
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Formannskap 
 
Møtedato: 21.05.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 16:00 - 18:15 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim 
 

Varamedlemmer: 
Andreas Kulvik, Kyrre Havelin, Nina Haaland 

Forfall Birgitta Grimeland, Jeanette Bach Mikkelsen, John Dokken 

Administrasjonen Heidi Vildskog, Jon Gunnar Weng, Ronny Olsen, Solfrid Lima Frorud, Trude van 
der Zalm Gjerløv 

Andre Tore Martin Løken, Birgit Skogstad fra Smaalenes avis 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

38/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

39/2015 Orienteringer 

01/2015 Bosetting av flyktninger - orientering 

40/2015 Kommuneplan 2015-2027. Ny 1. gangs behandling av planforslag for høring og offentlig 
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38/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Solfrid Lima Frorud orienterte om status for prosjektet Bedre arbeidstid.  

 

Vedtak: 
 
Tas til orientering 

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

01/2015: Bosetting av flyktninger - orientering 

 
Behandling: 
 
Heidi Vildskog orienterte om bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune.  

 

Vedtak: 
 
Tas til orientering.  

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



40/2015: Kommuneplan 2015-2027. Ny 1. gangs behandling av planforslag for 
høring og offentlig ettersyn 

 
Behandling: 
 
1.  Forslag fra Senterpartiet:  

Rådmannens første utkast til Kommuneplan med tillegg om at kommunens eiendom Tronstad 
reguleres for selvbyggere av eneboliger legges ut som kommunens planforslag i henhold til 
planbestemmelsene.   

2. Forslag til vedtak fra Spydeberg Arbeiderparti:  
 
"G/B nr. 11/79 endres fra tjenesteyting til sentrumsformål."  
 
3. Forslag til vedtak fra Høyre, FrP og KrF: 
 
a) Følgende setninger legges til i kommuneplanens arealdel s. 11, avsnitt om høyhastighet: Det bør 
sikres at det ikke skjer disposisjoner som vil være til hinder for en fremtidig gjennomføring av en slik 
ny jernbaneløsning. I arbeidet med neste rullering bør traseen for ny høyhastighets jernbane søkes 
lagt inn i arealdelen. 

b) Følgende setninger legges til i kommuneplanens arealdel s. 11, avsnitt om gang- og sykkelveier: 
Øvrige fremtidige gang- og sykkelveistrekninger i sentrum er;  Lysernveien-Åsheimkroken langs 
Stegenveien, Skoleveien-Glendeveien langs Wilses vei, sammenslutning fra Nordmyrstubben og 
vestover til undergang ved Osloveien.   
 
c) Det åpnes for klynge-etablering på inntil 5 boenheter. Dette kommer i tillegg til øvrig anledning til 
spredt boligbygging.  Restriksjonen med kun ett tiltak pr. eiendom/driftsenhet for spredt 
boligbygging fjernes.  
 
d) Det presiseres hva som er Cowi-analysens laveste og høyeste prognose for befolkningsvekst, og gis 
en begrunnelse for anslått befolkningsvekst i kommuneplanen. 
 
VOTERING:  
 
1. En for og forslaget falt.  
2. Enstemmig vedtatt som foreslått.  
3. a), b) og d) Enstemmig vedtatt som foreslått. c) En stemme mot, og forslaget vedtatt.  
 

Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 sendes forslag til kommuneplan for Spydeberg 2015-
2027 - samfunnsdel og arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 27. mai til 10. 
juli 2015 med følgende forbehold:  
 
-  G/B nr. 11/79 endres fra tjenesteyting til sentrumsformål. 
 
- Følgende setninger legges til i kommuneplanens arealdel s. 11, avsnitt om høyhastighet: Det bør 
sikres at det ikke skjer disposisjoner som vil være til hinder for en fremtidig gjennomføring av en slik 



ny jernbaneløsning. I arbeidet med neste rullering bør traseen for ny høyhastighets jernbane søkes 
lagt inn i arealdelen. 
 
- Følgende setninger legges til i kommuneplanens arealdel s. 11, avsnitt om gang- og sykkelveier: 
Øvrige fremtidige gang- og sykkelveistrekninger i sentrum er; Lysernveien-Åsheimkroken langs 
Stegenveien, Skoleveien-Glendeveien langs Wilses vei, sammenslutning fra Nordmyrstubben og 
vestover til undergang ved Osloveien.   
 
- Det åpnes for klynge-etablering på inntil 5 boenheter. Dette kommer i tillegg til øvrig anledning til 
spredt boligbygging.  Restriksjonen med kun ett tiltak pr. eiendom/driftsenhet for spredt 
boligbygging fjernes.  
 
- Det presiseres hva som er Cowi-analysens laveste og høyeste prognose for befolkningsvekst, og gis 
en begrunnelse for anslått befolkningsvekst i kommuneplanen. 

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

Til møtets slutt:  
 
Ordføreren tok opp følgende saker for drøfting:  
 

1. Brannsamarbeidet Indre Østfold. Rådmannen orienterte kort.  
2. Politireformen / Utsendte brev vedrørende nytt politidistrikt i Østfold-regionen. Fattes og 

sendes ut et svarbrev.  
3. Håndverksmesse i førjulstida.  

 
Forslag fra Ordføreren:  
Det ytes tilskudd med inntil 7000,- til førjulsmesse på Fjellheim beløpende differansen 
mellom leiepris for ordinære og kommersielle leietakere. Beløpet belastes innenfor rammen 
av ansvar 111.  
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av Ordføreren.  
 
Vedtak: Det ytes tilskudd med inntil 7000,- til førjulsmesse på Fjellheim beløpende 
differansen mellom leiepris for ordinære og kommersielle leietakere. Beløpet belastes 
innenfor rammen av ansvar 111.  
   

 


