPR). 

På den annen side er de fleste i dag opptatt av miljøvennlig og fornybar energi, og spørsmålet er om 

vi da må akseptere slike innslag i landskapet, også hos oss. Diskusjonen blir noe av den samme som 

mastene på Vestlandet. Erfaring fra mange andre områder er imidlertid at utbyggingen har hatt liten 

betydning for turistenes syn på området, og at det ikke har påvirket antall besøkere. 

Miljøinteresser 

Til grunn for analysene er det er utarbeidet 5 temakart over følgende interesser: 

• Landskap 
• Naturvern 
• Kulturminner/kulturmiljø 

• Friluftsliv 
• Jordbruk / dyrka mark 

Landskap skiller seg ut som et tema med overordnet og helhetlig perspektiv, der influensområdet for 

virkninger er større på grunn av vindturbinenes visuelle rekkevidde. Områder som er lite berørt av 

inngrep oppfattes ofte som mer sårbare for vindkraftanlegg, enn områder der andre former for 

anlegg og inngrep allerede finnes. Østfolds har et sammensatt landskap med landskapstyper med 

varierende sårbarhet og tåleevne. Konsekvenser av vindkraftutbygging vil variere i forhold til 

landskapstype og i forhold til turbinenes plassering i landskapet. 

Temakart Natur viser de overordnede naturverdiene. Områder med høyt eller verdifullt biologisk 

mangfold er ikke tatt med her, men må framkomme i eventuell KU. Viktig årsak til tap avarter og 

livsformer er fySiske inngrep, oppsplitting av arealer og endret arealbruk. 

Temakart kulturmiljøer og kulturminner er fredete kulturminner og regionalt verdifulle kulturmiljøer i 

henhold til Fylkesplanen og kulturminneplan for Østfold. De fleste kulturmiljøer er knyttet til de 

landskapsstrukturer som dominerer i fylket. 

Temakart friluftsliv er basert på statlig sikrede friområder, og områder som er knyttet til 

bymarker/tettsteder og andre større sammenhengende friluftsområder. Problemstillinger som er 

beskrevet som aktuelle ovenfor viktige friluftslivsområder, er plassering av vindkraftanlegg, mens 

lokalisering i nærheten til friluftslivsområdene vil ha betydning gjennom turbinenes synlighet og støy. 

I forhold til jordbruk / dyrka mark er det ingen arealer foreslått utbygd av hensyn til jordvernet. 
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Konsekvensvurdering og detaljkart er utført for hvert temaområde. 

Med utgangspunkt i plankartene: 

5 temakart (landskap, naturvern, kulturminner/kulturmiljø, friluftsliv og dyrka mark) 
Konfliktkart boliger 
Konfliktkart / GIS analyse 
Regionalnett kraftledninger 
Vindkart 

er det framkommet et Plankart 1 Østfold og Plankart 2 Østfold. 

Plankart 1 viser mulig egnede områder for vindkraftverk i Østfold. Plankart 2 viser områder med 

middels konflikter. 

Vurdering: 

Det er foretatt en grundig utredning som er et godt utgangspunkt for politiske og faglige 

vurderinger. Medvirkningsprosessen synes å ha vært tilfredsstillende. Det er bra at det 

gjøres en slik regional analyse. Det er åpenbart noen problematiske miljøfaktorer som støy 

og visuelle inngrep i kulturlandskapet etc. På den annen side er det viktig å kunne 

tilrettelegge for bærekraftig energiproduksjon i tråd med overordnede nasjonale, regionale 

og lokale miljøvisjoner og målsettinger for redusert utslipp av klimagasser. I en situasjon 

med sterk befolkningsvekst på Østlandet og i Østfold må man regne med økt etterspørsel 

etter energi. 

Det er en politisk utfordring å foreta en avveining mellom de ulike interessene. 

Forslag til beslutning: 

Regional plan for vindkraft i Østfold tas til orientering. 
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!Q9se)~ØstfOld 
Møtedato: 14.09.2012 
Saksnummer: 41/2012 
Sakstittel: IMDI Bosetting av flyktninger 

Saksopplysninger: 

Innvandring og Mangfold direktoratet har henvendt seg til regionrådet og bedt om å få orientere om 

behov for bosetting av flyktninger for 2013. Det blir gitt en orientering i møtet. 
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