
Spydeberg kommune 
 

Møteprotokoll for Kommunestyret 
 
Møtedato: 18.09.2012 Møtetid: Kl. 18:00 –  22:40  
Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/12 - 069/12 
 
Faste representanter: Vararepresentanter: 
  
Morten Strande  
Jeanette Bach Mikkelsen  
Kyrre Havelin  
Gro Pettersen  
Truls Lindmo  
John Dokken  
Ingjerd Schou  
Dordi Schou, FF Arne Bjerke 
Gunnar Harstad  
Elham Binai-Faal   
Sigmund Lereim, FF Ole Anton Liverud 
Anne Sofie Hoff  
Tron Kallum  
Torstein Skjolden  
Gunnar Espelid  
Birgitta Grimeland, FF Jarl Meland 
Andreas Kulvik  
Knut Espeland  
Margrethe Solberg  
Ole Andreas Kvilesjø   
Thor Erik Klever  
 
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
Morten Strande 061/12 Kari Ørnø 
Torstein Skjolden 066/12 Hans Magnus Kjos 
 
Møteleder: Knut Espeland 
Fra adm. møtte: Geir Johannessen, Hans Moesgaard, Erik Flobakk, Mette 

Mysliwski, Lindy Hansen, Runar Stemme og Kirsten Langehaug 
Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere: Presentasjon av Rock Festival v/Børre, Eddy og Kenneth. 

Toril Hovind og Nils Skaarer til sak 069/12, Ole Harald Bråten og 
Berit Wammeli til sak 066/12 

Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
  Knut Espeland   
  ordfører   
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

057/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
058/12  MORTENSTUA SKOLE IKS - SELSKAPSAVTALE 
059/12  MORTENSTUA SKOLE - NYE VEDTEKTER FOR 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
060/12  OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET 

ØSTFOLD OG 17 KOMMUNER I ØSTFOLD 
061/12  KARTLEGGING AV FRIVILLIGSENTRALER 
062/12  PLANSTRATEGI - RULLERING SKOLEBRUKSPLAN 
063/12  KLAGE PÅ VEDTAK SAK NR. K-035/12 OM SKJENKEBEVILLING 
064/12  NY BEHANDLING AV MELDING OM SPREDNING AV 

PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 
065/12  GNR.30 BNR.1 - DETALJREGULERING FOR DEL AV 

LUNDSJORDET. NY 2.GANGS BEHANDLING 
066/12  KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 2012-2024 - AREALDELEN. 2. 

GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
067/12  INNLØSNINGSRETT PÅ MYRER SKOG - VIDERESALG AV 

EIENDOM 
068/12  TANKBIL BRANNVESENET 
069/12  GNR 104, BNR 5 OG DEL AV BNR 1, HOVIN KIRKEGÅRD - 

DETALJREGULERING. 2. GANGS BEHANDLING ETTER 
OFFENTLIG ETTERSYN 

 
 
 
 



Innvendinger til innkallingen 
 
Jarl Meland påpekte bruk av feil paragraf og ba om saken blir behandlet ikke unntatt 
offentlighet. 
 
 
057/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
K-057/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
 
Vedtak, enstemmig: Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 

Vedtak i sak 057/12: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
058/12:  MORTENSTUA SKOLE IKS - SELSKAPSAVTALE  
 
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 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 

 
 
K-058/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden  
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. 
 

Vedtak i sak 058/12: 
 

1. Forslaget til selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS vedtas med endring i punkt 9 i 
selskapsavtalen som foreslått av representantskapet. 
 
 
 
059/12:  MORTENSTUA SKOLE - NYE VEDTEKTER FOR 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN   



 
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: 

1. Spydeberg kommunes vedtekter for SFO fremmes til politisk behandling for innarbeidelse 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 

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

er revidert. 
 
 
K-059/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Torstein Skjolden  
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for oppvekst, omsorg og kultur. 
 
Vedtak i sak 059/12: 
 

1. Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Mortenstua skole vedtas. 
2. Spydeberg kommunes vedtekter for SFO fremmes til politisk behandling for 

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

er revidert. 
 
 
060/12:  OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET 
ØSTFOLD OG 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 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
K-060/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Kyrre Havelin 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland 
 
Forslag fra H, Frp, V og KrF - Nytt pkt. 3 
Forslag til revidering av retningslinje 3 og 5 legges fram til politisk behandling etter at klinisk 
utvalg har avlevert sin rapport. 
 
Pkt. 1 og 2:  
Vedtak, enstemmig: Som foreslått av Komite for oppvekst, omsorg og kultur 
 
Pkt. 3: 
Vedtak, enstemmig: Som foreslått av H, Frp, V og KrF 
 
 

Vedtak i sak 060/12: 
 

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. 

3. Forslag til revidering av retningslinje 3 og 5 legges fram til politisk behandling etter at klinisk 
utvalg har avlevert sin rapport. 
 
 
 
- Morten Strande ble erklært inhabil og fratrådte møtet 
- Kari Ørnø tiltrådte møtet 
 
061/12:  KARTLEGGING AV FRIVILLIGSENTRALER  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. 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 ………… 

 
 
 
F-051/12 Formannskapet 04.09.2012 
 
-  Morten Strande erklært innhabil, Kyrre Havelin tiltrådte. 
 
 
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 forutsettes 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: 
 
 
1. 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 01.01.2013 innen for en økonomisk ramme på kr  

300 000. 

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

 
 
 
K-061/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
Politisk saksordfører: Gunnar Harstad 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Ole Anton Liverud, Kyrre Havelin 
 
Forslag fra Frp - Nytt pkt. 2: 



Rådmannen gis i oppgave å fremforhandle et forslag til ny avtale med dagens Frivilligsentral 
med virkning fra 01.01.2013 innenfor en økonomisk ramme på kr 300 000, støtten for 2014 
osv skal ikke økes. 
 
Forslag fra Ole Anton Liverud, SP: 
Støtten skal være på kr 320 000 
 
Forslag fra A:  
Støtten skal være på kr 285 000 
 
Votering: 
 
Pkt. 1 
Vedtak enstemmig vedtatt 
 
Pkt. 2 
Forslaget  fra AP fikk 7 stemmer mot 14 og falt 
 
Forslaget  fra FRP ble satt opp mot rådmannens innstilling: 
Forslaget fra FRP fikk 14 stemmer mot 7 og ble vedtatt 
 
Pkt. 2 – Ikke økes fra 2014 osv 
Forslaget fikk 12 stemmer mot 11 og vedtatt 
 
Pkt. 3: 
Vedtak, enstemmig vedtatt 
 

Vedtak i sak 061/12: 
 
1. 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 dagens 

Frivilligsentral med virkning fra 01.01.2013 innenfor en økonomisk ramme på kr 300 000, 

støtten for 2014 osv skal ikke økes. 

3. Det forutsettes at kommunestyret kan peke ut et styremedlem til styret i Frivilligsentralen. 
 
 
- Kari Ørnø fratrådte og Morten tiltrådte møtet 
 
 
062/12:  PLANSTRATEGI - RULLERING SKOLEBRUKSPLAN  
 
 
F-056/12 Formannskapet 04.09.2012 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 
Arbeidet med rullering av Skolebruksplan vedtas igangsatt.
 
K-062/12 Kommunestyret 18.09.2012 



 
Politisk saksordfører: Margrethe Solberg 
 
Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 
 

Vedtak i sak 062/12:  
 

1. Arbeidet med rullering av Skolebruksplan vedtas igangsatt. 
 
 
 
063/12:  KLAGE PÅ VEDTAK SAK NR. K-035/12 OM SKJENKEBEVILLING   
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 035/12 av 22.05.2012 opprettholdes. 
 
 
 
K-063/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
Politisk saksordfører: Torstein Skjolden 
 
Følgende hadde ordet: Ingjerd Schou, Jarl Meland, Gunnar Espelid, Gro Pettersen, Tron 
Kallum, Kyrre Havelin, John Dokken 
 
Forslag fra Ingjerd Schou ,H: Spydeberg sport og Kakao tildeles kun skjenkebevilling klasse 
1 og 2. 
 
Forslag fra FRP: Opprettholde rådmannens innstilling fra k.sak 035/12 i møte 22.05.2012 
 
 
Votering: 
Forslaget fra Ingjerd Schou, H fikk 13 stemmer mot 8 og ble vedtatt. 
 

Vedtak i sak 063/12: 
 
1. Spydeberg Sport og Kakao gis skjenkebevilling for klasse 1 og 2. 
 
 
064/12:  NY BEHANDLING AV MELDING OM SPREDNING AV 
PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Spydeberg kommune gir med hjemmel i forskrift av 4.august 1987 nr. 1157 om Spredning av 

plantevernmidler i skog §3 pkt.1 femte ledd Pegasus Helicopter tillatelse til spredning av 

plantevernmidler fra Helicopter på 141 daa i Spydeberg høsten 2012 fordelt på følgende felt: 

Eiendom 
(gbr) 

Skogeier Bestand Felt 
nr 

Opprinnelig 
areal (daa) 

Oppdatert 
areal (daa) 



13/1 
Olav 
Breivik 

14,21,23 og 24 2 34 34 

118/1 
Mai 
Holtskog 

9,10 og 11 3 25 25 

42/1 
Martha 
Mjølnerud 

13,25,32,35,39,42,43,44 8 og 9 85 70 

51/1 
Asbjørn 
Unnerud 

14 og 50 
11 og 
12 

27 12 

Sum 213 141 
 

 
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 felt, 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. 1, felt nr.1 (bestand nr. 25), av 

hensyn til friluftsinteresser og avstanden til institusjonen Nybøle. 
 

 
K-064/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Harstad, Torstein Skjolden 
 
Forslag fra H/Frp/V og Krf: 
 
1. Landbruks- og matdepartementet har i forbindelse med klagebehandling av saken 

klargjort at melding om spredning av plantevernmidler med helikopter over skog skal 
behandles av kommunen i henhold til gjeldende regelverk, og at det ikke foreligger 
muligheter for utøvelse av politisk skjønn. 



2. Behandling av foreliggende og fremtidige meldinger om spredning av plantevernmidler i 
skog (forskrift av 4. august 1987 nr. 1157) delegeres til rådmannen. 

3. Spydeberg kommune er en miljøkommune. I sin behandling skal rådmannen innenfor 
gjeldende regelverk legge seg på en restriktiv linje. 

 
 
Forslag fra Torstein Skjolden, SP: - nytt pkt. 4: 
Administrasjonen bes utarbeide sak til politisk behandling om delegering av saker til 
rådmannen av ikke-prinsipiell karakter etter matloven av 19.12.2003. 
 
Votering: 
 
Pkt. 1 – Forslag fra H, FrP, V og KrF: 
Vedtak, enstemmig vedtatt 
 
Pkt. 2 - Forslag fra H, FrP, V og KrF: 
Vedtak, enstemmig vedtatt 
 
Pkt. 3 - Forslag fra H, FrP, V og KrF: 
Forslaget fikk 16 stemmer 5 og ble vedtatt 
 
Pkt. 4 – Forslag fra Torstein Skjolden: 
Forslaget fikk 12 stemmer mot 9 og ble vedtatt 
 

Vedtak i sak 064/12: 
 
1. Landbruks- og matdepartementet har i forbindelse med klagebehandling av saken 

klargjort at melding om spredning av plantevernmidler med helikopter over skog skal 
behandles av kommunen i henhold til gjeldende regelverk, og at det ikke foreligger 
muligheter for utøvelse av politisk skjønn. 

2. Behandling av foreliggende og fremtidige meldinger om spredning av plantevernmidler i 
skog (forskrift av 4. august 1987 nr. 1157) delegeres til rådmannen. 

3. Spydeberg kommune er en miljøkommune. I sin behandling skal rådmannen innenfor 
gjeldende regelverk legge seg på en restriktiv linje. 

4. Administrasjonen bes utarbeide sak til politisk behandling om delegering av saker til 
rådmannen av ikke-prinsipiell karakter etter matloven av 19.12.2003. 

 
 
 
 
065/12:  GNR.30 BNR.1 - DETALJREGULERING FOR DEL AV LUNDSJORDET. 
NY 2.GANGS BEHANDLING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert revidert planavgrensning og vedtar endret 

plankart for detaljregulering for del av Lundsjordet. 
 

2. Komité 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: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert revidert planavgrensning og vedtar endret 

plankart for detaljregulering for del av Lundsjordet. 
 

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

 
 
 
K-065/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
Politisk saksordfører : Anne Sofie Hoff 
 
Vedtak, enstemmig: 
Som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk. 
 

Vedtak i sak 065/12: 
 

 
1. Detaljregulering for del av Lundsjordet vedtas, jf. Plan- og bygningsloven §12-12. 
 
 
 
066/12:  KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 2012-2024 - AREALDELEN. 2. 
GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 2012-

2024 – arealdelen med de endringer som framkommer av saksframlegg. 
 
2. Det vedtas med dette oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering for Myra/TEBO-

området – hensynssone H810_2,  jf. plan- og bygningsloven § 12-8. 
 
 
 
KMPT-036/12 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:  

 

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.  

 

I  

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.  

II 

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 II 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: 

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/omsorgsleiligheter.  

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 ungdomskolen. »  

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) II) vedtatt enstemmig 

Punkt 2) vedtatt enstemmig 



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.  

 

I  

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.  

II 



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 

stasjonsområdet/stasjonsparken.  

 

4)  Innspill til kommuneplanen 

a) Grååsen II 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» 

 
 
 
K-066/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
- Torstein Skjolden (SP) ble erklært inhabil og fratrådte møtet  
- Hans Magnus Kjos (SP) tiltrådte 
 
Politisk saksordfører: Andreas Kulvik 
 
Følgende hadde ordet: Jarl Meland, Tron Kallum, Truls Lindmo, Anne Sofie Hoff, Knut 
Espeland 
 

Forslag fra Sp: 
1. Punkt 5 i innstillingen, Grinitun, flyttes fra ”Innspill til kommuneplanen” til 
”Sentrumsplan”. Det er ingen endringer i teksten fra innstillingen som lyder: 
«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 
tillegg bør det også vurderes arealbehov for eventuell bygging av 
eldreboliger/omsorgsboliger.» 
 



2. Punkt 6 i innstillingen, Undergangen i Myra, flyttes fra ”Innspill til kommuneplanen” 
til ”Sentrumsplan”. Det er ingen endringer i teksten fra innstillingen som lyder: 
«Forslaget i Sentrumsplanen om å fjerne undergangen i Myrakrysset utgår». 
 
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. 
 
Tilleggsforslaget er følgende: 
«Sanitetens hus og området omkring skal være kommunal eiendom. Eiendommen kan brukes 
til ulike kommunale tjenester.» Sak K-019/11 angående salg av eiendommen fremmes 
kommunestyret til fornyet behandling. 
 
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 med mer». 
 
 

Forslag fra A: 
 
Nytt pkt. 4 c: 
Vurdere avlastningsvei for Stasjonsgata i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 
 
Nytt pkt.1 b: 
Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumshjernen bør normalt ikke overstige 4 etg. Med en 
tilbaketrukket 5, etg. 
 
5. etasjer med en tilbaketrukket 6. etg. bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier 
det, og bygningene eller ivaretar hovedintensjonen i kommunedelplanen 
 

Forslag fra H, Frp, V og KrF: 
 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 2012-

2024 – arealdelen med de endringer som framkommer av saksframlegget 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, kan innebærer raskere vekst i perioder. Veksttall vil bli 
vurdert justert i rullering av kommende kommuneplan.  Tabellen 
”Fremtidsscenario 2012-2048” er kun å betrakte som indikativ. 

 
b. Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 4-5 

etasjer.  Større høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og 
bygningene ellers ivaretar hovedintensjonen i kommunedelplanen. 

 
c. Planbestemmelser.  

i. § 2.1.1 a) endres til: ”Fortetting skal skje innenfor målet om en 
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,5% i planperioden.”  



ii. § 2.2.2 og § 2.2.4 strykes da innholdet ivaretas av § 2.2.3 
iii. § 4.1 H810_10; Foreslått tillegg tas ut da dette ivaretas av § 2.2.3 

 
d. Eikebergåsen.  Området opprettholdes som mulig framtidig byggeområde for 

boligbebyggelse i påvente av rullering av kommuneplanen og avklaring med 
hensyn til eventuell felles plan for arealdisponeringen Spydeberg/Knapstad. 

 
2. Som foreslått av rådmannen 
 
3. Rådmannen bes utarbeide notat for oppstart av reguleringsarbeid for 

stasjonsområde/stasjonsparken. 
 
4. Innspill til kommende rullering av kommuneplan. 

i. Løkenjordet. Området vurderes satt av til framtidige sentrumsformål med 
kombinasjon av bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting.  Området 
bør først bygges ut etter at ønsket fortetning er oppnådd i sentrumskjernen, 
og bør også vurderes med hensyn til behov for areal knyttet til eldreomsorg 
og annen offentlig tjenesteyting.  Områdene anses som naturlige for 
sentrumsnær fortetning i framtiden, og vil motvirke en spredt bilbasert 
arealstruktur innenfor sentrumssonen. 

ii. Grååsen II vurderes som mulig framtidig byggeområdet for 
boligbebyggelse. Området legges øst for eksisterende boligfelt, og vil ved 
samtidig etablering av gang/sykkelvei direkte til sentrumskjernen være 
innenfor gang/sykkel avstand.  Rekkefølgebestemmelser i regulerte 
områder for boliger bør vurderes med hensyn til avstand/tilgjengelighet til 
sentrum. 

iii. Areal på Fossum langs fv. 128 vurderes for framtidig næringsbebyggelse, 
slik at nåværende områder til næringsformål på Fossum og ved Glomma 
kan sammensluttes til et sammenhengende næringsområde. 

 
 
Votering: 
 
Forslag fra SP: 
1. Grinitun 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
2.Undergangen i Myrakrysset  
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
3. Sanitetens Hus 
Forslaget fikk 12 stemmer, (Ap/Sp/Krf)  mot 9 og ble vedtatt 
 
4.Betania 
Forslaget fikk 12 stemmer, (Ap/Sp/Krf)  mot 9 og ble vedtatt 
 
Forslag fra H, Frp, V og KrF:  
 
Pkt 1 a: Befolkningsvekst 
Forslaget fikk 12 stemmer mot 9 og vedtatt 
 
Pkt. 1 b: Byggehøyder  



Forslaget fra H, Frp, V og KrF  ble satt opp mot forslag fra AP og fikk 12 stemmer mot  9 
stemmer og ble vedtatt 
 
Pkt. 1 c: Planbestemmelser 
 
i. Forslaget ble enstemmig vedtatt 
ii. Forslaget fikk 11 stemmer mot 10 og ble vedtatt 
iii. Forslaget fikk 12 stemmer mot 9 og ble vedtatt 
 
Pkt. d.: Eikebergåsen 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2 – Innstillingen fra KMPT 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Pkt. 3 – Innstillingens fra KMPT 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Pkt. 4 - Innspill til kommuneplanen:   
Pkt. i: 
Forslaget fikk 17 stemmer mot 4 og ble vedtatt 
 
Pkt.  ii: 
Forslaget fikk 17 stemmer mot 4 og ble vedtatt 
 
Pkt. i ii : 
Forslaget fikk 17 stemmer mot 4 og ble vedtatt 
 
Forslag fra A – Nytt pkt.  iv: 
Forslaget fikk 17 stemmer mot 4 og ble vedtatt 
 
 

Vedtak i sak 066/12: 
 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelplan for sentrum 2012-2024 
– arealdelen med de endringer som framkommer av saksframlegget 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, kan innebærer raskere vekst i perioder. Veksttall vil bli vurdert 
justert i rullering av kommende kommuneplan.  Tabellen ”Fremtidsscenario 2012-
2048” er kun å betrakte som indikativ. 
 

b. Byggehøyder. Bebyggelse i sentrumskjernen bør normalt ikke overstige 4-5 
etasjer.  Større høyder bør likevel kunne vurderes dersom forholdene tilsier det og 
bygningene ellers ivaretar hovedintensjonen i kommunedelplanen. 

 
c. Planbestemmelser.  

i. § 2.1.1 a) endres til: ”Fortetting skal skje innenfor målet om en gjennomsnittlig 
årlig befolkningsvekst på 1,5% i planperioden.”  

ii. § 2.2.2 og § 2.2.4 strykes da innholdet ivaretas av § 2.2.3 
iii. § 4.1 H810_10; Foreslått tillegg tas ut da dette ivaretas av § 2.2.3 



 
d. Eikebergåsen.  Området opprettholdes som mulig framtidig byggeområde for 

boligbebyggelse i påvente av rullering av kommuneplanen og avklaring med hensyn 
til eventuell felles plan for arealdisponeringen 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 

stasjonsområdet/stasjonsparken.  

4. 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 
tillegg bør det også vurderes arealbehov for eventuell bygging av 
eldreboliger/omsorgsboliger.  
 

5. 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.» Sak K-019/11 angående salg av eiendommen fremmes kommunestyret til fornyet 
behandling.  
 

6. 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 med mer.  
 

7. Undergangen i Myra: «Forslaget i Sentrumsplanen om å fjerne undergangen i Myrakrysset 
utgår. 
 
 
 

8. Innspill til kommende rullering av kommuneplan 

 

i. Løkenjordet. Området vurderes satt av til framtidige sentrumsformål med kombinasjon 
av bolig, næring og offentlig/privat tjenesteyting.  Området bør først bygges ut etter at 
ønsket fortetning er oppnådd i sentrumskjernen, og bør også vurderes med hensyn til 
behov for areal knyttet til eldreomsorg og annen offentlig tjenesteyting.  Områdene 
anses som naturlige for sentrumsnær fortetning i framtiden, og vil motvirke en spredt 
bilbasert arealstruktur innenfor sentrumssonen. 

 
ii. Grååsen II vurderes som mulig framtidig byggeområdet for boligbebyggelse. Området 

legges øst for eksisterende boligfelt, og vil ved samtidig etablering av gang/sykkelvei 
direkte til sentrumskjernen være innenfor gang/sykkel 
avstand.  Rekkefølgebestemmelser i regulerte områder for boliger bør vurderes med 
hensyn til avstand/tilgjengelighet til sentrum.  

 



iii. Areal på Fossum langs fv. 128 vurderes for framtidig næringsbebyggelse, slik at 
nåværende områder til næringsformål på Fossum og ved Glomma kan sammensluttes 
til et sammenhengende næringsområde. 

 
iv. Vurdere avlastningsvei for Stasjonsgata i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 

 
 
Hensynsoner i Sentrumsplanen må rettes. 
 
Hans Magnus Kjos (SP) fratrådte møtet og Torstein Skjolden (SP) tiltrådte. 
 
067/12:  INNLØSNINGSRETT PÅ MYRER SKOG - VIDERESALG AV EIENDOM  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Spydeberg kommune frafaller gjenkjøpsretten fra tomten gnr. 8 bnr.22 som Nordby pukk 

AS kjøpte fra Spydeberg kommune. 

 

2. Spydeberg kommune frafaller gjenkjøpsretten fra tomten gnr.8 bnr.21 som Myrer skog 

utvikling AS har kjøpt fra Spydeberg kommune. 

 
 

 
F-054/12 Formannskapet 04.09.2012 
 
Unntatt offentlighet. 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 
1. Spydeberg kommune frafaller gjenkjøpsretten fra tomten gnr. 8 bnr.22 som Nordby pukk 

AS kjøpte fra Spydeberg kommune. 

 

2. Spydeberg kommune frafaller gjenkjøpsretten fra tomten gnr.8 bnr.21 som Myrer skog 

utvikling AS har kjøpt fra Spydeberg kommune. 

 
 
 
K-067/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
- Alle tilhørere forlot møtet  

 
Forslag fra Jarl Meland:Saken bør åpnes for offentlighet: 
 
Forslaget fikk  5 stemmer mot 16 og saken ble behandlet unntatt offentlighet, jfr. §31. 
 
Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet 
 

Vedtak i sak 067/12: 
 



1. Spydeberg kommune frafaller gjenkjøpsretten fra tomten gnr. 8 bnr.22 som Nordby pukk 

AS kjøpte fra Spydeberg kommune. 

 

2. Spydeberg kommune frafaller gjenkjøpsretten fra tomten gnr.8 bnr.21 som Myrer skog 

utvikling AS har kjøpt fra Spydeberg kommune. 

 
 

• Dørene ble åpnet for tilhørere 
 
 
 
068/12:  TANKBIL BRANNVESENET  
 
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-052/12 Formannskapet 04.09.2012 
 
 
Innstilling til kommunestyret:  Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
K-068/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
Politisk saksordfører: Jarl Meland 
 
Innstillingens pkt. 1 og 3: 
Vedtak enstemmig vedtatt 
 
Innstillingen pkt. 2: 
Forslaget fikk 15 stemmer mot 6 og ble vedtatt 
 

Vedtak i sak 068/12: 
 
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. 

 
 



 
 
069/12:  GNR 104, BNR 5 OG DEL AV BNR 1, HOVIN KIRKEGÅRD - 
DETALJREGULERING. 2. GANGS BEHANDLING ETTER OFFENTLIG 
ETTERSYN  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 

104 bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas. Komité for miljø, plan og teknikk 
oversender dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-12.  

 
 
 
KMPT-024/12 Komite for miljø, plan og teknikk 12.04.2012 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
- Nina Haaland ble erklært inhabil og fratrådte møtet - 
 
 
Forslag fra FRP/AP:  
 

1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 104 
bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komité for miljø, plan og teknikk oversender 
dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og bygningsloven §12-12.  
 

2. Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes.  
 
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra FRP/AP.   
Forslaget fra FRP/AP fikk 4 stemmer ( Andreas Kulvik, Elham Binai-Faal, Truls Lindmo, 
Sølve Egeland) og ble vedtatt. Rådmannens forslag fikk 2 stemmer og falt 
 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Hovin kirke og kirkegård, gnr. 104 bnr. 5 og del av gnr. 104 
bnr. 1, og tilhørende bestemmelser vedtas ikke. Komité for miljø, plan og teknikk oversender 
dermed saken for sluttbehandling i kommunestyret, jfr. Plan- og bygningsloven §12-12.  
 

2. Et alternativt forslag ved Hovin Kirke utredes.  
 
 
 
K-022/12 Kommunestyret 25.04.2012 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
� Nina Haaland ble erklært inhabel og fratrådte møtet  
 
� Arve Bekkevard tilstrådte møtet 



 
Følgende hadde ordet: Morten Strande, John Dokken 
 
Forslag fra SP: 
Rådmannens innstilling til KMPT fremmes på nytt. 
 
Forslag fra H: 
1. Saken utsettes. 
2. Kommunestyret foretar en befaring av kirkegårdsområdet før neste kommunestyremøte. 
 
Votering over forslag fra H: 
Forslaget fikk 11 stemmer mot 10 og vedtatt. 
 
Endelig vedtak i sak 022/12: 
 
1. Saken utsettes. 
2. Kommunestyret foretar en befaring av kirkegårdsområdet før neste kommunestyremøte. 
 
 
K-029/12 Kommunestyret 22.05.2012 
 
 -     Nina Haaland ble erklart inhabil og fratrådte møtet 
- Reidar Løken tilrådte møtet 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
Følgende hadde ordet: Geir Johannessen, Morten Strande, Gunnar Harstad, Sigmund Lereim 
 
- Morten Strande ba om 15 min. gruppemøte 
 
Forslag fra Frp/H/Krf/V: 
 
1. Saken utsettes. 
2. Kostnadsoverslag på allerede regulert område innhentes. 
3. Grunneier gis anledning til å komme opp med tilstrekkelig underlag for at kommunestyret 

innen utgangen av september 2012 kan ta stilling til om det skal igangsettes planarbeid for 
foreslåtte alternativ. 

4. Kirkens eget areal vest for dagens kirkegård vurderes som tilleggsareal for umiddelbar 
utvidelse. 

 
- Anne Sofie Hoff  ba om 5 min. gruppemøte 
 
Forslag fra Sp/A:  Nytt pkt 3.  
Grunneier gis anledning til å komme opp med tilstrekkelig underlag for at kommunestyret i 
juni-møtet kan ta stilling til om det skal igangsettes planarbeid for foreslåtte alternativ. 
 
Votering: 
Forslag fra Sp/A - Nytt pkt 3: Forslaget fikk 4 stemmer mot 17 og falt. 
 

Endelig vedtak i sak 029/12: 
 
1. Saken utsettes. 



2. Kostnadsoverslag på allerede regulert område innhentes. 
3. Grunneier gis anledning til å komme opp med tilstrekkelig underlag for at kommunestyret 

innen utgangen av september 2012 kan ta stilling til om det skal igangsettes planarbeid for 
foreslåtte alternativ. 

4. Kirkens eget areal vest for dagens kirkegård vurderes som tilleggsareal for umiddelbar 
utvidelse. 

 
 
- Reidar Løken fralrådte møtet og Nina Haaland tiltrådte 
 
 
 
K-069/12 Kommunestyret 18.09.2012 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
Følgende hadde ordet: Thor Erik Klever, Kyrre Havelin 
 
Forslag fra H, FRP, KrF/V: 
 

1. Rådmannen bes arbeide videre med grunneieres forslag til alternativ plassering av 
kirkegård sør-vest for Hovin kirke, samt utarbeide sammenlignbart 
beslutningsgrunnlag for valg mellom de to gjenstående alternativ. 

2. Saken fremmes så snart det lar seg gjøre for endelig behandling i kommunestyret. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 

Endelig vedtak i sak 069/12: 
 

1. Rådmannen bes arbeide videre med grunneieres forslag til alternativ plassering av 
kirkegård sør-vest for Hovin kirke, samt utarbeide sammenlignbart 
beslutningsgrunnlag for valg mellom de to gjenstående alternativ. 

2. Saken fremmes så snart det lar seg gjøre for endelig behandling i kommunestyret. 
 
 

Til møtets slutt: 
 
• Plan for regional vindkraft i Østfold  gjøres om til «Veileder for vindkraft i Østfold». 

Kommunestyret ga sin tilslutning til å sende høringsuttalelse. 
 
• Opphevelse av ulvesone. Kommunestyret ga sin tilslutning til å sende høringsuttalelse. 
 
• Follobanen – Jernbaneverket er ansvarlig for eventuelle forsinkelser av saken. 

Fylkeskommunen og Indre Østfold kommunene har invitert Jernbaneverket inn i en 
hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å avklare om forslaget fra Deutsche Bahn til planfri 
tilkobling nord for Ski lar seg realisere. Vi ønsker rask avklaring for å unngå forsinkelser. 

 
• Trykkavløp – 299 påmeldte og 192 har sagt ja til vann. Anbudet blir sendt ut med opsjon 

på vann og trykkavløp Hallerud/Vatn blir også en opsjon 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


