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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler  Arkiv  ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv  FE ‐ 033 
 

15/1580 

     
 

Saksnr  Utvalg  Type  Dato 

55/2015 
 

Kommunestyre  PS  10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll ‐ Kommunestyre del 2 ‐ 18.06.2015 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

Møteprotokoll 
for 

Kommunestyre 
 
Møtedato:  18.6.2015 
Møtested:  Kommunestyresalen 
Møtetid:  17:00 ‐ 23:00 
 
 

Til stede  Medlemmer: 
Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard, Birgitta Grimeland, Gro 
Pettersen, Gunnar Espelid, Gunnar Harstad, Jan Vidar Moen, John Dokken, 
Knut Espeland, Kyrre Havelin, Morten Strande, Nina Haaland, Sigmund 
Lereim, Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Tron Kallum, Truls Lindmo 
 

Varamedlemmer: 
Jarl Meland, Leif Johan Lundal, Sigrun Egeland 

Forfall  Andreas Kulvik, Jahan Binai‐Faal, Jeanette Bach Mikkelsen, Ole Andreas 
Kvilesjø 

Administrasjonen  Erik Flobakk, Hans Moesgaard, Heidi Vildskog, Hilde Dybedahl, Jon Gunnar 
Weng, May Kirsti Heggelund, Mette Mysliwski, Runar Stemme, Trude van der 
Zalm Gjerløv 

Spydeberghalvtimen  Kjersti Pernille Øyen fra Frivillighetssentralen, Ivar Vågen fra Grååsen 
velforening 

Andre  Brannsjef Per Fjeldstad, Jesper Noulund 

 
 

Saksliste 
Saksnr  Tittel 
   

48/2015  Godkjenning av møteprotokoll 

49/2015  Kommunereformen ‐ foreløpig retningsvalg 

50/2015  Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole‐ våren 2015 

51/2015  Økonomi‐ og strategiplan 2016 ‐ 2019 

52/2015  Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg 

53/2015  Orienteringer 

54/2015  Indre Østfold Brann og Redning IKS 

 
 
   



48/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger.

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

49/2015: Kommunereformen ‐ foreløpig retningsvalg 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Morten Strande 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Morten Strande, Gunnar Espelid, Kyrre Havelin, Sigmund Lereim, Tron Kallum, 
John Dokken, Leif Johan Lundal, Jarl Meland, Torstein Skjolden, Heidi Vildskog, Knut Espeland, Arve 
Bekkevard, Sølve Egeland, Gunnar Harstad  
 
 
Forslag fra Senterpartiet:  

‐ De ferdigforhandlende alternativene samt Spydeberg som egen kommune legges fram til 
folkeavstemming for innbyggerne i Spydeberg kommune. Folkeavstemmingen tar utgangspunkt 
resultatene fra punkt 2. 
 
VOTERING: 6 stemmer mot, resten for.  
 
 
Forslag fra Kyrre Havelin (uavhengig): 
 
Nytt punkt 6 til Sp og Aps forslag: 
 
6.  Det gjennomføres en folkehøring om retningsvalg til  kommunevalget. Øst ‐ vest ‐ egen kommune. 
 
VOTERING: 3 for, resten mot.  
 
 
Felles forslag fra kommunestyret: 
 
1. Spydeberg kommune ønsker å gå videre med forhandlinger i alternativet Hele Indre Østfold, 
bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker kommuner. 
Spydeberg er åpne for å utvide dette til også å inkludere Rakkestad om det skulle bli aktuelt.  



2. Folloalternativet kartlegges likeverdig med Indre Østfold før endelig retningsvalg.  
3. Som alternativ ønsker Spydeberg kommune å gå videre med forhandlinger i alternativet Indre 
Østfold Vest, bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim og Skiptvet kommuner.  
4. Spydeberg som egen kommune opprettholdes som eget alternativ.  
5. Rådmannen bes, sammen med politisk referansegruppe, forberede fremdrift, prosess og 
innbyggerinvolvering i forbindelse med forestående samtaler og forhandlinger.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.  

 

Vedtak: 
1. Spydeberg kommune ønsker å gå videre med forhandlinger i alternativet Hele Indre 

Østfold, bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker 
kommuner. Spydeberg er åpne for å utvide dette til også å inkludere Rakkestad om det 
skulle bli aktuelt.  

2. Folloalternativet kartlegges likeverdig med Indre Østfold før endelig retningsvalg.  
3. Som alternativ ønsker Spydeberg kommune å gå videre med forhandlinger i 

alternativet Indre Østfold Vest, bestående av Spydeberg, Hobøl, Askim og Skiptvet 
kommuner.  

4. Spydeberg som egen kommune opprettholdes som eget alternativ.  
5. De ferdigforhandlede alternativene, samt Spydeberg som egen kommune, legges fram 

til rådgivende folkeavstemning for innbyggerne i Spydeberg kommune.  
6. Rådmannen bes, sammen med politisk referansegruppe, forberede fremdrift, prosess 

og innbyggerinvolvering i forbindelse med forestående samtaler og forhandlinger.  

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

50/2015: Mulighetsstudie vedrørende ny barneskole‐ våren 2015 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Knut Espeland, Kyrre Havelin, Morten Strande, John Dokken, 
Arve Bekkevard, Sølve Egeland, Tron Kallum, Heidi Vildskog 
 
Forslag fra Kyrre Havelin: 
 
‐ Vi fortsetter planprosessen for en skole knyttet til ungdomsskolen, uavhengig av finansiering for 
bygging. 
 
VOTERING: 5 for og resten mot. 
 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet:  
 
‐ Saken tas til orientering med følgende tillegg:  
 
* Det gjennomføres ytterligere utredning for å finne det beste lokaliseringsalternativet innen dagens 



kommunegrenser.  
* Samtidig startes arbeidet med en finansiering av en ny skole.  
 
VOTERING: 4 (Ap) for og resten mot.  
 
 
Formannskapets innstilling:  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 
 
Mulighetsstudien for ny skole plassert ved ungdomsskolen tas til orientering.

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

51/2015: Økonomi‐ og strategiplan 2016 – 2019 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Espeland 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Sigmund Lereim, Leif Johan Lundal, Tron Kallum, Torstein 
Skjolden, Morten Strande, Heidi Vildskog 
 
Felles forslag fra kommunestyret:  
 
Nytt punkt 2 og 3:  
‐ Økonomi‐ og strategiplanen 2016‐2019 skal inneholde investering og finansiering som gjelder 
skolebruksplan og boligsosial handlingsplan. 
 
‐ Med fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av kommunestyret.  

 

Vedtak: 

 
1. Kommunestyret vedtar forslaget til økonomi‐ og strategiplanen for 2016‐2019.  
 
2.  Økonomi‐ og strategiplanen 2016‐2019 skal inneholde investering og 
finansiering som gjelder skolebruksplan og boligsosial handlingsplan, med 
fremleggelse i forbindelse med budsjett 2016.  

 

 



 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

52/2015: Årsmelding Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Spydeberg 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Jarl Meland 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Jarl Meland 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått.

 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

53/2015: Orienteringer 
 
Behandling: 
1. Resultater Ung Data – en times foredrag fra kl. 18:00‐19:00. 
 
2. John Dokken ba ordfører om å godkjenne realitetsbehandling av sak 43/2015.  
 
Følgende hadde ordet: Knut Espeland, John Dokken, Heidi Vildskog, brannsjefen Per Fjeldstad, Jesper 
Noulund, Leif Johan Lundal, Sigmund Lereim 
 
Rådmannen orienterte om fremgangen i saken siden kommunestyremøtet 16.6. Brannsjefen 
orienterte om prosessen og dens involverte. Jesper Noulund orienterte om de ansattes muligheter til 
å komme med innspill til prosessen.  
 
VOTERING: 2 mot, resten for å ta saken til realitetsbehandling. 
 
3. Rådmannen orienterte om fremgangen i Lyseren‐prosjektet.  

 

Vedtak: 
1. og 3.: Tas til orientering.  
 
2.: Sak 43/2015 tas til realitetsbehandling. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



54/2015: Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: Sigmund Lereim 
 
Behandling: 
 
Følgende hadde ordet: Gunnar Espelid, Knut Espeland, Sølve Egeland, Jarl Meland, Morten Strande, 
John Dokken, brannsjef Per Fjeldstad, Arve Bekkevard 
 
Forslag fra Gunnar Espelid (FrP):  
 
‐ Saken utsettes.   
 
VOTERING: 7 stemmer for, resten mot.  
 
Formannskapets forslag:  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet.  

 

Vedtak: 

 
* Spydeberg kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, 
med oppstartsdato 1. januar 2016.  
∙ Spydeberg kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer for 
Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett‐ og økonomiplan.  
∙ Spydeberg kommune velger Knut Espeland og Morten Strande som faste medlemmer i 
representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges John 
Dokken og Sigmund Lereim.  
∙ Spydeberg kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til 
behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015.  
∙ Spydeberg kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med representanter 
for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen skal fullføres av 
styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS.  
∙ I et fremtidsperspektiv vil vi jobbe for at alle brannvesenets faste stillinger (forebyggende 
avdeling, ledelse, beredskap) samles et sted.  

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Til møtets slutt:  
 
‐ Politisk møtekalender for 2. halvår 2015 ble etterspurt. Administrasjonen publiserer kalenderen på 
hjemmesidene og i Dropbox.  



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Klage på detaljregulering gang- og sykkelvei langs Fv 202 fra Hovin skole til 
Granodden 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FA - L13, HIST - 07/930 
 

14/616 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

41/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

56/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Tron Kallum 

Saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saken gjelder 
 
Det har kommet inn to klager i saken. 

Ole Nicolai Skulberg, Hilde Flote, Ivar Dingstad, Hanne Karikoski Dingstad og Anne Kristoffersen har 
sendt inn felles klage. De er eiere og beboere på gårder som berøres av gang- og sykkelveien.  
 
Klageretten går fram av forvaltningsloven §§ 28, 29. Frist er overholdt, og fire av klagerne har 
klagerett som grunneiere som blir berørt av gang- og sykkelveien. 
 
De mener at det er for stor totalbredde av gang- og sykkelveien over dyrka mark, for stor bredde på 
sikkerhetssone/trafikkskille, det må kunne drives jodbruk helt inn til skulder, det må kunne 
aksepteres høydeforskjell mellom gang- og sykkelveien og fylkesveien, og det må sikres i plan 
matjord til overs ved utbygging som kan tilfalle grunneier.  
 
Klage fra Lyseren Samarbeidsutvalg – LSU er behandles av administrasjonen som en avvisningssak. 
 
Saken innstilles fra KMPT og sluttbehandles av kommunestyret.  
 
Opprettholdes kommunestyrets vedtaket fra 24.06.2015 sendes saken til fylkesmannen for endelig 
vedtak. Dersom kommunen gjør endringer må planen ut på ny høring. 
 
Saksopplysninger med vurdering  
Som berørte parter i saken klager grunneierne på følgende 6 forhold. 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
1. Total bredde:  

En permanent inngrepsbredde på 8 m må reduseres. Det er særlig viktig å redusere inngrepsbredden 
på dyrka mark. Inngrepsbredden må være på maks 6 m totalt.  
 

2. Sikkerhetssone/trafikkskille:  

Standarden er på 3 m der hvor fartsgrensen er 70 km/t eller mer. Det er viktig at den faktisk er på 
totalt 3 m og ikke mer. Trafikkskillet må måles fra ytterkant av den hvite stripa og til og med skulder 
på gang- og sykkelveien. (Skulder på gang- og sykkelvei må inngå i selve sikkerhetssonen.) Biltrafikken 
går innenfor hvit stripe og gående/syklende på selve asfalten/dekket på gang- og sykkelveien. Det er 
også viktig å ta med at det er flatt, meget oversiktlig og åpent lende fra Skulberg og helt opp til 
Bygdetunet.  
 

3. Jordbruksdrift inntil skulder:  

Det skal være mulig å pløye og så nær inntil skulder på gang- og sykkelveien. Grøft på innsiden av 
jordet er overflødig. Dimensjonering, fundamentering og drenering må være god nok i selve 
trafikkskiltet som er på hele 3 m. Det må legges til grunn at minst mulig matjord eksproprieres og 
bygges ned.  
 

4. Akseptere noe høydeforskjell:  

Strekningen fra Skulberg til Bygdetunet er svært oversiktlig. Det må aksepteres at gang- og 
sykkelveien for det meste følger nivået på jordet og ikke går nøyaktig i nivå med Fv202 hele 
strekningen. Dette for å unngå en del fyllinger/skjæringer. Gang og sykkelveien må følge linjene i 
landskapet på en best mulig måte.  
 

5. Erstatning, grunnerverv:  

Beløpene som tidligere har vært nevnt i saken, er meget lave (16-20 kr/m2). Erstatningsbeløpet må 
høynes betydelig. Høsten 2014 vedtok Høyesterett å senke kapitaliseringsrenten fra 5 til 4%. Dette 
får betydning for alle framtidige erstatninger - disse skal økes.  
 

6. Sikre matjord:  

Det står i saken at overskytende matjord kan tilfalle grunneier gratis. Det er ikke godt nok. Det må 
sikres at det faktisk blir matjord til overs. Matjorda skal ikke brukes opp i tiltaket, det blir helt feil. 
Tiltakshaver må derfor sørge for at det blir matjord som kan tilfalle grunneier. (Se også 
høringsuttalelse fra Fylkesmann, 05.12.2013.) Matjord skal f.eks. ikke brukes til fyllmasser, eller til å 
pynte kanter og lignende med.  
 
Før øvrig er administrasjonen i vedtaket i kommunestyret i saken bedt om å arbeide for en rimeligere 
og enklere løsning for gang- og sykkelveg, og om mulig legge dette til grunn for fremtidig 
budsjettforslag. Dette kan blant annet føre til at gang- og sykkelveien til Lyseren totalt blir smalere. 
Fylkeskommunen har henvendt seg til sentrale myndigheter for å få til enklere gang- og 
sykkelveiløsninger. 
 
I tillegg til dette vil klagerne også nevne følgende punkter:  
Håndtering av overvann: Det må kapasitets beregnes på en skikkelig måte. Tiltakshaver må dekke 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

nødvendige arbeider og utgifter til det.  
A. Sikkerhetssone/trafikkskille/kanter må ha vegetasjon som ikke bidrar til å spre ugras, men vi 

ønsker svært gjerne at det er vegetasjon som er vennlig for bier.  
I høringsuttalelse fra Fylkesmann pr 05.12.2013 sies det nettopp at det er viktig å ivareta 
matjorda som ressurs og det anbefales å lage rekkefølgebestemmelser som sikrer at matjorda 
kan brukes andre steder. FM sier også at det mangler en tydeliggjøring av flere alternative 
løsninger for å redusere forbruket av dyrka mark. Det anbefales sterkt fra deres side å arbeide 
videre med løsninger som beslaglegger mindre dyrka mark. Vi mener at dette må tas på alvor 
av alle parter.  

B. Når det er snakk om nedbygging av matjord er konfliktgraden høy – ikke lav eller middels slik 
det framgår i saken. De aktuelle arealene er i bruk og har nasjonal verdi.  

 
Punktene A og B vil bli håndtert i byggesakprosessen. 
Punkt C er en del av behandlingen ovenfor i punktene 1-6.. 
Når det gjelder punkt D;  beliggenheten til jordareal langs Fv. 202 til Lyseren er god kjent, og 
kommunestyret har vært innforstått med kvaliteten ved sin behandling. 
 
 
Vurderinger 
 

1. Total bredde:  

Etter gjentatte befaringer og vurderinger sammen med Staten vegvesen er bredden på inngrepene 
som planen viser nødvendig for å tilfredsstille veinormene. Bredden på gangveien har vært gjenstand 
for diskusjon i hele prosessen og er nå på et minimum. Innspill fra grunneierne både før 1. 
gangsbehandling og i høringsprosessen er tatt opp med Vegvesenet. Det er ikke mulig å fastsette en 
minimumsbredde på 6 m. 
 

2. Sikkerhetssone 

Sikkerhetssone med skuldre har i planen den bredde som tilfredsstiller minimumskrav. Det er 
gjennomført flere befaringer med blant andre Vegvesenet, og administrasjonen har på ny hatt 
kontakt med vegvesenet om sikkerhetssone/skuldre. Etter de opplysningene kommunen har fått fra 
vegvesenet er 3 m sikkerhetssoner med skuldre nødvendig bredde der hvor fartsgrensen er 60 km/t 
eller mer. 
 

3. Jordbruksdrift inntil skulder 

Forholdet var godt kjent ved behandlingen i kommunestyret. Grøftebehovet må ivaretas i plan slik at 
det ikke senere blir for endringer i plan der dette må gjennomføres.  
 

4. Akseptere noe høydeforskjell 

Utfordringer vedrørende høydene på gang- og sykkelveien i forhold til fylkesveien var også kjent ved 
behandlingen i kommunestyret. Over «Atlanteren» er fartsgrensen 80-km/t og et lavere nivå på 
gang- og sykkelveien øker risikoen for ulykker dersom en bil skulle kjøre av veien. Forholdene var 
godt kjent og ble vurdert før 1. gangsbehandlingen og i høringsprosessen. 
 

5. Erstatning/grunnerverv 
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Erstatningsutmåling gjøres i avtaler med de enkelte grunneierne senere i prosessen.  
 

6. Sikre matjord 

Tiltakshaver erverver grunn og må benytte den matjorda de trenger til å sette gang- og sykkelveien 
tilfredsstillende i stand. Utover dette kan matjord tilfalle grunneier. Dette er et forhold som var kjent 
ved kommunestyrets behandling.  
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at vedtak i kommunestyret 24.06.2015 må opprettholdes. Forholdene påpekt i 
klagen var vurdert ved kommunestyrets behandling. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Spydeberg kommune opprettholder sitt vedtak i møte 24.06.2015 i sak 37/2015. 
 
Detaljregulering gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, gnr. 65 bnr. 20 m.fl. 
datert 14.04.2015, med tilhørende planbestemmelser, datert 14.04.2015, egengodkjennes av 
kommunestyret i Spydeberg, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:  

1.  Paragraf 11: Rekkefølgbestemmelser, 3. avsnitt. SPP" kan opparbeides ved opparbeiding av 
gang- og sykkelveg på grn. 19, bnr. 7. - Pkt. 8.2. Grunnerverv. Setningen "Eventuelle 
trykkskader dette medfører tar grunneier på eget budsjett" strykes.  

 
2. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen som en maksimum ramme. Administrasjonen bes 

arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og sykkelvei, og, om mulig, legge dette til 
grunn for fremtidige budsjettforslag. 

 
 
 
Komite for miljø. plan og teknikk - 41/2015 
 

KMPT - behandling: 
Anne-Sofie Hoff ba om å få sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert inhabil og fratrådte møtet. Jan Erik 
Fredriksen tiltrådte. 

 
Fellesforslag fra KMPT: 
 
Tilleggspunkt 3 til rådmannens innstilling: 
 
Kommunen har mottatt nye opplysninger fra Statens vegvesen når det gjelder trafikkskillet i sone 
med fartsgrense 60 km/t. Tafikkskillet kan være på 1,5 m. KMPT ber administrasjonen fram til første 
kommunestyret orientere om prosess og konsekvenser for tidligere vedtak. 
 
VOTERING: Seks stemmer for fellesforslaget, en stemme (Yngve Brænd) avstod.   
 
Innstilling til kommunestyret: 
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KMPT - vedtak: 
Spydeberg kommune opprettholder sitt vedtak i møte 24.06.2015 i sak 37/2015 

Detaljregulering gang- og sykkelvei langs fylkesvei 202, Hovin skole – Granodden, gnr. 65 bnr. 20 
m.fl. datert 14.04.2015, med tilhørende planbestemmelser, datert 14.04.2015, egengodkjennes av 
kommunestyret i Spydeberg, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:  

1.  Paragraf 11: Rekkefølgbestemmelser, 3. avsnitt. SPP" kan opparbeides ved opparbeiding av 
gang- og sykkelveg på grn. 19, bnr. 7. - Pkt. 8.2. Grunnerverv. Setningen "Eventuelle 
trykkskader dette medfører tar grunneier på eget budsjett" strykes. 

2. Kommunestyret vedtar reguleringsplanen som en maksimum ramme. Administrasjonen bes 
arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og sykkelvei, og, om mulig, legge dette til 
grunn for fremtidige budsjettforslag. 

3. Kommunen har mottatt nye opplysninger fra Statens vegvesen når det gjelder trafikkskillet i 
sone med fartsgrense 60 km/t. Tafikkskillet kan være på 1,5 m. KMPT ber administrasjonen 
fram til første kommunestyret orientere om prosess og konsekvenser for tidligere vedtak. 

 
 
 

Vedlegg: 
Klage på vedtak gang- sykkelveg Hovin skole - Granodden 
 
 
 



 

Spydeberg kommune 

Stasjonsgt 35, 

1820 Spydeberg 

 

 

                           Spydeberg, 15. juli 2015 

 

Detaljregulering gang- og sykkelvei langs Fv 202, Hovin skole - Granodden –  

KLAGE PÅ VEDTAK 

Det vises til brev fra kommunen datert 24.06.2015, mottatt 26.06. 2015. 

Som berørte parter i saken vil vi framføre klage på vedtaket. Det vises også til tidligere 

innspill, både skriftlig og muntlig.  

 

- Total bredde: En permanent inngrepsbredde på 8 m må reduseres. Det er særlig viktig 

å redusere inngrepsbredden på dyrka mark. Inngrepsbredden må være på maks 6 m 

totalt.   

 

- Sikkerhetssone/trafikkskille: Standarden er på 3 m der hvor fartsgrensen er 70 km/t 

el mer. Det er viktig at den faktisk er på totalt 3 m og ikke mer. Trafikkskillet må 

måles fra ytterkant av den hvite stripa og til og med skulder på g-s-veien.  (Skulder på 

g-s-vei må inngå i selve sikkerhetssonen.) Biltrafikken går innenfor hvit stripe og 

gående/syklende på selve asfalten/dekket på g-s-veien. Det er også viktig å ta med at 

det er flatt, meget oversiktlig og åpent lende fra Skulberg og helt opp til Bygdetunet.  

 

- Jordbruksdrift inntil skulder: Det skal være mulig å pløye og så nær inntil skulder 

på g-s-veien. Vanlig jordbruksdrift må aksepteres her. Det foregår andre steder og må 

selvfølgelig tillates her også. Grøft på innsiden av jordet er overflødig. 

Dimensjonering, fundamentering og drenering må være god nok i selve trafikkskillet 

som er på hele 3 m. Det må legges til grunn at minst mulig matjord eksproprieres og 

bygges ned.   

- Akseptere noe høydeforskjell: Strekningen fra Skulberg til Bygdetunet er svært 

oversiktlig. Det må aksepteres at g-s-veien for det meste følger nivået på jordet og 

ikke går pinlig nøyaktig i nivå med Fv202 hele strekningen. Dette for å unngå en del 

fyllinger/skjæringer. G-s-veien må følge linjene i landskapet på en best mulig måte. 

 

 

- Erstatning, grunnerverv : Beløpene som tidligere har vært nevnt i saken, er meget 

lave (16-20 kr/m2). Erstatningsbeløpet må høynes betydelig. Høsten 2014 vedtok 



Høyesterett å senke kapitaliseringsrenten fra 5 til 4%. Dette får betydning for alle 

framtidige erstatninger - disse skal økes. Denne g-s veien går langs arealer med svært 

god kvalitet på matjorda. Vi er kjent med at erstatninger for god matjord har økt 

betydelig de siste årene.  

- Sikre matjord: Det står i saken at overskytende matjord kan tilfalle grunneier gratis.  

Det er ikke godt nok. Det må sikres at det faktisk blir matjord til overs. Matjorda skal 

ikke brukes opp i tiltaket, det blir helt feil. Tiltakshaver må derfor sørge for at det blir 

matjord som kan tilfalle grunneier. (Se også høringsuttalelse fra Fylkesmann, 

05.12.2013.) Matjord skal f.eks ikke brukes til fyllmasser eller til å pynte kanter og 

lignende med. 

I tillegg til dette vil vi også nevne følgende punkter:  

1. Håndtering av overvann: Det må kapasitetsberegnes på en skikkelig måte.    

Tiltakshaver må dekke nødvendige arbeider og utgifter til det.   

2. Sikkerhetsone/trafikkskille/kanter må ha vegetasjon som ikke bidrar til å spre ugras, 

men vi ønsker svært gjerne at det er vegetasjon som er vennlig for bier.  

3. I høringsuttalelse fra Fylkesmann pr 05.12.2013 sies det nettopp at det er viktig å 

ivareta matjorda som ressurs og det anbefales å lage rekkefølgebestemmelser som 

sikrer at matjorda kan brukes andre steder. FM sier også at det mangler en 

tydeliggjøring av flere alternative løsninger for å redusere forbruket av dyrka mark. 

Det anbefales sterkt fra deres side å arbeide videre med løsninger som beslaglegger 

mindre dyrka mark. Vi mener at dette må tas på alvor av alle parter.  

4. Når det er snakk om nedbygging av matjord er konfliktgraden høy – ikke lav eller 

middels slik det framgår i saken. De aktuelle arealene er i bruk og har nasjonal verdi.  

 

Vi er glade for at kommunestyret i sitt møte den 16. juni vedtok (i pkt 2.) et tillegg hvor 

administrasjonen bes om å arbeide for en rimeligere og enklere løsning for gang- og 

sykkelveg. Initiativ fra samferdselspolitikere i Østfold og signaler fra samferdselsministeren 

må også følges opp videre. Det handler om at det bygges for dyrt og at man vil se på enklere 

løsninger.      

Vi ser fram til at man tar dette på alvor og finner løsninger på kombinasjonen av god 

trafikksikkerhet og minimalt forbruk av matjord.  

 

Med hilsen 

 

Ole Nicolai Skulberg    Hilde Flote   

/sign/           /sign/ 

Ivar Dingstad   Hanne Karikoski Dingstad    

/sign/   /sign/ 

Anne Kristoffersen  

/sign/  
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Saksframlegg 

 

 

Grååsen øst - gnr. 29 bnr. 3 - fastsetting av planprogram. Ny behandling 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FA - L13, GBNR - 29/3, HIST - 
13/696 
 

14/629 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

42/2015 
 

Komite for miljø. plan og teknikk PS 25.08.2015 

57/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Sølve Egeland 
 
Saken ble behandlet 19.05.2015 I KMPT I sak 24/2015, men ble ikke sendt videre til kommunestyret 
for endelig behandling. Det er oppstått tvil om komiteen viste om hvilket politisk organ som gjør 
endelig vedtak I saken.  
 
For at det ikke skal være tvil om at komiteen ved sin behandling vet at endelig fastsetting av 
planprogrammet gjøres av kommunestyret oversendes saken for ny behandling. Saksframlegget for 
øvrig er det samme som ved behandlingen I møte 19.05.2015. 

Komiteen vedtok 19.05.2015 følgende:  

1.Komiteen har vurdert at Truls Lindmo er inhabil i saken.  
Truls Lindmo (AP) fratrådte, Kari Mette Mølmshaug tiltrådte som vara i saken.  

2.Spydeberg kommune har vurdert forslaget til planprogram for utvidelse av Grååsen boligfelt med 
9 boligtomter og vedtar at planprogrammet fastsettes slik det foreligger. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
KMPT vedtok i sak nr. 016/14 at de var positive til planoppstart for utvidelse av Grååsen boligfelt.  
 
Planprogrammet har vært på offentlig høring og ettersyn i tiden fra 26.11.2014 til 16.01.2015. 
 
I løpet av varslingsperioden har det kommet 21 innspill – innspillene fra naboer/beboere i området 
er skeptiske og negative til at Grååsen boligfelt skal utvides. 
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Vurdering 
Arealene som omfattes av planforslaget ligger i direkte tilknytning til det eksisterende Grååsen 
boligfeltet i enden av Løkkerudveien, Kolleveien og Viddaveien.  
 
Arealene som ønskes utviklet til boligformål er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til LNF-
områder. I forslag til revidert kommuneplan er området foreslått som fremtidig boligbebyggelse. 
 
Administrasjonen mener at den beste prosessen for nye boligområder er å avklare arealbruken 
gjennom kommuneplanarbeidet.  
 
Når det likevel nå foreslåes en utvidelse av boligområdene på Grååsen må forslagsstiller selv 
gjennomføre konsekvensutredningen som er nødvendig for å kunne få oversikt over alle forhold 
som må utredes gjennom planarbeidet. 
 
Administrasjonen mener at forslaget til planprogram svarer ut de temaene som det er naturlig å 
utrede i plansaken. 
 
Administrasjonen har forståelse for at grunneierne på Grååsen ikke ønsker en utbygging av 
ytterligere 9 boligtomter i området, da all slags type utbygging vil kunne medføre trafikkbelastning 
og støy.  
 
I det videre arbeidet må forslagsstiller sørge for å planlegge utviklingen av området slik at 
eksisterende boliger og nabolag ikke blir mer belastet enn nødvendig.  
 
Tilbakemeldingene fra høringsperioden går på at området ligger utenfor avsatte områder for 
boligutvikling og at utbygging som foreslått vil forringe eksisterende boligområde med 
anleggstrafikk og belastninger for naboer.  
 
Beboerne påpeker at arealene som foreslås som byggeområde for boliger fungerer i dag som 
lekearealer for barna i området. Det foreslåtte planområdet  fungerer også som atkomst til de 
opparbeidede stiene som er etablert i skogen ned mot Glomma, ref. kart «Turstier i Grååsen». 
 
For flere av de nærliggende eiendommene vil en utbygging som foreslått oppleves som en 
belastning, spesielt i byggeperioden.  
 
For de direkte tilgrensende eiendommene vil en utbygging som foreslått oppleves som en 
verdiforringelse av egen eiendom. I tillegg vil det kunne oppleves som en belastning å få nye 
bygninger plassert i et område som frem til nå har vært en skog. De endrede forutsetningene vil 
påvirke naboenes egen bruk på egen eiendom. Brukbarheten av de østvendte uteoppholdsarealene 
for nabobebyggelsen vil reduseres.  
 
Flere av merknadene poengterer at den offentlige infrastrukturen som er etablert har blitt 
finansiert av de som i sin tid kjøpte byggetomter av Spydeberg kommune. Med dette mener 
grunneierne i Grååsen at det er de som har betalt for den infrastrukturen som de nye tomtene skal 
knytte seg til. Kostnadsspørsmålet ved tilknytning av offentlig infrastruktur for de planlagte tomtene 
står sentralt for mange av merknader fra beboerne i Grååsen.  
 
SVAR: Det vil i denne og liknende saker ikke bli  snakk om innbetaling eller refusjon for allerede 
etablert offentlig infrastruktur.  
 
Flere av grunneierne i Grååsen undrer seg over hvem som skal være erstatningspliktig for det 
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verditapet hver enkelt grunn-/huseier ev. vil bli påført som følge av utbyggingen. 
 
SVAR: Det kan ikke forventes erstatning for eventuelt verditap for nabobebyggelsen, da må det 
eventuelt kjøres sak i rettssystemet. 
 
Konklusjon 
Planfremmer må svare ut innspill fra naboer og myndigheter i det videre arbeidet med 
detaljreguleringsplanforslaget. Administrasjonen mener at planprogrammet kan fastsettes slik det 
foreligger, og at de temaene som er listet opp i forslaget til planprogram dekker utredningsbehovet. 
 
 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Spydeberg kommune har vurdert forslaget til planprogram for utvidelse av Grååsen boligfelt med 9 
boligtomter og vedtar at planprogrammet fastsettes slik det foreligger. 

 
 
 
Komite for miljø. plan og teknikk - 42/2015 
 

KMPT - behandling: 
Jan Erik Fredriksen fratrådte møtet. Anne Sofie Hoff tiltrådte.  
 
Brev fra Grååsen velforening av 15.6.2015 om fastsetting av planprogrammet var ikke lagt ved, eller 
kommentert i saken. Fellesforslag om nytt punkt i tillegg til rådmannens innstilling: Brev fra 
Grååsen velforening av 15.6.2015 legges ved saken til kommunestyret. VOTERING: Enstemmig som 
foreslått.. Innstilling til kommunestyret: 

 
 

KMPT - vedtak: 
Spydeberg kommune har vurdert forslaget til planprogram for utvidelse av Grååsen boligfelt med 9 
boligtomter og vedtar at planprogrammet fastsettes slik det foreligger. Brev fra Grååsen velforening 
av 15.6.2015 legges ved saken til kommunestyret.  

 
 
 

Vedlegg: 
VEDLEGG 2 Høringsinnspill1 
VEDLEGG 1 Forslag til planprogram for Grååsen 
VEDLEGG 3 Høringsinnspill2 
VEDLEGG 4 Svar på brev fra Grååsen Velforening av 15. juni 2015 
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Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 
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FORORD  

Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen «Løken store søndre» gnr/bnr 29/3, 

Tore Martin Løken, ansvarlig for forslaget til planprogram.  

Vi ønsker med dette å sette i gang planarbeid som kan tilrettelegge for utvidelse av 

eksisterende boligfelt på Grååsen med til sammen 9 nye boligtomter. 

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og 

hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal også ta for seg hvilke 

problemstillinger som skal granskes nærmere og hvilke utredninger som anses nødvendig for 

å gi et godt beslutningsunderlag. I tillegg vil planprogrammet vise avgrensingen av 

planområdet.  

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og etter plan- og bygningslovens § 4-2, 

legges forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte 

myndigheter, grunneiere og interesseorganisasjoner.  

Tidspunkt for utlegging er 27.11.14 og frist for å sende inn merknader er 16.01.2015  

Etter at forslag til planprogram har vært på høring vil Spydeberg kommune sammenfatte og 

vurdere innkomne merknader før forslaget med eventuelle endringer blir politisk behandlet i 

Spydeberg kommune for fastsetting av planprogrammet.  

Uttalelser til planprogrammet kan sendes til:     

post@bygghuset.no eller  

Bygghuset AS 

Trollåsveien 4 

1414 TROLLÅSEN  

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til:  

Steinar Kvistad, tlf.: 970 43 775 eller e-post: steinar@bygghuset.no 

  

mailto:post@bygghuset.no
mailto:steinar@bygghuset.no
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1 BAKGRUNN OG MÅL FOR PLANPROGRAM OG PLANARBEID  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 9 stk boligtomter på 

eiendommen. Området ligger inntil eksisterende boligfelt Grååsen 2. 

Grunneier fremmet i juni, med revisjon i oktober 2013, et planinitiativ for å legge til rette for 

etablering av 9 stk boligtomter på eiendommen. Området ligger inntil eksisterende boligfelt 

Grååsen 2. 

Hovedgrunnen til at planinitiativet ble fremmet er at det i dag er få disponible tomter for 

utbygging i kommunen, samtidig som etterspørselen etter gode eneboligtomter er stort. 

Det ble i KMPT 27.02.14 fattet følgende vedtak: «KMPT er positive til oppstart da de tre 

aktuelle arealene er plassert i direkte tilknytning til eksisterende Grååsen boligfelt.»    

På bakgrunn av ovennevnte igangsettes derfor detaljregulering med planprogram for området.  

I kommuneplan for Spydeberg kommune 2007 - 2020 er det aktuelle området avsatt til LNF 

område. Dette betyr at den planlagte utvidelsen er i strid med overordnet plan, og det må 

derfor utarbeides planprogram for dette alternativet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen og avdekke behov for utredning av 

mulige virkninger endringene i området vil kunne få for miljø og samfunn.  

Planprogrammet skal være grunnlag for mulig etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket, 

samt beskrive fremdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Forslag til planprogram 

skal varsles og sendes på høring før Spydeberg kommune godkjenner planprogrammet.  

 

2  BEHOVSANALYSE  

 

Det er i dag relativ stor etterspørsel etter nye tomter og tomteområder i kommunen.  

Videre er det er i dag er få disponible tomter for utbygging i kommunen, samtidig som 

etterspørselen etter gode eneboligtomter er stort. 

Det planlagte området ligger i tilknytning til eksisterende boligområde og vil dermed være en 

naturlig utvidelse av dette. 

 

  



 

5 
 

3  DAGENS SITUASJON  

3.1 Eksisterende boligområde 

 

Figur 1 – Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Grååsen og tilliggende områder 
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3.2  Planområdet  

 

 

Figur 2 – Varslingskartet viser foreslått planavgrensning med grått skravert område 
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3.3 Foreslåtte arealformål

 

Figur 3 – Kartet viser foreslåtte arealformål 
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3.4  Forhold til eksisterende arealplaner  

3.4.1  Kommuneplan  

Kommuneplanens arealdel 2007-2020 har i vedtatt plankart angitt området som LNF-område.  

 

3.4.2  Reguleringsplaner  

Hele planområdet er i dag uregulert.  
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4 UTREDNINGSTEMAER OG ANTATTE PROBLEMSTILLINGER  

Utredningstemaer og antatte problemstillinger som er viktige i denne plansaken skal vies 

ekstra oppmerksomhet i planarbeidet. Planen skal behandles i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger.  

Følgende tema antas som vesentlige å utrede/utdype/beskrive i det videre arbeidet med 

utarbeiding av konsekvensutredning (KU):  

4.1 Naturmiljø og friluftsliv 

Hvilke hensyn som må tas i forhold til naturmiljø og friluftsliv skal utredes gjennom 

planarbeidet.  

Følgende temaer må vies ekstra oppmerksomhet i planbeskrivelsen (men ikke som KU-tema): 

4.2 Nabohensyn 

Da planen åpner for bygging inntil eksisterende boligområde blir det viktig at det planlegges 

gode løsninger for naboskapet. Det må belyses hvilken innvirkning forslaget medfører for 

innsyn, utsyn, sol og skygge mv. 

4.3 Trafikkforhold 

Det skal gjennom planprosessen utarbeides et forslag til løsning som sørger for gode løsninger 

mhp. trafikksikkerhet. Videre skal det i prosessen belyses mulighet for parkering på egen tomt 

og snuforhold i forhold til dette. 

4.4 Trafikkstøy og anleggsstøy 

Anleggsstøy vil påvirke eksisterende boligområde, det skal derfor redegjøres for hvordan 

anleggelse av de nye tomtene skal foregå på en best mulig måte for nabolaget.  

4.5 Barn og unge i planleggingen 

Det skal i planleggingen legges opp til medvirkningen fra barn og unge, og planers virkninger 

og konsekvenser for barn og unge skal beskrives.  

4.6 Omdisponering av LNF 

Eventuelle konsekvenser for omdisponering av LNF til boligformål skal redegjøres for i 

planbeskrivelsen 

4.7 Landskap  

Konsekvensene for landskap og fjernvirkning av utbygging av de foreslåtte eiendommene 

skal beskrives i det videre arbeidet.  

4.8 Estetikk/byggeskikk  

Det skal i planleggingen vektlegges forholdet til eksisterende boligområde og de nye 

eiendommene i seg selv for å få til en god estetikk som er tilpasset eksisterende bebyggelse.  

 

 



 

10 
 

4.9 Kulturminner  

Området skal avklares med kulturminnemyndighetene 

4.10 Økonomiske forhold 

Økonomiske konsekvenser for kommunen skal utredes gjennom planarbeidet. Planfremmer er 

kjent med at kommunen kan komme til å kreve utbyggingsavtale. 

4.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskap og ulykkesrisiko  

Før endelig reguleringsplan kan godkjennes skal det gjennomføres en risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Denne analysen skal følge saken og være en del av beslutningsunderlaget. 

Det må undersøkes om det er tilstrekkelig med brannvann i området.  

4.12 Vann- og avløp, overvann  

Det skal redegjøres for om dagens vann- og avløpsledninger har tilstrekkelig kapasitet for 

ytterligere belastning.  

Løsning av overvannshåndtering foreslåes i det videre arbeidet med detaljreguleringsplanen.  

4.13 Øvrige temaer iht. Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg III  

Det er gjort en vurdering av at følgende temaer nevnt i KU-forskriftens vedlegg III ikke er 

relevante å utrede i forbindelse med utvidelsen og endringene i området:  

•  Samisk natur- og kulturgrunnlag  

•  Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  

•  Risiko ved havstigning  
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6 MEDVIRKNING OG INFORMASJON  

Allmennheten, naboer og berørte parter og myndigheter varsles om oppstart av planarbeidet 

med planprogram.  

Det blir kunngjort gjennom annonse i avisen og på kommunens hjemmeside og direkte 

varsling per brev.  

Allmennheten og berørte parter gis anledning til å komme med innspill til både planområdet, 

planprosessen og planprogrammet før Spydeberg kommune fastsetter planprogrammet.  

 

7 PLANPROSESS  

7.1 Planprosess  

Plan- og bygningsloven angir bestemmelser for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og 

viktige hensyn er åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. I medhold av pbl. § 12-3 

igangsettes detaljplanregulering for ni tomter i tilknytning til Grååsen. 

7.2 Tidsplan  

Kunngjøring og varsel av planoppstart med høring er planlagt november 2014. 

Planprogrammet skal være til offentlig ettersyn i 6 uker. Etter at høringstider er over, 

gjennomføres en merknadsbehandling av mottatte merknader. All aktuell tematikk som 

fremkommer etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skal vurderes før 

planprogrammet fastsettes. Etter at planprogrammet er fastsatt kan det ikke komme til nye 

tema for utredninger, utdypinger eller beskrivelser.  

Samtidig som planprogrammet er til godkjenning/fastsettelse starter arbeidet med 

detaljplanregulering og konsekvensutredning. Når detaljplanreguleringen anses ferdig vil 

Spydeberg kommunes administrasjon klargjøre planen for politisk førstegangsbehandling. 

Administrasjonen innstiller for forslag til vedtak om utlegg av detaljplanregulering med 

konsekvensutredning til høring/offentlig ettersyn. Denne høringsperioden er 6 uker. Etter 

høringen blir det foretatt en gjennomgang av alle uttalelsene i saken og eventuelle endringer 

av planen gjennomføres før planforslaget sendes til politisk annengangsbehandling for endelig 

vedtak.  

 

Fremdriftsplan: 

 Medvirkning – innspill/informasjon     november-desember  2014  

 Utarbeidelse av planforslag        januar- februar  2015  

 Offentlig ettersyn          februar-mars   2015 

 Utarbeidelse av endelig planforslag  april    2015 

 Planvedtak            mai    2015 

 

 

















































































































 

 
 

 

 

SPYDEBERG KOMMUNE 

 

   
 

Notat 

 
 
Til: Jon Gunnar Weng  
  
 
Saksbehandler: Virksomhet teknisk forvaltning/Marius Sandli Ødegaard 
Vår referanse: 14/629 - 25 / FA - L13, GBNR - 29/3, HIST - 13/696 
Dato: 26.08.2015 

 

Emne: Svar på brev fra Grååsen Velforening av 15. juni 2015  

 
Grååsen Velforening ved styreleder Ivar Vågen har etter at KMPT i møte 19. mai 2015 behandlet 
spørsmålet om vedtak av planprogram for 9 nye boligtomter på Grååsen sendt et brev der flere 
forhold som velforeningen anser som problematiske tas opp. 
 

A. Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold har i høringsbrev pekt på at det aktuelle 
arealet i gjeldende kommuneplan og sentrumsplan er disponert som et LNF-område, og at 
omregulering til boligformål vil være i strid med overordnede planer. Hvis det likevel tillates 
anføres det at et tilsvarende LNF-område annet sted må øke. 

B. Både Grååsen Velforening og de som er berørt som naboer og som har sin vei fra de veiene 
som i planforslaget er vist som adkomst, har meget tydelig og bestemt satt seg imot planen 
med utvidelse av de nye tomtene. Dette begrunnes med store ulemper og økonomiske 
verditap på eiendommene. 

C. Et annet forhold er at de nye tomtene kan benytte og knytte seg til offentlig infrastruktur 
uten å betale for dette synes dette som svært urimelig og urettferdig. 
Velforeningene mener at det for de nye tomtene bør innbetales rundt kroner 300,- pr m2 
tomt som kan settes på et fond og øremerkes og disponeres til rehabilitering av 
infrastrukturen i Grååsen boområde. 

D. Velforeningens oppfatning er at de sterkest berørte naboene i Grååsen vil fortsette å kjempe 
sin prinsipale sak. Grååsen Velforening vil være en støttespiller til disse naboene. 

 
Spydeberg kommunes administrasjon sitt svar på brevet fra Grååsen Velforening: 

1. Det er riktig at området det nå arbeides for å utvikle til boligtomter på Grååsen er avsatt til 
LNF-område i gjeldende kommuneplan og sentrumsplan. I arbeidet med ny kommuneplan er 
arealene satt av til fremtidig boligutvikling i tråd med forslaget om 9 nye boligtomter.  
Kommuneplanen har vært på offentlig ettersyn og Østfold fylkeskommune har sendt 
høringsuttalelse til kommunen. Østfold fylkeskommune har uttalt seg negativt til forslaget 
om å tilpasse 9 boligtomter på Grååsen, og har fremmet innsigelse mot boligutvikling på 
Grååsen.  
 
 
Administrasjonen i Spydeberg kommune ønsker allikevel ikke nå å stoppe godkjenningen av 
planprogrammet, og ser at dette bør fastsettes selv om ØFK har fremmet innsigelse til 
planene.  
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Hvorvidt det vil være mulig å utvikle tomter på Grååsen vil måtte avvente 
kommuneplanprosessen.  
 
Forslagsstiller for utvidelsen av Grååsen skal selv utarbeide en konsekvensutredning for 
utbyggingsområdet. Men administrasjonen vil råde ham til å avvente videre arbeid til 
kommuneplanens arealdel er vedtatt.  
 
Det er viktig å påpeke at det ikke er tatt endelig stilling til løsninger for boligutviklingen. 
 

2. Alle som eier eiendom må forvente at det i nærheten av den/de eiendommene en selv eier 
vil kunne skje forandringer og omdisponering av arealbruk. 
 

3. Det er fortsatt ikke aktuelt å kreve anleggsbidrag på allerede utbygget offentlig infrastruktur. 
Men dersom utbyggingen vil kreve utbedring/oppdimensjonering av den offentlige 
infrastrukturen som det planlegges at skal benyttes for boligområdet vil det måtte bekostes 
av utbygger. Denne praksisen er den praksisen som brukes i hele Norge. 
 

4. Spydeberg kommunes administrasjon ser positivt på at befolkningen engasjerer seg i 
utbyggingsprosjekter og utvikling av kommunen. Når det foreligger et forslag til utbygging for 
området skal det sendes på offentlig ettersyn og høring, og alle naboer samt Grååsen 
Velforening vil inviteres til å komme med en uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planforslaget. 
 

 
Oppsummering: 
Spydeberg kommunes administrasjon ser ikke at brevet tar for seg nye tema som skal 
konsekvensutredes i forbindelse med det videre planarbeidet for etablering av 9 nye boligtomter 
på Grååsen. Alle punktene som tas opp i brevet er ivaretatt for den videre planleggingen. 

 
 
Marius L. Sandli-Ødegaard 
Arealplanlegger 
Spydeberg kommune  
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Økt bosetting av flyktninger i 2015 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Hilde Dybedahl FA - F30 
 

15/1064 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

55/2015 
 

Formannskap PS 27.08.2015 

58/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Kyrre Havelin 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
Statsråd Horne sendte i april et brev til landets kommuner hvor det ble bedt om en tilbakemelding på 
hvor mange flyktninger kommunene eventuelt kunne bosette i 2015 og 2016.  

Spydeberg kommune svarte administrativt på denne kartleggingen. 

Denne kartleggingen var en del av beslutningsgrunnlaget om Norge skulle ta imot flere 
kvoteflyktninger fra Syria. Stortinget har etter dette vedtatt at Norge skal ta imot 8000 syriske 
overføringsflyktninger i perioden 2015 – 2017. 

I brev fra Fylkesmannen i Østfold og IMDI datert 20.08.2015, anmodes det om bosetting av minst 25 
flyktninger i 2016 og et rammevedtak for 2017-2019. Svarfrist er 30. november. Rådmannen vil 
fremme egen sak om anmodningen.  I tillegg vises det til brev fra statsråd Horne og forespørselen om 
å bosette til sammen 24 personer i 2015 (ni personer i tillegg til opprinnelig anmodning og vedtak)  

Denne saken omhandler bare forespørselen om bosetting av ytterligere ni personer i 2015.  

Vurdering 
I løpet av 2015 er ti personer bosatt i kommunen (en fra Eritrea og ni fra Syria). De fleste er enslige 
menn i 20-årene. Vi mottar henvendelser fra personer som har fått oppholdstillatelse og venter på 
bosetting i en kommune, og som gjerne vil til Spydeberg.  Noen finner seg bolig på egen hånd, men 
de fleste må kommunen finne bolig til. 

Rådmannen vurderer at det er mulig å imøtekomme forespørselen om å bosette ni personer utover 
det opprinnelige vedtaket (24 personer tilsammen).  Det er gjort henvendelser til private utleiere i 
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tillegg til at det er boliger i kommunal eie som kan nyttes til formålet.  Dette forutsetter imidlertid at 
boliger som ble vedtatt solgt i sak nr 33/14, pkt J, ikke selges nå, men nyttes til dette formålet.   Det  
vurderes om det evt er mulig å selge borettslagsleilighetene til flyktninger ved hjelp av 
startlånfinansiering.  Boligene  i Wilsesvei 11 og 15 må da også benyttes som utleieboliger for 
flyktninger. 
 

 
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:   

Integreringstilskudd      Bosettingsår Sats 

År-1 (2015) kr. 182 000 (voksen)* 
kr. 182 000 (barn)* 
kr. 232 000 (enslig voksen) 
kr. 182 000 (enslig mindreårig) 

År-2  kr. 210 000 

År-3 kr. 152 000 

År-4 kr.   82 200 

År-5  kr.   70 000 

Barnehagetilskudd  kr.   24 400 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd  kr. 157 500 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslig mindreårig  kr. 191 300 

Personer med kjente 
funksjonshemminger  

Tilskudd 1: kr. 175 900 
(engangstilskudd)  
 
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 
5 år 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 

Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl, og 
personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon samt overføringsflyktninger med 
innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til 
Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. 
Familiegjenforente regnes ikke inn i kommunens bosettingsvedtak, men det mottas 
integreringstilskudd for disse personene.  

Stortinget har besluttet å innføre et ekstratilskudd for bosetting av flyktninger i 2015 utover den 
opprinnelige anmodningen (kr 25 000/50 000 pr. person) . 

Det vil være nødvendig å benytte noen flere ressurser på integreringsarbeidet enn det ene årsverket 
som har hovedansvar for det praktiske rundt etablering  og oppfølging. En økt bosetting vil også gi 
konsekvenser for andre tjenesteområder (skole, helsetjenester osv.) . Dette vil bli vurdert knyttet til 
sak om anmodning om bosetting for 2016 og rammevedtak for 2017-19 

Det vises for øvrig til samarbeidsavtalen mellom staten og KS som er en «solidaritetsmodell» hvor 
kommunene sterkt oppfordres til å bosette flyktninger i tråd med anmodningene fra IMDI. 

 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at det er mulig å imøtekomme forespørselen om bosetting av flyktninger 
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utover tidligere vedtak om 15 personer inneværende år, Kommunen vil da bosette ytterligere ni 
personer i løpet av 2015 – til sammen 24 personer. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Spydeberg kommune imøtekommer forespørsel fra Det kongelige barne, -likestillings og 
inkluderingsdepartement om å bosette ni personer utover opprinnelig anmodning og vedtak – til 
sammen 24 personer i løpet av 2015. 

 
 
 
Formannskap - 55/2015 
 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Kyrre Havelin 
 
Gro Pettersen ønsket å bli erklært inhabil i saken. Dette ble enstemmig godkjent og Gro Pettersen 
fratrådte møtet. 
 
Forslag fra Gunnar Espelid (FrP): 

Saken utsettes. 
 
Det ble avholdt gruppemøte mellom kl 10:30 til kl 10:40. 
 
VOTERING: To stemmer (Gunnar Espelid og Birgitta Grimeland) for og fire stemmer mot forslaget fra 
Gunnar Espelid. 
 
Rådmannens forslag:  
 
VOTERING: Fem stemmer for, og to stemmer (FrP) mot.  
 
Innstilling til kommunestyret:  
 
 

FS - vedtak: 
Spydeberg kommune imøtekommer forespørsel fra Det kongelige barne, -likestillings og 
inkluderingsdepartement om å bosette ni personer utover opprinnelig anmodning og vedtak – til 
sammen 24 personer i løpet av 2015. 

 
 
 

Vedlegg: 
Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise - brev fra BLD 
Tilbakemelding på eventuell bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune i 2015 og -16 (L)(31171) 
Anmodninger 2016-2019-SPYDEBERG-19-8-15 Fylkesmannen 
Vedlegg til tabell - anmodning og vedtak 2015-2016 
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Barne, likestillings,- og inkluderingsdepartementet 
postboks 836 
0030 OSLO 
  

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 15/1064 - 2 / HDY 19.05.2015 

 
  

Tilbakemelding på eventuell bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune i 2015 
og -16 
 
Det vises til mottatt brev fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement vedr bosetting 
av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Kommunene blir bedt om å gi en tilbakemelding innen 
27. mai på hvor mange flyktninger som eventuelt kan bosettes i 2015 og- 16  
 
Det gis med dette en administrativ tilbakemelding på henvendelsen og det understrekes 
at eventuell bosetting må politisk behandles.  Denne tilbakemeldingen kan ikke  gi føringer eller garantier 
for hvordan et politisk vedtak på en eventuell anmodning om bosetting,  vil bli.   
 
Spydeberg kommune har en utfordring knytta til tilgjengelige sentrumsnære boliger for de personene som 
skal bosettes.  I forhold til en eventuell tilleggs- anmodning om bosetting av 11 personer til i løpet av to år, 
vil denne utfordringen bli større. Det er mulig å skaffe til veie tilstrekkelig antall boliger  med bedre 
økonomiske virkemidler, blant annet startlån og økt investeringstilskudd.  
 
Konsekvenser for kommunenes tjenesteproduksjon må også vurderes, som introduksjonsordning, 
helsetjenester, skole og barnehage. Fylkesmannen i Østfold har i samarbeid med BLD satt i gang et prosjekt 
for raskere bosetting i kommunene. Spydeberg kommune har forventninger til at prosjektet vil bidra til 
gode prosesser og samarbeid. Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en strategiplan for å skaffe 
tilveie antall egnede boliger (sak 82/2014). Dette arbeidet  vil foregå parallelt med prosessen i 
«Østfoldprosjektet» og forventes å fremmes for politisk behandling i løpet av høsten 2015.  
 
 
Hilsen 
 
 
Hilde Dybedahl 
virksomhetsleder  
Familierelaterte tjenester  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 

http://www.spydeberg.kommune.no/
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SPYDEBERG KOMMUNE 

V/Ordfører Knut Espeland 

Rådmann Heidi Vildskog 

Kontaktperson for bosettingsprosjektet: 

Hilde Dybedahl  

  

 

DERES REF VÅR REF DATO 

 2013/3345 KSS /13-01095 

13-01094  

 

20.08.2015 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og rammevedtak 

for 2017-2019 

På bakgrunn av behovet og målet om å bosette 13 200 flyktninger i 2016, ber vi 

Spydeberg kommune om å fatte følgende vedtak om bosetting av flyktninger for 

2016:  

 

 Minst 25 flyktninger i 2016. 

 

Denne anmodningen om bosetting av flyktninger i Spydeberg kommune er basert på 

oppdaterte prognoser og plantall for årene 2015-2019, og på samarbeidsavtalen 

mellom staten og KS. Anmodningen er utarbeidet i samarbeid KS. 

 

Kommunene i Østfold gjør en stadig bedre jobb med bosetting og kvalifisering av 

flyktninger. Samtidig øker bosettingsbehovet. I 2015 trenger over 13 000 flyktninger 

bosettingsplass, men med kommunevedtakene som foreligger er det realistisk å 

bosette 10 000. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8 000 syriske 

overføringsflyktninger i perioden 2015-2017. Samlet sett er det behov for å bosette i 

alt 50 000 flyktninger i 4-årsperioden 2016-2019. 

 

Fylkesmannen i Østfold har fra Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet 

(BLD) fått i oppdrag å lede et toårig prosjekt (2015-2016) med det formål å realisere 

regjeringens målsetting om økt og raskere bosetting av flyktninger i alle kommuner i 

Østfold. Fylkesmannen viser i den sammenheng til møte med Spydeberg kommune 

den 16.april 2015.  

 

Tidligere har IMDi anmodet Spydeberg kommune om bosetting av 15 flyktninger for 

2015. Kommunens vedtak om bosetting var i tråd med IMDis anmodning. 

 



 
 
 
 
 

2 
 

Vi viser i tillegg til brev datert 23.april fra statsråd Solveig Horne til alle landets 

kommuner og forespørselen om å motta 24 flyktninger i 2015.  

 

Bosettingsbehov for planperioden 2017-2019  

Det er et stort behov for å bosette flyktninger også i årene framover og det er 

beregnet plantall for 2017. For Spydeberg har vi følgende plantall:  

 

25 nyankomne flyktninger i 2017. 

 

For 2018 og 2019 gjelder følgende plantall for kommunen: 

 

 25 nyankomne flyktninger per år. 

 

Vi ber dere om å fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantallene. 

Vi ønsker et rammevedtak for perioden 2017-2019 og at administrasjonen kan få 

fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne 

rammen, i samråd med IMDi Øst. Det er usikkerhet knyttet til plantallene som følge 

av eventuelle svingninger i antall flyktninger som skal bosettes. Vi vil årlig sende ut 

anmodningsbrev til dere for å bekrefte eller eventuelt justere plantallene for 

kommende år på bakgrunn av eventuelle endringer i behovet for bosetting av 

flyktninger. 

 

Deres vedtak om bosetting av antall flyktninger bør fattes uten forbehold. 

Anmodningen inkluderer ikke familiegjenforente. Fylkesmannen i Østfold og IMDi Øst 

oppfatter at vedtak basert på anmodningen er bindende for begge parter. Skulle det 

av spesielle grunner ikke la seg gjøre å realisere alle plassene, ber vi om at 

ubenyttede plasser overføres til neste års bosetting.  

 

Svarfrist 

 

Svarfrist på anmodningen er 30.november 2015. Vedtaket bes sendt skriftlig til 

Fylkesmannen i Østfold v/prosjektleder for bosettingsprosjektet Kjersti Salberg 

postboks 325 1501 Moss, samt på e-post kjersti.salberg@fylkesmannen.no og på e-

post til post@imdi.no med kopi til KS v/Nina Gran; nina.gran@ks.no.  

 

Økonomi og rammebetingelser 

Bosettingsmodellener basert på at kommunene tar sin del av ansvaret ved å si ja til 

anmodningen, som er utarbeidet i samarbeid med KS. Tilskuddene som utløses ved 

bosetting av flyktninger er økt. Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett for 2015 

vedtatt et ekstra tilskudd og har økt tilskuddsrammen for utleieboliger. 

Fylkesmannen i Østfold ber dere vurdere hvordan bedre finansieringsordninger kan 

brukes til å bygge opp dimensjonene i introduksjonsprogram og anskaffe flere boliger 

til nye flyktninger. 

 

Ekstratilskudd ved bosetting i 2015 

Stortinget har besluttet å innføre et ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i 

2015.Dere kan motta et ekstratilskudd på 25 000/50 000 per person for alle 

flyktninger kommunen bosetter utover den opprinnelige anmodningen. Les mer om 

dette ekstratilskuddet i vedleggsdelen. 
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Kontakt med Fylkesmannen om anmodningen  

Fylkesmannen i Østfold deltar gjerne på møter med ledelsen i kommunen, eventuelt 

sammen med IMDi Øst og andre statlige etater. Fylkesmannen i Østfold vil 

samarbeide med IMDi Øst, Husbanken og KS om oppfølgingen av anmodningene. I 

vedlegget til dette brevet er det redegjort for bakgrunnen for anmodningen og hvilke 

tilskudd dere vil motta ved bosetting av flyktninger.  

  

Vi ser frem til jobbe sammen med dere om dette viktige arbeidet. Ta kontakt med 

Fylkesmannen i Østfold v/prosjektleder for Bosettingsprosjektet Kjersti Salberg, 

kjersti.salberg@fylkesmannen.no , tlf. 977 42470 dersom dere ønsker mer 

informasjon og dialog om anmodningen. 

 

 

Med vennlig hilsen      

 

Fylkesmannen i Østfold    Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet, IMDi Øst   

                                                    
Anne Enger 

fylkesmann  

Randi Kleven 

regiondirektør 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: KS 
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Nærmere informasjon om anmodningen  

Permanent kommunal oppgave 

Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre 

kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale 

oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall.  

 

Antall flyktninger det er behov for å bosette i den enkelte kommune de kommende 

årene, skal fremgå av prognoser og plantall som gir kommunene best mulig 

forutsigbarhet. IMDi sender et årlig brev til kommunene med oppdaterte prognoser 

for inneværende år og neste år og rullerte plantall for de tre påfølgende år. Antall 

flyktninger som kommunene er anmodet om å bosette per år de fire neste årene 

(2016-2019) er basert på dagens prognoser og plantall. Anmodningstallene kan bli 

justert opp eller ned ved neste års rullering, dersom prognosene over antall nye 

flyktninger endres eller hvis kommunene ikke vedtar det forventede antall plasser.  

 

Bakgrunnen for anmodningen 

Kommunene har økt bosetting av flyktninger betydelig de siste årene, men behovet 

for å bosette flyktninger øker enda mere. For å få bosatt både det årlige antallet nye 

flyktninger og det store antallet bosettingsklare flyktninger som allerede venter i 

mottakene, er det nødvendig å øke kommunenes kapasitet til et høyere nivå. 

 

Kommunene ble våren 2013 bedt om å bosette omlag 10 000 flyktninger både i 

2014, 2015 og 2016. Kommunene ble våren 2014 anmodet om å bosette 10 804 

flyktninger i 2015, og per 30.06.2015 var det registrert vedtak om å bosette 9 262 

flyktninger i år. IMDis prognose basert på siste signaler er at kommunene vil bosette 

10 000 flyktninger i 2015. Dette er 800 færre enn det antallet kommunene ble 

anmodet om i år, og kommer i tillegg til en manko på 2 200 plasser fra 2014. 

Etterslepet er derfor stort.  

 

På bakgrunn av dagens flyktningkrise ble alle landets kommuner i brev av 23. april 

fra statsråd Solveig Horne bedt om å gi tilbakemelding på hvor mange flyktninger de 

kan bosette i løpet av 2015 og 2016. Foreløpige signaler fra kommunene per 9.juli på 

ekstra plasser i 2015 anslås til å være 2 164, og antall ekstra plasser i 2016 anslås til 

å være 1 782, dvs. 3 964 ekstra plasser totalt i 2015 og 2016. Dette inkluderer både 

foreløpige og endelige vedtak, med og uten forbehold. IMDi er i dialog med 

kommunene om forståelsen og rask iverksetting av vedtakene.  

 

Målet i samarbeidsavtalen mellom staten og kommunesektoren er at ved utgangen 

av året skal alle være bosatt i samsvar med behovet. Bosettingsbehovet i 2015 har 

nå økt til 13 200, og behovet vil også være 13 200 i 2016, hvis kommunene bosetter 

10 000 flyktninger i 2015.  

 

Økningen i bosettingsbehovet skyldes delvis at en høyere andel asylsøkere har 

beskyttelsesbehov som gjør at de får innvilget oppholdstillatelse. Samtidig øker 

antallet overføringsflyktninger som kommer til Norge etter at Stortinget har vedtatt å 

ta i mot 8 000 syrere over 3 år, fordelt på 2 000 i 2015 og 3 000 i hvert av årene 

2016 og 2017.  

 

Ved utgangen av juni i år ventet 5 228 flyktninger med oppholdstillatelse på å flytte 

fra asylmottak til en kommune. En femtedel av dem har ventet i mer enn ett år etter 

innvilget opphold. Lang ventetid er spesielt belastende for barn. 645 av de som 
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venter på bosetting er barn i familier, hvorav 410 har bodd på asylmottak i mer enn 

ett år fra de søkte om oppholdstillatelse. 

  

For å få bosatt både det store antallet flyktninger som nå venter i mottakene og det 

økte antallet syriske flyktninger, er det behov for en særlig innsats fra alle landets 

kommuner. Dersom kommunene ikke bosetter flere flyktninger i tråd med 

Fylkesmannens og IMDis anmodning, vil køene og ventetiden i mottakene fortsette å 

øke. Det er behov for å bosette så mange som mulig av dem som venter i løpet av 

2015 og 2016. Dersom det bosettes 10 000 flyktninger i 2015, vil bosettingsbehovet 

bli 13 200 både i 2016 og 2017 og 12000 i 2018 og 2019.  

 

Kommuner som de siste årene har bosatt få flyktninger i forhold til folketallet i 

kommunen, oppfordres særskilt om å øke antallet. Dette kan gi grunnlag for flere 

deltakere i introduksjonsprogrammet, noe som vil medføre økt tilskudd til 

kommunene og samtidig gi mer hensiktsmessige klassestørrelser. Vi oppfordrer disse 

og andre kommuner til å inngå interkommunalt samarbeid om 

introduksjonsordningen der dette kan være hensiktsmessig.   

 

Enslige mindreårige flyktninger 

I 2014 bosatte kommunene 536 enslige barn og unge (mindreårige under 18 år). 

Bosettingsbehovet for denne gruppen øker kraftig til 750 i 2015 og 750 i 2016, og 

plantallene er på samme nivå også i 2017, 2018 og 2019.  Anslagsvis 40% av de 

enslige barna er under 15 år, mens 60% er over 15 år. Enslige barn og unge under 

18 år er en prioritert gruppe ved bosetting. Det er derfor avgjørende at kommunene i 

sine vedtak prioriterer bosetting av denne gruppen, og om nødvendig omgjør 

vedtatte plasser til bruk for denne gruppen. Det er et særlig behov for flere plasser til 

den andelen som er under 15 år. 

 

Økonomiske virkemidler 

Kommunene mottar flere tilskudd fra staten for å dekke utgifter ved bosetting og 

integrering av flyktninger. IMDi forvalter i 2015 tilskudd for om lag 9 milliarder 

kroner. Over 99 prosent av midlene går til kommunene, mens resten går til frivillig 

sektor og til virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor i kommunene. 

Ordinære overføringer til kommunene kommer i tillegg til tilskuddene fra IMDi.  

Stortinget har besluttet et ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner som skal 

fordeles til kommuner som i løpet av 2015 bosetter flere flyktninger enn de er 

anmodet om og det folketallet i kommunene tilsier. Ekstratilskuddet skal fordeles på 

følgende måte: 

 Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015 

og samtidig flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd 

på 50 000 kroner per person som bosettes utover IMDis anmodning. 

 Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015, 

vil motta et ekstratilskudd på 25 000 kroner per person som bosettes utover 

IMDis anmodning. 
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Nærmere informasjon vil fremgå av eget rundskriv på www.imdi.no. Vedlagt 

rundskrivet følger en oversikt som viser hvor mange flyktninger hver kommune må 

bosette i 2015 for å innfri kravet om bosetting utover IMDis anmodning og det 

folketallet i kommunen tilsier 

 

Stortinget har også besluttet å øke tilskuddet til utleieboliger med 80 millioner 

kroner. 50 av de 80 millionene er en varig økning av tilskuddsrammen, mens 30 

millionene gjelder 2015. Nærmere informasjon om tilskuddsrammen for utleieboliger 

vil være tilgjengelig på www.husbanken.no 

Nærmere informasjon om de ulike økonomiske virkemidlene ved bosetting av 

flyktninger, finnes på IMDis hjemmesider http://www.imdi.no/Tilskudd/.  

 

I tillegg vises til www.bufetat.no for informasjon om statlig refusjon av utgifter til 

kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 

(Rundskriv Q-05/2015). 

   

«Solidaritetsmodell» 

Dagens bosettingsmodell er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS. 

Modellen er en “solidaritetsmodell”. Med dette menes at dersom én kommune som 

blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn 

Fylkesmannens og IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige 

kommunene. Derfor er det viktig at kommunene bosetter flyktninger i tråd med vår 

anmodning for å sikre en jevn fordeling av ansvar for denne viktige 

samfunnsoppgaven. Norges internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot 

mennesker som er utsatt for forfølgelse i sine hjemland.  

 

Flyktninger - en ressurs 

Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær oppgave. Flyktninger utgjør også 

en ressurs. Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele 

landet. Kommunen må ha et tilpasset tjenestetilbud til de som bosettes, herunder 

introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de kan 

komme i arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning. 

 

Både privat og offentlig sektor vil ha behov for mer arbeidskraft i årene fremover. 

Gjennom introduksjonsprogrammet kan kommuner i samarbeid med NAV og lokalt 

næringsliv skreddersy kompetanse som arbeidslivet trenger. Stadig flere kommuner 

ser bosetting av flyktninger i sammenheng med sysselsetting og befolkningsutvikling. 

Det er potensiale for økt bosetting når kvalifisering av flyktninger i større grad 

knyttes til lokalt næringsliv. Dette gjelder spesielt i de kommuner hvor næringslivet 

ellers må hente arbeidskraft utenfra gjennom arbeidsinnvandring, og når bosetting av 

flyktninger også kan bidra positivt til den demografiske utviklingen i kommunene.   

  

Bolig 

Å finne egnet bolig til flyktninger kan være en utfordring.  Det er avgjørende at 

kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av 

Husbankens ordninger. Husbankens regionkontor kan kontaktes. Det vises til 

nærmere informasjon på Husbankens hjemmesider http://www.husbanken.no/. 

 

Dersom kommunen har vansker med å finne boliger, er et aktuelt alternativ at 

flyktninger selv finner bolig. Fylkesmannen og IMDi Øst oppfordrer kommunene til å 

http://www.imdi.no/
http://www.husbanken.no/
http://www.imdi.no/Tilskudd/
http://www.bufetat.no/
http://www.husbanken.no/
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åpne for at personer kan finne bolig selv innenfor rammer som kommunene 

fastsetter. Dette kan skje innenfor kommunenes vedtak om bosetting. Mange 

kommuner bruker denne løsningen fordi den bidrar til rask og effektiv utnyttelse av 

plassene i kommunen. Ordningen kan også bidra til at det kan bli mulig for 

kommunen å bosette flere flyktninger. Ta gjerne kontakt med IMDi Øst for mer 

informasjon om dette.  

 

For øvrig viser Fylkesmannen til boligseminaret som ble gjennomført den 22.5.2015 i 

sammen med Husbanken Øst på Quality Hotel i Sarpsborg for alle kommunene i 

Østfold. Dersom det er behov for ytterligere informasjon om Husbankens 

støtteordninger eller andre tema som berører boliger kan Fylkesmannen kontaktes.    

 

Familieinnvandring 

En betydelig andel av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet, 

men en del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge etter 

hvert. At flyktninger får familien sin til landet vil være positivt for integreringen og 

kan bidra til befolkningsutvikling, men kan også innebære utfordringer med boliger 

og annen tjenestekapasitet i kommunene. Det anbefales derfor at kommunen har 

fokus på at det kan komme familieinnvandrede i tillegg til de som bosettes. 

Familieinnvandrede til personer i målgruppen for integreringstilskudd, utløser også 

tilskuddet. Se www.imdi.no for mer informasjon om tilskuddsordningene.  

 

Råd og veiledning  

Fylkesmannen og IMDi Øst bistår gjerne med ulike tiltak sammen med Husbanken,  

KS, NAV og øvrige samarbeidspartnere for å legge til rette for bosetting. Dette 

inkluderer: 

 

 Langsiktig planlegging av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet; derunder 

samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og jevn 

bosetting. 

 Tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved 

bosetting og integrering av flyktninger (integreringstilskudd, norsktilskudd, 

særskilt tilskudd for enslige mindreårige, tilskudd ved bosetting av personer 

med alvorlig, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker, 

Husbankens boligfinansieringsordninger mv). 

 Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett. 

 Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.  

 Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell 

løsning til bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger. 

 Tilrettelegging for erfaringsutveksling kommuner imellom, som kan styrke 

planlegging av bosetting, øke kapasitet og kompetanse, og bedre overgang til 

arbeidsliv og utdanning for flyktninger 

 

Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse 

med bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider www.imdi.no 

 

http://www.imdi.no/
http://www.imdi.no/
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Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen hvis dere ønsker mer informasjon om 

anmodningen. Når det gjelder spørsmål om selve bosettingen av flyktninger kan 

spørsmål rettes direkte til IMDi Øst.  

 

 

 

 



Vedlegg til tabell – Anmodning og vedtak 2016-2015 (vedtakstall 2015 og 2016 er ikke 

endelige) 

 

I tabellen fremkommer anmodning og vedtak for kommunene for 2015 og 2016, herunder 

opprinnelig anmodning, justert opprinnelig anmodning og tillegg som man antar at hver 

kommune kan ta imot som følge av behov for økt bosetting grunnet flyktningkrisen i Syria og 

i Middelhavet. 

 

Justerte anmodninger er basert på opprinnelig anmodning. Hver kommunes andel av 

opprinnelig anmodning fremkommer i kolonne D. De justerte anmodningene, både den 

opprinnelige og tilleggene er basert på denne andelen.
1
 Forklaring på de ulike kolonner i 

regnearket: 

- Kolonne B: Her presenteres den opprinnelige anmodningen fra IMDi for 2015. 

- Kolonne C: Her presenteres vedtakene kommunene har gjort for bosetting av 

flyktninger til nå i 2015. 

- Kolonne D: Viser andelen kommunene opprinnelige var anmodet om, som del av den 

totale opprinnelige anmodning (og er den prosentsatsen som videre brukes for 

fordeling av tilleggsanmodninger, som forklart ovenfor). 

- Kolonne E: Her presenteres tilleggsanmodning fra IMDi. Anmodningen fremgår av 

det justerte totale behovet på 13 330 i celle F7, multiplisert med hver kommunes 

andel.  

- Kolonne F: Her presenteres økning utover IMDis opprinnelige anmodning, et tillegg 

på 3 500 flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere 3 500 

flyktninger dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til 5 000 syrere i 2015 og 

2016 (noe som gir 3 500 flere enn de 1 500 syriske overføringsflyktningene som 

allerede er vedtatt).  

- Kolonne G: Samlet anmodning for 2015. Dette er sum av justert anmodning og 

tilleggsanmodning. 

- Kolonne H: Viser justert anmodning for 2016. 

- Kolonne I: Viser vedtak for 2016 gjort av kommunene til nå. Her presiseres det at 

flere kommuner ikke har fattet vedtak enda.
2
 

- Kolonne J: Viser økning utover IMDis anmodning i 2016, et tillegg på 4 500 

flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere 4 500 flyktninger 

dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til 5 000 i 2015 og 2016 (noe som gir 

4 500 flere syriske overføringsflyktningene i 2016 enn de 500 som allerede er vedtatt). 

- Kolonne K: Presenterer samlet anmodning for 2016. 

 

                                                      
1
 I alle beregninger av anmodninger er det rundet opp til hver hele flyktning. 

2
 En celle med verdi 0 innebærer at kommunene har fattet nei- vedtak, celle uten verdi innebærer at kommunen 

enda ikke har fattet vedtak. 



SPYDEBERG KOMMUNE 

Saksframlegg 
 

 

 

Samarbeid mellom ROM eiendom og Spydeberg kommune om utvikling av 
eiendommer i stasjonsområdet 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Jon Gunnar Weng FE - 619 15/1669 

 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger og vurdering 
 
Bakgrunn 
Spydeberg kommune og Rom Eiendom («ROM») inngikk 28. mai 2014 en samarbeids- og 
intensjonsavtale («Intensjonsavtalen»). Avtalen gjaldt forhandlinger om et videre 
utviklingssamarbeid av eiendommer i Spydeberg sentrum. Det overordnede målet for 
utviklingssamarbeidet var i avtalen satt til å være: 

å tilrettelegge for god tilgjengelighet til kollektivknutepunktet og økt tilgang på 
sentrumsnære bolig- og næringsarealer samt øvrige utviklingsformål i Spydeberg sentrum. 
 

Pir II Oslo AS har utarbeidet en mulighetsstudie som skisserer hvordan en utbygging av området kan 
se ut («Mulighetsstudien»). Denne følger vedlagt. 
 
Samarbeidet er planlagt gjennomført ved å opprette et utviklingsselskap («Utviklingsselskapet»). 
Spydeberg kommune og ROM skal eie 50 % hver i dette selskapet. Utviklingsselskapet skal gis 
opsjoner som gir selskapet rett til å kjøpe eiendommer fra hver av partene til takst. Eiendommene er 
nå taksert. Videre framdrift i samarbeidet forutsetter at 

i. Utviklingsselskapet etableres, 
ii. det inngås aksjonæravtale om driften av Utviklingsselskapet og samarbeidet for øvrig, 

iii. det inngås opsjonsavtaler mellom Utviklingsselskapet og hhv. ROM og Spydeberg kommune. 

Ettersom vi ser konturene av de potensielle økonomiske forpliktelsene ønsker administrasjonen å 
legge saken fram for kommunestyret for foreløpig behandling og prosessveiledning. 
Administrasjonen ønsker å få bekreftet eller avkreftet om Spydeberg kommune skal fortsette 
forhandlingene om aksjonæravtaler og opsjonsavtaler.  De økonomiske forholdene er fortsatt ikke 
helt avklart, men gir et bilde av situasjonen. Saken vil igjen legges frem for kommunestyret for 
endelig beslutning, dersom det velges å gå videre. 

Kode Tittel SaksNummer Møtedato 

KS Kommunestyre 59/2015 10.09.2015 

FS Formannskap 63/2015 10.09.2015 



 
Det gjøres særskilt oppmerksom på at avtaleutkastene som følger som vedlegg er ROMs utkast. Vi 
avventer tilbakemelding på våre innspill til utkastene. 
 
I dette saksframlegget berøres de mest sentrale økonomiske forpliktelsene som vil følge av 
samarbeidet. Vedlagt følger intensjonsavtale, mulighetsstudie, utkast til utviklingsavtale, utkast til 
opsjonsavtale, veiledende verditakst, august 2015 
 
En mer utførlig gjennomgang av avtaleverket utstår til framleggelse for endelig godkjenning. 
Gjennomgangen nedenfor vil fokusere på forpliktelsene Spydeberg kommune etter en nærmere 
gjennomgang kan komme til å påta seg. ROM vil imidlertid påta seg de samme forpliktelsene. Se også 
veiledende verditakst når det gjelder eiendommenes verdi for ROMs vedkommende. 
 
Presentasjon av eiendommene og takst 
Taksten er foretatt av Anne Borger Mysen og Kjell Martin Sørby basert på retningslinjer i mandatbrev 
datert 10. juni 2015. 
 
I takstrapporten som følger vedlagt saksfremlegget er både ROM og Spydeberg kommunes 
eiendommer som inngår i samarbeidet nærmere presentert. Det gjøres særskilt oppmerksom på at 
taksten er gjort på bakgrunn av gjeldende regulering. Taksten er altså ikke gjort på bakgrunn av 
Mulighetsstudien.  
 
Samtlige av Spydeberg kommunes eiendommer er taksert til 1.100 kroner per kvadratmeter. 
Inngåelse på avtalene innebærer en plikt for kommunen til å avhende hele eller deler av 
eiendommene til denne prisen. Det gjøres oppmerksom på at Utviklingsselskapet gis rett til å kjøpe 
deler av eiendommen (og derved få en lavere pris enn om eiendommen hadde måtte kjøpes samlet). 
 
Utviklingsavtalen og Opsjonsavtalen 
Det foreløpige utkast til Utviklingsavtalen legges det opp til at Spydeberg kommune skyter inn kapital 
i Utviklingsselskapet. Beløpene er: 

a) 1.500.000 kroner ved etablering av Utviklingsselskapet. 
b) 1.000.000 kroner dersom dette er nødvendig for at Utviklingsselskapet for at Selskapet skal 

kunne finansiere Detaljeregulering av samtlige av eiendommene. 

2.500.000 kroner er det beløpet Spydeberg kommune blir forpliktet til å skyte inn om man inngår slik 
den foreligger. Beløpene må gjennomgås med ROM og kan bli satt lavere i avtalen. 
 
Kostnadene kan imidlertid bli større når arbeidet iverksettes. I en slik situasjon kan Spydeberg 
kommune velge å skyte inn ytterligere midler, eller å la ROM stå for den ytterligere finansieringen. I 
sistnevnte tilfelle vil Spydeberg kommunes eierandel reduseres, mens ROMs eierandel økes. Dersom 
eierandelen reduseres vil Spydeberg kommunes rett til andel av fortjeneste reduseres tilsvarende. 
 
Finansieringen er kun forutsatt å dekke arbeid med utvikling av eiendommen. Dersom Spydeberg 
kommune ønsker å delta i den verdiskapningen utbyggingsfasen eventuelt medfører vil det høyst 
sannsynlig være nødvendig med ytterligere kapitalinnskudd til Utviklingsselskapet. 
 
Dersom både ROM og Spydeberg kommune er enig om at Utviklingsselskapet skal kjøpe 
eiendommen innebærer opsjonsavtalen at Spydeberg kommune forplikter seg til å selge hele eller 
deler av gnr. 11, bnr. 10, 21 og 45 til Utviklingsselskapet. I et slikt tilfelle er begge partene forpliktet 
til å sette Utviklingsselskapet i stand til å bygge ut den aktuelle eiendommen. Det vil som nevnt 
overfor kreve ytterligere kapitalinnskudd.  
 



Uten enighet mellom partene kan den part som stemmer for utbygging av den aktuelle eiendommen 
ha rett til å kjøpe opsjonen fra Utviklingsselskapet, og deretter eiendommen, fra den andre part. 
Spydeberg kommune vil, fordi taksering har skjedd på bakgrunn någjeldende reguleringsformål, i 
dette tilfellet ikke få en del av verdistigningen utviklingen og en eventuell utbygging innebærer. 
 
Dersom partene ikke ønsker at Utviklingsselskapet skal bygge ut eiendommen i egen regi, og ingen av 
partene ønsker å få overdratt opsjonen til seg, kan Utviklingsselskapet selv kjøpe eiendommen og 
selge eiendommen videre i markedet. 
 
De to sistnevnte tilfellene gir Spydeberg kommune ingen kontroll med at utbygging faktisk skjer. 
Opsjonsavtalen innebærer også at Spydeberg kommune ikke vil kunne disponere i strid med 
opsjonen i opsjonsperioden (maksimalt 10 år). Dette er forhold som vil bli diskutert videre prosessen 
fram til endelig forslag til avtale. 
 
Spydeberg kommune forplikter seg også til ikke å engasjere seg i prosjekter som kan innebære 
konkurranse med Utviklingsselskapet. 
 
Konklusjon 
Arbeidet med utvikling av samarbeidet har kommet et godt stykke på vei og rådmannen mener 
omrisset av produktet kan legges frem for politisk vurdering. Kommunestyrets behandling av saken 
blir derfor som prosessveiledning (etter forvaltningsloven; prosessledende beslutning). Før 
eventuelle forpliktelser inngås må kommunestyret behandle saken endelig – trolig november 2015. 
De faktiske økonomiske forpliktelsene kan først iverksettes i det budsjettår som kommunestyret 
finner rom for dette, men trolig innen 1-2 år etter avtaleinngåelse vil være forventet.  
  
Kommunestyret bør dessuten se denne saken i sammenheng med øvrige plan/utviklingsbehov i 
Spydeberg. Dette vil være oversiktlig og presentert for politisk behandling når planstrategien 2016-
2019 skal vedtas (tidligst etter budsjettbehandling for året 2016). 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
Kommunestyret ønsker at avtalene med ROM eiendom forhandles videre, og legges frem for endelig 
politisk behandling innen utgangen av 2015.  
Rådmannen bes samtidig vurdere tidspunkt for mulig iverksettelse av avtalen, slik at kommunen har 
forutsigbarhet i de økonomiske forpliktelsene som følger av dette, samt forslag til inndekning. Dette 
koordineres med kommunestyrets prosesser med planstrategi og budsjett/økonomiplan. 
 
 
 
Vedlegg: 
VEDLEGG 1 Utkast utiklingsavtale 
VEDLEGG 2 Utkast Opsjonsavtale Spydeberg kommune 
VEDLEGG 3 Verdivurderingl 
VEDLEGG 4 Mulighetsstudie Spydeberg Stasjon 
VEDLEGG 5 Intensjonsavtale 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Mandatbrev datert 10. juni 2015 
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Bindende avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktdokumentet er signert av kompetente 
personer hos alle parter samt godkjent av den enkelte parts besluttende organ.  
 

 
 

AVTALE 
 

 

mellom 
 

ROM EIENDOM AS 
(org.nr. 980 374 505) 

("Rom"), 
og 
 

Spydeberg kommune  
(org. nr. xxx xxx xxx) 

 (heretter ”SK”)  
 

(i felleskap omtalt som ”Partene” og enkeltvis ”Part”) 

 

 

Mellom Partene er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 

 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Partene eier tomtearealer ved jernbanestasjonen i Spydeberg kommune. Arealene er egnet for felles 

utvikling og utbygging. SK eier eiendommene gnr. xx, bnr. yy og zz. Rom eier eiendommen gnr. xx, 

bnr. yy. Partenes respektive eiendommer er angitt med gul og grønn farge på kartskisse inntatt som 

vedlegg 1, henholdsvis benevnt ”SKs Eiendom” og ”Roms Eiendom”. SKs Eiendom og Roms 

Eiendom omtales samlet som ”Utviklingsområdet”. 

 

På de vilkår som følger av Avtalen skal Partene samarbeide om å utvikle Utviklingsområdet.  

 

Samarbeidet mellom Partene skal skje gjennom et felles eid nystiftet aksjeselskap, etablert i samsvar 

med punkt 2 nedenfor (”Selskapet”). 

 

Ved samarbeidet skal det legges til rette for og gjennomføres en helhetlig kommersiell utvikling av 

Utviklingsområdet. Siktemålet er å oppnå god knutepunkts- og tettstedsutvikling samtidig som det 

oppnås best mulig avkasting til Partene – i det følgende omtalt som ”Prosjektet”.  

 

Denne Avtalen regulerer Partenes rettigheter og forpliktelser i samarbeidet. Partene er innforstått med 

at den praktiske gjennomføring av samarbeidet vil være en dynamisk prosess hvor det i visse tilfeller 

kan være hensiktsmessig å avtale andre løsninger eller utfyllende regulering enn det som følger av 

Avtalen.  Avtalen er ment å regulere et rammeverk for samarbeidet, og hvilke rettigheter og 

forpliktelser som skal gjelde dersom Partene ikke blir enige om noe annet.  Unntak fra og endringer av 

Avtalen kan bare skje ved skriftlig avtale mellom Partene, jf. punkt 11.  
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2 REGULERINGSMESSIG STATUS OG UTARBEIDELSE AV DETALJREGULERING 

Ved avtaleinngåelse arbeider Spydeberg kommune med kommuneplan/ områdeplan for sentrum. 

Planforslagene forventes vedtatt medio 2015. 

 

Selskapet skal arbeide for å detaljregulere hensiktsmessige utviklingsarealer innenfor 

Utviklingsområdet i samsvar med Avtalens punkt 1 (”Detaljregulering/ Detaljreguleringsplan”), og 

innenfor rammene av den områdereguleringsplan som vedtas for Spydeberg sentrum. Ved 

Detaljregulering skal det overordnet tilstrebes optimal høy grad av utnyttelse og størst mulig 

fleksibilitet mht. reguleringsformål. Detaljregulering omfatter den regulering som iht. plan- og 

bygningsloven og tilhørende lovverk er nødvendig for å kunne gjennomføre Prosjektet. Området som 

omfattes av en Detaljreguleringsplan, benevnes "Delprosjekt" i det følgende.  

 

 

3 SAMARBEIDSFORM OG SELSKAPSETABLERING 

 

3.1 Selskapet 

 

Samarbeidet skal skje gjennom Selskapet, hvor aksjefordelingen skal være som følger: 

 

o SK     50 % 

o Rom    50 % 

 

Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper. Selskapets formål skal være å realisere 

Prosjektet i samsvar med bestemmelsene i Avtalen.  

 

Med mindre noe annet følger uttrykkelig av Avtalen, skal samarbeidet mellom Partene foregå slik at 

risiko og potensial ved så vel planlegging, regulering, finansiering, eventuell utbygging, og avhending 

m.m. skal fordeles mellom partene i samsvar med partenes eierandel i Selskapet.  

 

Selskapet skal gis opsjon på kjøp av alt areal som partene er eiere/ innehavere av innen Utviklings-

området. Samtidig med inngåelse av Avtalen skal det inngås egne opsjonsavtaler mellom Selskapet 

(under stiftelse) og den enkelte Part som regulerer dette ("Opsjonsavtalene"). Opsjonsavtalene er 

inntatt som vedlegg 2.   

 

Selskapets navn skal være Spydeberg Utvikling AS. Selskapets vedtekter skal være i samsvar med 

vedlegg 3 til Avtalen. 

 

Innen 3 mnd etter inngåelse av Avtalen skal Partene avholde felles stiftelsesmøte for stiftelse av 

Selskapet, jf. aksjeloven § 2-1. Forfall for Partenes innskudd av aksjekapital iht. pkt. 3.2 skal være 7 

dager etter stiftelse. Registrering av Selskapet skal finne sted innen 30 dager etter at aksjekapitalen iht. 

pkt. 3.2 er innbetalt i sin helhet. 

 

 

 

 

3.2 Aksjekapital 

 

Partene plikter å betale følgende aksjeinnskudd i Selskapet: 

 

   

SK: 

Rom: 

 NOK 1 500 000,- 

NOK 1 500 000,- 

Sum:  NOK 3 000 000,- 
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Aksjekapitalen skal utgjøre NOK 1 500 000. Øvrig del av kapitalinnskuddet, NOK 1 500 000,-, skytes 

inn som overkurs. 

 

Innskuddet skal innbetales i sin helhet før registrering av Selskapet kan finne sted, jf. punkt 3.1.  

 

Eventuelle kapitalforhøyelser er regulert i punkt 6. 

 

 

4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

4.1 Prosjektering – utviklingsmuligheter - regulering 

Selskapet skal tidligst mulig avklare mulig og ønsket utvikling av Utviklingsområdet iht. Avtalens 

punkt 1, herunder skal det tidlig søkes avklart om kommunale funksjoner (eksempelvis skole, 

administrasjon, kultur m.m.), kan etableres innen Utviklingsområdet.  

 

Forholdet til omkringliggende utviklingsarealer skal tidlig avklares. Selskapet skal arbeide for at 

eventuelle utbyggingsprogrammer sikrer en forutsigbar og god utvikling innen Utviklingsområdet, og 

legge til rette for rask utbyggingstakt. 

 

Arbeidet med Detaljregulering skal igangsettes av Selskapet så snart Avtalen er bindende inngått.  

Selskapets styre skal beslutte hvordan reguleringsarbeidet nærmere skal organiseres og gjennomføres 

innen rammen av Prosjektet, jf. pkt.1. Selskapet skal tilstrebe rask og målrettet fremdrift i 

utviklingsarbeidet.  

 

4.2 Arkitektkonkurranse/ parallelloppdrag 

Selskapets styre skal drøfte hvorvidt det er formålstjenlig å gjennomføre en arkitektkonkurranse/ 

parallelloppdrag for å få et godt grunnlag for regulerings- og utviklingsarbeidet. 

 

4.3 Utbygging eller salg av tomt for Delprosjekt 

Etter at en Detaljregulering er vedtatt, skal Selskapet innen 6 måneder ta stilling til om det er ønskelig 

å gjennomføre utbygging av Delprosjektet i Selskapets regi. Utbygging i Selskapets regi skal bare skje 

dersom begge eierne (SK og ROM) er enige om dette. Hver enkelt eier har følgelig vetorett mot at 

Selskapet gjennomfører utbygging i egen regi. Dersom utbygging i selskapets regi vedtas av eierne, 

skal eierne tilføre nok egenkapital til at Selskapet er i stand til å gjennomføre utbyggingen (herunder at 

Selskapet oppnår tilstrekkelig ekstern finansiering på vanlige vilkår). Dersom Selskapet skal 

gjennomføre utbygging, skal dette skje gjennom at det etableres et single purpose prosjektselskap 

(”Prosjektselskap”) for det aktuelle Delprosjektet. Prosjektselskapet skal være 100 % eid av Selskapet, 

og Prosjektselskapets formål skal utelukkende være gjennomføring og realisasjon av Delprosjektet.   

 

Dersom eierne ikke blir enige om å søke utbygging i Selskapets regi, kan den Part som har stemt for 

og ønsker å gjennomføre utbyggingen, kreve at Selskapet overdrar opsjonen(e) for det aktuelle arealet 

til den nevnte Part. Den Part som ikke har ønsket utbygging i Selskapets regi, skal lojalt medvirke til å 

gjennomføre overdragelse av opsjon i samsvar med dette. Den Part som får overført opsjonen til seg, 

skal betale et vederlag til Selskapet for overdragelsen av opsjonen. Vederlaget skal fastsettes til 

summen av følgende to beløp: 

 

• Selskapets dokumenterte eksterne kostnader til regulering av det aktuelle 

Delprosjektet  
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• Et beløp som tilsvarer 5 % av den iht. Opsjonsavtalene fastsatte kjøpesummen (etter 

indeksregulering) for de tomtearealene som må kjøpes for å gjennomføre 

Delprosjektet.  

 

Konsekvensen av at en av Partene gjennomfører et Delprosjekt vil følgelig være at den part som selger 

tomt iht. Opsjonsavtalen får solgt sin tomt til Arealprisene i Opsjonsavtalen oppregulert med 

eventuelle endringer i konsumprisindeksen, mens Selskapet får dekket sine kostnader og i tillegg får 

en utviklingsfortjeneste som tilsvarer 5 % verdistigning på tomtearealene til Delprosjektet. Dersom 

ingen Part har krevd overdragelse av opsjonen til seg for et Delprosjekt innen 18 måneder etter endelig 

vedtatt Detaljregulering, bortfaller Partens rett til å kreve overdragelse av opsjonen til seg. Selskapet 

står da fritt til å benytte opsjonen innenfor fristene i Opsjonsavtalen, for deretter å selge Tiltrådt Areal 

i markedet. Ved slikt salg i markedet har ingen av Partene forkjøpsrett, forutsatt at prisen som oppnås 

på Tiltrådt Areal er høyere enn den høyeste pris en Part har vært villig til å betale for arealet som 

utgjør Tiltrådt Areal innen utløpet av fristen på 18 måneder. Ved lavere eller tilsvarende pris som en 

Part har fremsatt tilbud om til Selskapet innen fristen på 18 måneder, har den aktuelle Parten 

forkjøpsrett på tilsvarende vilkår som høyeste bud som oppnås i markedet.  

 

Etter overdragelse av opsjon eller salg av Tiltrådt Areal iht. bestemmelsene ovenfor skal Selskapet 

fortsette utviklingen av Utviklingsområdet gjennom Detaljregulering av neste Delprosjekt. 

 

 

5 ADMINISTRASJON, STYRE OG BESLUTNINGSMYNDIGHET  

5.1 Selskapets styre og drift 

 

Selskapets styre skal bestå av 4 – 6 medlemmer, eventuelt også inntil to varamedlemmer, hvorav 

Partene velger styre- og eventuelle personlige varamedlemmer i henhold til sin aksjebrøk. Ved 

inngåelsen av Avtalen innebærer dette at Partene velger to til tre styremedlemmer og om ønskelig ett 

personlig varamedlem hver. 

 

Styret skal være "aktivt arbeidende" med styremøter etter behov. Styret utpeker selv sin styreleder. 

 

Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses ingen beslutning fattet. 

Styreleder/møteleder skal ikke ha dobbeltstemme.  

 

Selskapets signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

Selskapet antas ikke å ha behov for en egen administrasjon før utbygging igangsettes. Tjenester som 

partene yter til Selskapet (ut over deltakelse i styret) honoreres etter medgått tid og basert på 

markedsmessige og på forhånd avtalte timesatser 

 

5.2 Flertallskrav for Selskapets beslutninger 

 

Med mindre annet er regulert i Avtalen gjelder Aksjelovens regler om krav til beslutninger fullt ut. Se 

punkt 4.3 om at utbygging i regi av Selskapet bare kan besluttes dersom begge eierne er enig om dette.  

 

 

6 FINANSIERING 

 
Selskapets egenkapital vil ved stiftelsen bestå av aksjekapitalen/ overkursen som tilsvarer den kapital 

som anses nødvendig for å kunne finansiere regulering og utvikling minimum frem til mulig 

byggestart for første Delprosjekt. Dersom det skulle vise seg nødvendig å tilføre ytterligere kapital for 

at Selskapet skal være i stand til å sørge for Detaljregulering av hele Utviklingsområdet, plikter hver 
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Part å tilføre den del av nødvendig tilleggskapital som svarer til Partens aksjebrøk, men oppad 

begrenset til kr 1 000 000,- for den enkelte Part.  

 
Dersom Selskapet har behov for tilførsel av ytterligere egenkapital for at Selskapet skal kunne 

gjennomføre utviklingen av Utviklingsområdet i tråd med punkt 2, jf. punkt 4.1 og 4.2 ovenfor, og en 

part ikke er villig til å innbetale sin andel, kan den annen part gjennomføre kapitalutvidelsen som en 

kapitalforhøyelse med utstedelse av nye aksjer. Den Part som ikke vil delta i kapitalforhøyelsen skal i 

et slikt tilfelle være forpliktet til å stemme for kapitalforhøyelsen. Før en Part ensidig kan gjennomføre 

slik kapitalforhøyelse skal behovet for tilførsel av ytterligere egenkapital være drøftet i to styremøter 

avholdt med minst 3 ukers mellomrom. Videre skal den Part som vil gjennomføre kapitalforhøyelsen 

skriftlig varsle den annen Part om at slik kapitalforhøyelse vil bli gjennomført senest 3 uker før det 

kan avholdes generalforsamling for vedtakelse av kapitalforhøyelsen.  

 

Ingen av partene har plikt til å stille sikkerhet eller yte lån til Selskapet. 

 

 

7 AKSJENES OMSETTELIGHET, PANTSETTELSESADGANG  

Ingen av Partene har rett til å selge sine aksjer i Selskapet til utenforstående (en som ikke er aksjonær 

ved avtaleinngåelsen) før det foreligger endelig vedtatt Detaljreguleringsplan for første delprosjekt/ 

kvartal innenfor Utviklingsområdet. Som utenforstående regnes ikke selskaper som helt eller delvis 

kontrolleres (direkte eller indirekte kontroll med minst 50 % av aksjene) av vedkommende Part.  

 

Partene er enige om at det maksimalt skal være to eiere av Selskapet. En Part har derfor ikke rett til å 

selge deler av sine aksjer i Selskapet, med mindre Partene er enige om slik overdragelse.  

 

Enhver aksjeoverdragelse krever godkjennelse fra styret. Styregodkjennelse kan kun nektes dersom 

det foreligger saklig grunn.  Hvis den nye aksjonær enten ikke vil overta, eller ikke kan dokumentere 

at han på en forsvarlig måte vil være i stand til å overta aksjonærens forpliktelser i henhold til Avtalen, 

og/eller ikke vil tiltre Avtalen i sin helhet, er det saklig grunn til ikke å gi samtykke til overdragelsen. 

 

Vedtektene i Selskapet skal inneholde en standard forkjøpsrettsklausul, som gir de øvrige Parter 

forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer. 

 

Partene har ikke adgang til å pantsette sine aksjer i Selskapet uten de øvrige Parters samtykke. 

 

 

8 UTBYTTE 

Partene er enige om å utdele utbytte så langt dette er tillatt etter aksjelovens regler, forutsatt at det ikke 

svekker Selskapets mulighet til å gjennomføre utviklingen av Utviklingsområdet i samsvar med 

bestemmelsene ovenfor.   

 

9 MISLIGHOLD 

Dersom en Part bryter bestemmelser i Avtalen anses Parten å ha misligholdt Avtalen. Dersom 

forholdet ikke er rettet innen 4 uker etter bruddet er skriftlig varslet fra den annen Part, anses bruddet 

som vesentlig mislighold, forutsatt at det aktuelle forholdet som begrunner misligholdet ikke er av 

uvesentlig betydning. 

 

Simpelt mislighold gir ordinære misligholdsbeføyelser, herunder naturaloppfyllelse og/eller erstatning.  
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Dersom en Part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den annen Part, i tillegg til 

å kreve erstatning, kreve å overta den misligholdende Parts aksjer i Selskapet til en pris som tilsvarer 

75 % av virkelig verdi/markedsverdi.  

 

10 UTLØSNING 

Partene har rett til å utløse den annens Part fra Selskapet dersom og når: 

 

1. Den aktuelle Part går konkurs, kommer under private eller offentlige akkordforhandlinger eller 

treffer lignende ordninger med sine kreditorer, blir besluttet avviklet eller på annen måte 

opphører med sin virksomhet. 

 

2. Den aktuelle Part vesentlig misligholder Avtalen, herunder plikten til kapitalinnskudd i 

samsvar med pkt. 6.  

 

Utløsningsretten må benyttes for samtlige aksjer en Part eier i Selskapet.  

 

Melding om at utløsningsretten gjøres gjeldende må avgis i rekommandert brev innen 2 måneder etter 

at Parten har fått kunnskap om utløsningsgrunnen, og oppgjør må skje innen 2 måneder etter melding 

om utløsning. 

 

Utløsningskursen skal fastsettes til aksjenes virkelige verdi på det tidspunkt utløsningsretten gjøres 

gjeldende. Oppnås ikke enighet om utløsningsretten eller aksjenes verdi, avgjøres dette ved skjønn iht. 

skjønnsprosessloven av 1917, hvis ikke noe annet blir avtalt.  

 

Ved utløsning som følge av vesentlig mislighold skal utløsningskursen reduseres med 25 % i forhold 

til hva som følger av ovenstående avsnitt. 

 

 

11 ENDRINGER AV AVTALEN  

Endringer av Avtalen kan bare foretas ved endringsavtaler som inngås skriftlig og signeres av alle 

Parter. 

 

12 HANDLINGSPLIKT 

Partene forplikter seg til å forholde seg og avgi stemme i Selskapets generalforsamling, styre, 

administrasjon og andre selskapsorganer i overenstemmelse med Avtalen, samt å pålegge sine ansatte 

og tillitsmenn, og styremedlemmer i Selskapet vedkommende Part har utpekt/valgt/ansatt, å forholde 

seg i overenstemmelse med Avtalen. 

 

Dersom et medlem av styret i Selskapet opptrer slik at denne Avtalens bestemmelser ikke blir 

gjennomført, skal den Part som har utpekt det aktuelle medlem innen fjorten dager etter at forholdet 

skriftlig er påtalt fra en annen Part, enten (a) besørger at vedkommende medlem innretter sin 

stemmegivning og for øvrig opptrer overensstemmende med Avtalen, eller (b) bidrar til at det 

innkalles til ekstraordinær generalforsamling for eventuell utskiftning av vedkommende medlem og 

påser at det nyvalgte medlem opptrer i samsvar med Avtalens bestemmelser. Oppfylles ikke plikten 

etter dette avsnittet anses den Part som har utpekt det aktuelle medlem å ha misligholdt Avtalen.  

 

13 DIVERSE BESTEMMELSER 

Ingen av Partene kan engasjere seg i prosjekter som omfatter kontor/ næring, bolig og handel, som vil 

kunne bli konkurrerende med fremtidige prosjekter innen Utviklingsområdet.  
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Partene er under alle omstendigheter forpliktet til å gjennomføre regulering og utvikling iht. Avtalen 

før det igangsettes utbygging av eventuelle andre prosjekter som en Part har majoritetseierinteresser i, 

innen området stiplet inn med sort på vedlegg 1.  Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig 

mislighold av Avtalen.  

 

Som unntak fra denne bestemmelsen gjelder lovpålagte kommunale oppgaver som Spydeberg ønsker 

gjennomført, herunder erverv og anskaffelse av lokaler til slik virksomhet.  

 

Partene forplikter seg til å forholde seg og avgi stemme i Selskapets generalforsamling, styre, 

administrasjon og andre selskapsorganer i overenstemmelse med Avtalen. 

 

 

14 TVISTER 

Tvister om kontraktsforholdet skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås 

skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang for de alminnelige domstoler ved Eiendommens 

verneting.  

 

 

15 AVTALEEKSEMPLARER OG SIGNATUR 

 
Denne Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av Partene. 

 
 

***** 
 

Spydeberg, ……….... 2015 

 

 

 

Rom Eiendom AS          Spydeberg kommune  

   

_______________________           _______________________  

[xxxx] [xxx]  

(Stilling)  (Stilling) 

 

  

 

   

 

Vedlegg: 
 

1. Kart som viser Partenes eiendommer og Utviklingsområdet. 
2. Opsjonsavtaler mellom Selskapet og Partene. 
3. Selskapets vedtekter  
4. Kart som viser kvadratmeterprisene på parsellene innfor Utviklingsområdet.  



 

 

 

OPSJONSAVTALE 
 

 

mellom 

 
 

Spydeberg kommune 

(org. nr. xxx xxx xxx) 

 
og 

 

Spydeberg Utvikling AS 

(selskap under stiftelse) 

 
 

om rett til kjøp av 

 

 
EIENDOM I SPYDEBERG KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. BAKGRUNN 

Denne avtalen er inngått iht. samtidig inngått avtale mellom Rom Eiendom AS (”Rom”) og 
Spydeberg kommune ("SK")  ("Avtalen") om samarbeid og utvikling av eiendom i 

Spydeberg sentrum gjennom det felles eide selskapet Spydeberg Utvikling AS (”Selskapet”).  
 

Selskapet gis opsjon til å kjøpe Eiendommene (jf. pkt. 2) fra SK på de vilkår som følger av 

denne opsjonsavtalen, hhv. ”Opsjonen” og ”Opsjonsavtalen”. Etter nærmere beslutning av 

Selskapet kan Opsjonen og Opsjonsavtalens rettigheter og forpliktelser også gjøres gjeldende 

av ethvert datterselskap som er 100 % eid av Selskapet og som er etablert for å gjennomføre 

eller avhende prosjekter iht. Avtalen ("Prosjektselskap"). Begrepet Selskapet omfatter i det 

følgende også Prosjektselskap. 

 

SK og Selskapet omtales i det følgende som ”Partene”. 
 

 

2. EIENDOM OMFATTET AV OPSJONEN 

Opsjonen gjelder eksklusiv rett til kjøp av grunnarealer innenfor følgende eiendommer 

(samlet betegnet som "Eiendommene"): 
 

• Gnr./bnr. xx/ yy i Spydeberg kommune som inntegnet med rød farge på kart 

inntatt som vedlegg 1,  

• Gnr./bnr. xx/ yy i Spydeberg kommune som inntegnet med gul farge på kart 

inntatt som vedlegg 1,  

• Gnr./bnr. xx/ yy i Spydeberg kommune som inntegnet med grønn farge på kart 

inntatt som vedlegg 1,  

 

SK innestår for at de kan avhende Eiendommene og skaffe Selskapet hjemmel til disse. 

 

3. VARIGHET OG UTØVELSE AV OPSJONEN  

Selskapet har rett til å gjøre Opsjonen gjeldende for det antall kvadratmeter Selskapet trenger 

for realisasjon av sitt formål. Grensene for areal som kjøpes skal samsvare med 

formålsgrensene i Detaljreguleringsplanene.  Opsjonen kan gjøres gjeldende ved flere 

anledninger, og er ikke begrenset til én gangs bruk. 

 

De deler av Eiendommene som Opsjonen gjøres gjeldende for i det enkelte tilfelle, omtales i 

det følgende som ”Tiltrådt Areal”.   
 

Opsjonen kan først gjøres gjeldende fra og med endelig vedtakelse av den regulering som iht. 

Avtalen og plan- og bygningsloven med tilhørende lovverk er nødvendig for å kunne utvikle/ 

bebygge arealet det er aktuelt å tiltre ("Detaljregulering"). For arealer hvor Detaljregulering er 

oppnådd, må Opsjonen gjøres gjeldende innen 3 år etter endelig vedtakelse av slik regulering. 

I motsatt fall bortfaller Opsjonen for det aktuelle regulerte arealet. Opsjonen bortfaller uansett 

dersom, eller i den utstrekning, Opsjonen ikke er gjort gjeldende innen 10 år etter inngåelse av 

Opsjonsavtalen.  

 

Selskapet må gjøre Opsjonen gjeldende ved skriftlig varsel til SK minst 4 måneder før ønsket 

tidspunkt for Overtakelse, jf. punkt 4.3. 

 



Overføring av Tiltrådt Areal skal som utgangspunkt skje som ordinær direkteoverføring av 

eiendom. Men dersom Tiltrådt Areal gjennom fisjon/fusjon legges inn i et eget single-purpose 

eiendomsselskap (som utelukkende er eier av Tiltrådt Areal), og overføring av aksjene i dette 

Selskapet vil medføre økonomiske fordeler for SK, skal Partene i fellesskap avklare om 

overføringen skal skje som aksjeoverføring. Forutsetningen for dette er at slik overføring på 

alle måter er lovlig og at SK dekker alle kostnadene og kompenserer Selskapet fullt ut for alle 

eventuelle ulemper og mulig negative økonomiske konsekvenser som følge av slik overføring. 

Eventuell aksjeoverdragelse med bakgrunn i dette punkt 3 siste avsnitt er betinget av enighet 

mellom Partene. 

 

4. VILKÅR FOR KJØP AV EIENDOMMENE 

4.1. Kjøpesummen  

Partene i Avtalen har innhentet to uavhengige takster fra X og Y ("Takstmennene") for å 

fastsette Eiendommenes markedsverdi. Etter felles gjennomgang har Takstmennene kommet 

frem til en omforent takst. 

 

Basert på Takstmennenes omforente takst er partene enige om at kjøpesummen for 

Eiendommene fastsettes til:  

 

• kr [xxx,-] per kvadratmeter grunnareal fra eiendommen med gnr/bnr xx/ yy 

• kr [xxx,-] per kvadratmeter grunnareal fra eiendommen med gnr/bnr xx/ yy 

• kr [xxx,-] per kvadratmeter grunnareal fra eiendommen med gnr/bnr xx/ yy  

(”Arealprisene”): 
 

Arealprisene skal justeres med endringen i konsumprisindeksen (”KPI”) fra juni 2015 og til 

sist kjente indekstall før oppgjør for betaling gjennomføres iht. punkt 4.2. 

 

SK kan ikke uten skriftlig samtykke fra Selskapet foreta faktiske eller rettslige disposisjoner 

som kan redusere markedsverdien for arealer omfattet av Opsjonen, herunder disposisjoner 

som kan begrense Selskapets mulighet til å utnytte Eiendommene iht. Opsjonsavtalen.   

 

4.2. Oppgjør for Eiendommene – Kjøpesummens forfall 

Dersom Partene ikke avtaler noe annet i det enkelte tilfelle, skal kjøpesummen for Tiltrådt 

Areal betales til SK innen ved Overtakelse.  

 

Betalingsmislighold ut over 6 uker skal anses som vesentlig mislighold som gir SK rett til å 

heve kjøpet av Tiltrådt Areal. Ved slik heving bortfaller også Opsjonen for det aktuelle 

tiltrådte arealet.   

 

4.3. Overtakelse og klargjøring av Eiendommene 

Tiltrådt Areal skal, dersom annet ikke avtales, overtas av Selskapet 4 måneder etter at 

Opsjonen er utøvd iht. punkt 3 (”Overtakelse”).  Overtakelse forutsetter at fullt oppgjør er 
foretatt iht. punkt 4.2. 

 

Selskapet skal besørge og bekoste alle rivings- og klargjøringsarbeider som er nødvendige for 

Selskapets utnyttelse av Eiendommene. 

 



SK er ansvarlige for at eventuelle leieforhold som måtte foreligge innen Tiltrådt Areal ved 

tiltredelse av Opsjonen avvikles innen Overtakelse. SK er likevel ikke ansvarlig overfor 

Selskapet for eventuell forsinkelse som skyldes at leietakere protesterer mot oppsigelsen iht. 

husleieloven. 

 

SK skal alene ha alle inntekter og utgifter knyttet til Eiendommene og eksisterende bygg på 

Eiendommene frem til Overtakelse. Det samme gjelder eventuelle erstatnings- og 

forsikringsbeløp fra tredjemann knyttet til eksisterende bebyggelse på Eiendommene, hvor 

kravet er oppstått før Overtakelse. 

 

4.4. Fradeling - heftelser – hjemmel – konsesjon 

I den grad Tiltrådt Areal ikke utgjør eget/ egne gårds- og bruksnummer skal Selskapet, med 

medvirkning fra SK, innen 14 dager etter at Opsjonen er gjort gjeldende, søke om kart- og 

delingsforretning for Tiltrådt Areal, basert på Tiltrådt Areals grenser. 

 

Tiltrådt Areal skal overdras fri for pengeheftelser, og uten andre heftelser som begrenser 

utnyttelsen ut over hva som fremgår av Eiendommenes grunnboksblad ved inngåelse av 

Opsjonsavtalen.  Utskrift av grunnbok for Eiendommene er vedlagt som vedlegg 2. 

Heftelser/servitutter markert med X i vedlegget skal besørges slettet innen Overtakelse. 

 

Selskapet skal bære alle kostnader eiendomsoverdragelsen medfører, herunder kostnader til 

eventuell fradeling og hjemmelsoverføring. Dersom Selskapet ønsker det skal SK medvirke til 

hjemmelsoverføring direkte til kjøper/tredjemann, herunder sluttbruker (bolig). Utstedelse av 

skjøte og hjemmelsoverføring til Selskapet, eller den Selskapet utpeker, forutsetter at 

kjøpesummen for aktuelt Tiltrådt Areal fullt ut er betalt.  

 

SK skal sørge for at hjemmelen til Eiendommene kan overskjøtes slik Selskapet ønsker, jf. 

tredje avsnitt over. 

 

Selskapet har overfor SK ansvaret for å søke konsesjon i den grad det er nødvendig. 

Konsesjonsrisikoen ligger hos Selskapet.  

 

4.5. Eiendommenes tilstand – due diligence 

Tiltrådt Areal selges "as is", med den begrensning at SK er ansvarlig for avvikling av 

leieforhold, jf. pkt. 4.3 ovenfor og sletting av heftelser/servitutter markert med X i vedlegg 2, 

jf. pkt. 4.4 ovenfor. Videre er SK ansvarlig for at alle pengeheftelser slettes som ledd i 

overføringen. For forurensningsansvar gjelder punkt 4.6. 

 

SK skal gi Selskapet tilgang til å gjennomføre fullstendig teknisk-, økonomisk- og juridisk 

due diligence av Eiendommene forut for – og utelukkende som grunnlag for - Selskapets 

eventuelle beslutning om tiltredelse av Opsjonen. 

 

4.6. Eiendommenes tilstand - forurensning  

SK skal dekke merkostnader knyttet til fjerning av eventuelle forurensede masser på Tiltrådt 

Areal, begrenset oppad til kjøpesummen for Tiltrådt Areal. Med merkostnader menes 

kostnader som Selskapet ikke ville blitt påført dersom det ikke hadde vært nødvendig med 

fjerning av slike forurensende masser.   

 



SKs ansvar for merkostnader ved fjerning av forurensede masser iht. dette punkt 4.6 gjelder 

under følgende forutsetninger: 

 

a) At de rammer som følger av Ny Regulering for utnyttelse av Tiltrådt Areal følges. 

b) At forurensningen forelå på tidspunktet for tiltredelse av Opsjonen. 

c) Det er bare direkte merkostnader til fjerning av forurensede masser som omfattes av 

SKs ansvar. 

d) Alt nødvendig arbeid med fjerning skal skje på rimeligste måte. 

e) Dersom Selskapet gjør ansvar gjeldende mot SK, har SK rett til å kreve at fjerningen 

gjennomføres under SKs ledelse 

 

Selskapet skal i alle tilfeller tilstrebe en utnyttelse av eventuelt forurenset areal (mht. formål, 

utforming og plassering av bebyggelse/innretning) som i størst mulig grad reduserer behovet 

for fjerning av forurensede masser, så fremt en slik utnyttelse av arealet også er i Selskapets 

interesse. 

Dersom det senest ved oppstart av byggearbeidene på Tiltrådt Areal er sannsynlighets- 

overvekt for at merkostnadene til fjerning av forurensede masser overstiger kjøpesummen for 

Tiltrådt Areal, kan Selskapet velge å heve kjøpet. Ved slik heving bortfaller også Opsjonen 

for så vidt gjelder Tiltrådt Areal. Dersom Selskapet ikke velger å heve kjøpet, skal Selskapet 

selv dekke eventuelle overskytende merkostnader til fjerning av forurensede masser.   

 

4.7. Begrensninger i mangelsansvaret 

Selskapet kan ikke gjøre krav gjeldende mot SK for mangler/ forhold Selskapet var eller 

burde vært kjent med ved tiltredelse av Opsjonen, herunder forhold Selskapet ble eller burde 

blitt kjent med som ledd i due diligence forut for tiltredelse av Opsjonen. Ved vurderingen av 

hva Selskapet var eller burde være kjent med, skal det sees bort fra SKs kunnskap om 

Eiendommene. 

 

Selskapet taper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende dersom Selskapet ikke innen rimelig 

tid etter at Selskapet oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir SK melding om at 

avtalebruddet vil blir gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon 

eller andre former for krav kan uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse.  

 

Selskapet kan ikke holde SK ansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-

1(2).  

 

SKs ansvar for å betale erstatning eller prisavslag er begrenset oppad til 20 % av 

kjøpesummen for Tiltrådt Areal. Selskapet kan ikke fremme krav mot SK med mindre det 

samlede krav om prisavslag/erstatning overstiger 0,5 % av kjøpesummen for Tiltrådt Areal. 

Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første 

krone. Beløpsbegrensingene ovenfor gjelder ikke ved rettsmangler ved Tiltrådt Areal, eller 

ansvar for merkostnader til fjerning av forurensede masser iht. pkt. 4.6. Slike forhold kommer 

i tillegg til beløpsbegrensningene iht. dette avsnitt. Ansvarsbegrensningene gjelder heller ikke 

ved forsett eller grov uaktsomhet.   

 



4.8. Infrastrukturkostnader 

SK har ikke ansvar for gjennomføring og/eller kostnader til intern og/eller ekstern 

infrastruktur som er nødvendig for utbygging av Tiltrådt Areal. 

 

4.9. Pro & contra oppgjør for inntekter og utgifter ved Tiltrådt Areal 

Pro & contra oppgjør for inntekter og utgifter ved Tiltrådt Areal per Overtakelse, skal 

beregnes og foretas mellom SK og Selskapet senest én måned etter Overtakelse. SK er 

ansvarlig for å fremlegge forslag til pro & contra oppgjør.  

 

5. DIVERSE BESTEMMELSER 

Dersom Selskapet ikke benytter Opsjonen rettidig, jf. punkt 3, bortfaller Opsjonen uten at 

Partene kan kreve noen form for kompensasjon fra den annen Part som følge av dette.  

 

Selskapet kan fritt overdra Opsjonsavtalen, helt eller delvis, til Rom, men ikke til andre.  

 

Ved utøvelse av Opsjonen skal det utformes et enkelt avtaleformular hvor det fremkommer at 

Tiltrådt Areal er overdratt på de vilkår som følger av Opsjonsavtalen, med eventuelle 

avvikende/presiserende vilkår Partene måtte avtale.  

 

6. TVISTER 

Tvister med utspring i Opsjonsavtalen skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet 

ikke oppnås skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang for de alminnelige domstoler ved 

Eiendommenes verneting.  

 

 

7. AVTALEEKSEMPLARER OG SIGNATUR 

Denne Opsjonsavtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av Partene. 

 

 

  ***** 
 

 

Signaturside følger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spydeberg ……... 2015 

 

 

 

 

 På vegne av Spydeberg Utvikling AS, som 

stiftere av selskapet: 

 

 

 

 

  

Spydeberg kommune Rom Eiendom AS 

  

_______________________ _______________________ 

[navn] [navn] 

[stilling] [stilling] 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Vedlegg: 
 

1. Kart over Eiendommen 

2. Grunnboksutskrift for Eiendommene 

 

 

 





































STASJONSPARKEN
Mulighetsstudie for Spydeberg Stasjon

PIR II OSLO AS 
Kongens gate 2, 0153 Oslo 
 tlf 73 98 40 80

ROM - EIENDOM / SPYDEBERG KOMMUNE

HØST/VINTER 2014-2015



2etg.

3etg.

2etg.

5etg.

60 P-PLASSER
40 P-PLASSER

30M GRENSEGRENSE

20M BYGGEGRENSE

Byggegrense fra midtlinje jernbanespor

4M NABO BYGGEGRENSE

ARKITEKTKONTOR  AS

ROM - EIENDOM

SPYDEBERG KOMMUNE

PRIVAT - MULIG OPPKJØP

PRIVAT 

BOLIG
NÆRING /  OFFENTLIG FORMÅL
EKSISTERENDE STASJONSBYGG
EKSISTERENDE NABOBYGG

BOLIG BRA BOLIG ENHETER NÆRING BRA P‐OVERFLATE P‐KJELLER P‐KJELLER AREAL
ROM‐EIENDOM ca.3050m2* ca. 30 ca.1800m2 130 plasser**

SPYDEBERG/ROM‐EIENDOM ca.3000m2 ca. 42 ca.500 5 plasser ca. 50 plasser 1500m2
SPYDEBERG KOMMUNE ca.1700m2 ca. 14 20 (14***) (22 plasser)*** 1150m2
PRIVAT EKS.SAGTOMTA ca.6400m2 ca. 100 80 50 1500m2

* Alternativt næringsareal
** 30 Plasser i 1 etg. Bolig/Næring
*** Hvis det bygges P ‐Kjeller 

EKSISTERENDE EIENDOMSFORHOLD

ESTIMERT UTBYGGINGSPOTENSIAL

5etg.

5etg.

4etg.

4etg. 5etg.

5etg.

5etg.

Mulighetsstudie for Spydeberg Stasjon

PIR II OSLO AS 
Kongens gate 2, 0153 Oslo 
 tlf 73 98 40 80



EKSISTERENDE EIENDOMSGRENSER

R-E
S-K

S-K

EKSISTERENDE TOMTESTØRRELSER

ROM - EIENDOM

SPYDEBERG KOMMUNE

PRIVAT 

BOLIG
NÆRING /  OFFENTLIG FORMÅL

EIENDOMSGRENSER OG MULIG FREMTIDIG UTNYTTELSE

EKSISTERENDE STASJONSBYGG

EKSISTERENDE NABOBYGG

ARKITEKTKONTOR  AS

PIR II OSLO AS 
Kongens gate 2, 0153 Oslo 
 tlf 73 98 40 80

MULIG UTNYTTELSE

1

2

R-E

30M GRENSE

30M GRENSE

STASJONSOMRÅDET
ca. 27 435 m2 ca. 1550 m2 ca. 2230 m2 ca. 2506 m2

PRIVATSPYDEBERG KOMMUNEROM - EIENDOM SPYDEBERG KOMMUNE

STASJONSPARKEN

ROM - EIENDOM
ca. 34.896 daa

SPYDEBERG KOMMUNE
ca. 3.101 daa

30M GRENSE

30M GRENSE

STASJONSOMRÅDET
ca. 27 435 m2 ca. 1550 m2 ca. 2230 m2 ca. 2506 m2

PRIVATSPYDEBERG KOMMUNEROM - EIENDOM SPYDEBERG KOMMUNE

STASJONSPARKEN

S-K 2

SPYDEBERG KOMMUNE
ca. 1.556 daa

30M GRENSE

30M GRENSE

STASJONSOMRÅDET
ca. 27 435 m2 ca. 1550 m2 ca. 2230 m2 ca. 2506 m2

PRIVATSPYDEBERG KOMMUNEROM - EIENDOM SPYDEBERG KOMMUNE

STASJONSPARKEN

S-K 1 P +

PRIVAT
ca. 4.779 daa

+ +

P

P
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DEN GRØNNE STI

Rekreasjonsst i  langs 
med bekken

STASJONSGATA

STASJONSTORGET

PENDLERBARNEHAGEN
Ny barnehage for pendlere i 
den gamle Melkestasjonen.

PARKERING
Stasjonsparkering på 
nordsiden av jern-
banestasjonen med 
ankomst fra 
Sagtomta. ca. 100 
plasser

SAGTOMTA

Buss

Buss-Holdeplass

Stasjonstorget

Drop-Off Sone

Drop-Off Sone

P

P P

P

P

P

P

BOLIG TYPOLOGIER

LAMELLER
4-5 etasjer
Lei l igheter ca.  70m2 - 2R/3R
P-Kjel ler  e l ler  parker ing i  1 etg.
Hjørnelei l igheter

PUNKTHUS
4-6 etasjer
P-Kjel ler  e l ler  i  1 etg.
Hjørnelei l igheter
Næringsmul igheter i  1.etg.

REKKEHUS
2 etasjer
3R/4R
P-Kjel ler  e l ler  bakkeparker ing
Indre gårdsrom

Etasjeblokk
4 etasjer
Mindre le i l igheter -  2R/3R 
Svalegang mot nord
Gjennomlyste le i l igheter
Parker ing i  1.etg
Næringsmul igheter i  1.etg.

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

1

2

3

4

3

5

6

3

3

3

2

2

2

1

4

6

7

7

5

Plan Snit t Plan, le i l ighetsinndel ing
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Saken gjelder: 
Hvaler kommunestyre søker om gjenopptakelse av medeierskap i Østfold interkommunale 
arkivselskap IKS. Representantskapet har i den forbindelse vedtatt en revidert selskapsavtale for 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS som nå oversendes til behandling i eierkommunene.  
 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
Hvaler kommunestyre vedtok den 12.februar 2015 å søke om gjenopptakelse av medeierskap i 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS.  
 
Hvaler kommune var tidligere eier i selskapet, men ble formelt utmeldt i 2012. Hvaler kommune tok 
kontakt rett etter at utmeldingen hadde trådt i kraft og ba om å bli tatt opp som eier igjen. I følge lov 
om interkommunale selskaper kunne man ikke ta Hvaler kommune inn igjen som eier, uten at Hvaler 
måtte søke alle eierne av selskapet om nytt medlemskap.  
 
Vedlagt ligger revidert selskapsavtale som Spydeberg kommunestyre må vedta jfr. § 4 i Lov om 
interkommunale selskaper. Endringen i selskapsavtalen gjelder § 2 - Deltakere og eierandel, og gjøres 
gjeldende fra 1.juli.2015. Det vil ikke utgjøre noen forandringer i eiertilskudd som følge av at Hvaler 
kommune blir deleier i selskapet. 
 

Vurdering 
Den foreslåtte endringen i selskapsavtalen utgjør ingen forandring i Spydeberg kommunes 
eiertilskudd. Det er ingen videre revideringer i selskapsavtalen. 
 
Konklusjon 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Østfold interkommunale arkivselskap IKS 
anbefales av rådmannen.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 1.7.2015 for Østfold interkommunale arkivselskap IKS.  

 
 
 
Formannskap - 59/2015 
 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 
Innstilling til kommunestyret:  

 
 

FS - vedtak: 
Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 1.7.2015 for Østfold interkommunale arkivselskap IKS.  

 
 
 

Vedlegg: 
Endring av selskapsavtale 
Hvaler kommune som deleier i IKA Østfold 
Selskapsavtale m Hvaler 2015 
 
 
 



 

Eiere av Østfold interkommunale arkivselskap IKS / IKA Østfold 
v/rådmenn og fylkesrådmann 
 

 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE – POLITISK BEHANDLING  

 
Hvaler kommunestyre vedtok den 12.februar 2015 og søke om gjenopptakelse av 
medeierskap i Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 

Hvaler kommune var tidligere eier i selskapet, men ble formelt utmeldt i 2012. Hvaler 
kommune tok kontakt rett etter at utmeldingen hadde trådt i kraft og ba om å bli tatt opp som 
eier igjen. I følge lov om interkommunale selskaper kunne man ikke ta Hvaler kommune inn 
igjen som eier, uten at Hvaler måtte søke alle eierne av selskapet om nytt medlemskap. 

Vedlagt ligger revidert selskapsavtale som våre eieres kommunestyrer/fylkesting må vedta 
jfr. § 4 i Lov om interkommunale selskaper. Endringen i selskapsavtalen gjelder § 2 - 
Deltakere og eierandel, og gjøres gjeldende fra 1.juli.2015. Det vil ikke utgjøre noen 
forandringer i eiertilskudd som følge av at Hvaler kommune blir deleier i selskapet. 

Vi håper på en snarlig politisk behandling og ber om å få tilsendt vedtakene når de er fattet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lene-Kari Bjerketvedt 
Daglig leder 
 
 
 
Vedlegg: Selskapsavtale m/endring i § 2. 
 

 
 

Filnavn: Ny deleier i IKA Østfold Vår ref.: 15/60          
Kopi til:   Deres ref.:  Dato: 09.04.2015  



Fra: Lene Kari Bjerketvedt <lene-kari.bjerketvedt@sarpsborg.com> 
Sendt: 10. april 2015 12:11 
Til: Aremark kommune; Postmottak Askim kommune; postmottak Eidsberg 

kommune; Halden kommune; Postmottak Hobøl kommune; Marker 
kommune; Moss kommune; Rakkestad kommune; Rygge kommune; Rømskog 
kommune; Råde kommune; Postmottak; Postmottak Skiptvet; Postmottak 
Spydeberg kommune; Postmottak; Våler kommune; Østfold fylkeskommune 

Emne: Hvaler kommune som deleier i IKA Østfold 
Vedlegg: Endring av selskapsavtale.docx; Selskapsavtale m Hvaler 2015.docx 
 
Vedlagt følger dokumenter som vedrører Hvaler kommunes søknad om deleierskap i Østfold 
interkommunale arkivselskap IKS / IKA Østfold. 
Endringene som det medfører i vår selskapsavtale, må behandles av det enkelte kommunestyre / 
fylkesting i følge lov om interkommunale selskap. 
 
Mvh 
 
Lene-Kari Bjerketvedt 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS / IKA Østfold 
 
Tlf. 970 11 466 
Nettside: www.ika-ostfold.no 
 

http://www.ika-ostfold.no/
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§ 1 Navn 

 

Selskapets navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 

 

 

§ 2 Deltakere og eierandel 

 

Den enkelte kommunes/fylkeskommunes eierandel, A, i selskapet er den  

andel kommunens/fylkeskommunens innbyggertall, B, utgjør av samtlige 

kommuners/fylkeskommunes innbyggertall, C, det vil si A = B/C. 

 

Eierbrøken fastsettes ut fra folketallet i eierkommunene/fylkeskommunen 

pr. 1. januar 2012. Eierbrøken revideres hvert 4. år. 

             

Deltakere og eierandel:  

 

 

Deltakere Org.nr Eierandel i prosent 

Aremark kommune 940875560 0,29 

Askim kommune 840984312 3,14 

Eidsberg kommune 944345035 2,31 

Halden kommune  959159092 6,16 

Hobøl kommune 964947449 1,0 

Hvaler kommune 964947082 0,9 

Marker kommune 964944334 0,73 

Moss kommune 944383476 6,39 

Rakkestad kommune 94537228 1,59 

Rygge kommune 959272492 3,04 

Rømskog kommune 964947171 0,14 

Råde kommune 940802652 1,45 

Sarpsborg kommune 938801363 11,09 

Skiptvet kommune 941962726 0,75 

Spydeberg kommune 86494735 1,11 

Trøgstad kommune 964947260 1,08 

Våler kommune 959272581 0,97 

Østfold fylkeskommune 974544407 57,86 

 

 

§ 3 Selskapets formål 
 

Selskapets formål er å utføre følgende arbeidsoppgaver: 

 

 Medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og 

gjort tilgjengelige for offentlig virksomhet, forskning og andre 

administrative og kulturelle formål. 

 Bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og 

rasjonelle rutiner for dokumenthåndtering og arkivskapende 

virksomhet. 
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 Drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål.   

 

§ 4 Lokalisering 

 

Selskapet har sitt forretningskontor i Sarpsborg. 

 

 

§ 5 Innskuddsplikt  

 

Eierne skyter inn et årlig beløp til driften i samsvar med vedtak i  

representantskapet. 

 

 

§ 6 Regnskap 

 

Representantskapet fastsetter regnskaps- og budsjettsystem. Regnskap skal 

føres i henhold til Kommuneloven og God Kommunal Regnskapskikk (GKRS). 
 

 

§ 7 Selskapets organ 

 

Selskapet ledes av et representantskap og et styre. 

 

 

§ 8 Representantskapet 

 

Representantskapet består av en representant fra hvert medlem med personlige 

varamedlemmer. 

 

Kommunestyrene/fylkestinget i eierkommunene/fylkeskommunen velger  

sine representanter, og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalg- 

perioden. 

 

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og  

konstituert. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 

 

§ 9 Styret 

 

Styret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 

4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av 

representantskapet, og 1 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og 

blant selskapets ansatte. Styremedlemmene velges for 4 år. 

 

Representantskapet velger styrets leder og nestleder. 

 

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert. 
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§ 10 Signatur og ansvisningsrett 

 

Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller, i  

dennes fravær, nestleder i fellesskap. 

 

Selskapet ledes av daglig leder som har anvisningsrett innen rammer av 

vedtatte budsjetter. 

 

 

§ 11 Representantskapsmøte 

 

Ordinært møte i representantskapet skal holdes hvert år innen 1. mai.  

Ekstraordinært representantskapsmøte holdes når lederen, styret eller revisor  

krever det. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og skal  

inneholde saksliste. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er  

tilstede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved  

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

Styrets leder, daglig leder, rådmenn/fylkesrådmann og ordførere/fylkesordfører i 

eierkommunene/fylkeskommunen har anledning til å delta på møtene og uttale  

seg. 

 

§ 12 Representantskapets oppgaver 

 

Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer 

eller som styret legger frem for det. 

 

Representantskapet skal:  

 

 Velge 4 styremedlemmer med varamedlemmer 

 Velge styrets leder og nestleder 

 Vedta selskapets mål og økonomiplan 

 Vedta budsjett og godkjenne årsmelding og regnskap 

 Fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge 

organers medlemmer 

 

 

§ 13 Styremøter 

 

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Innkalling til 

styremøte skal skje med minst 7 dagers varsel, og skal inneholde saksliste. 

 

Styremøtet ledes av leder, eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av 

disse til til stede, velges en møteleder. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
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Vedtak gjøres med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel 

utgjøre mer enn tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som 

vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Daglig leder og Statsarkivaren i Oslo har rett til å være tilstede og uttale seg på 

styremøtene. Styret kan delegere myndighet til daglig leder. 

 

 

§ 14 Styrets oppgaver 

 

Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet, eller er 

delegert til daglig leder. 

 

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med: 

 Selskapets formål. 

 Selskapsavtalen. 

 Selskapets årsbudsjett. 

 Andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 

 Sørge for at formuesforvaltningen er gjenstad for betryggende kontroll.  

 

Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet. 

 

 

Styret skal blant annet: 

 Føre tilsyn med den daglige lederen av virksomheten. 

 Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsmelding og regnskap i 

revidert stand til representantskapet. 

 Avgi innstilling til representantskapet. 

 Vedta selskapets organisasjonsplan. 

 Ansette og si opp selskapets ansatte (unntatt revisor) og fastsette deres 

lønns- og arbeidsvilkår. 

 Inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke må gjøres av 

representantskapet. 

 Godkjenne den årlige virksomhetsplanen. 

 

 

§ 15 Oppsigelse av medlemskap  

 

En kommune kan med 2 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 

selskapet, og kreve seg utløst av dette. 

 

En kommunes/fylkeskommunens beslutning om og tre ut av selskapet, kan av 

representantskapet eller en av de øvrige eierne bringes inn for departementet, som 

ut fra en samlet vurdering kan fastsette at den uttredende fortsetter som 

selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid. 

 

For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30. 
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§ 16 Oppløsning av selskapet 

 

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte  

kommunestyre/fylkestinget må selv treffe vedtak i saken. 

 

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere  

Bestemmelser om avviklingen. 

 

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne 

et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist  

representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når  

avviklingsstyre er valgt. 

 

Om oppløsning og avvikling gjelder Lov om interkommunale selskaper §§ 32 til 

37. 

 

 

§ 17 Nye medlemmer 

 

Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle 

tilsluttende kommuner/fylkeskommunen gir sitt samtykke. 

 

 

§ 18 Tvister, endringer av selskapsavtalen 

 

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning av 

voldgift etter tvistemålslovens regler. 

 

Endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall,  

bortsett fra §§ 1, 2, 3, 4 og 8 som krever godkjennelse i  

kommunestyrene/fylkestinget i eierkommunene. 
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Formannskap PS 27.08.2015 
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Saken gjelder: 
Representantskapet har vedtatt ny selskapsavtale Indre Østfold Utvikling IKS, som nå oversendes til 
behandling i eierkommunene.  

Politisk saksordfører: Knut Espeland 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger  
Prosjekt Eierskap har utformet en mal for selskapsavtaler for IKSene som har tatt opp i seg føringene 
fra Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold. 
  
Viktige bestemmelser i eierskapsmeldingen knytter seg til stemmevekting i representantskapet, 
antall styremedlemmer, samt varamannsordningen (numeriske i stedet for personlige). 
Formålsformuleringene i avtalene skal være kortfattede, da disse skal utdypes i 
eierstrategidokumentet for selskapet. I avtalemalen er det videre gjort et arbeid for å finne 
formuleringer som er felles for flere selskaper, noe som spesielt gjelder styringsstruktur, forvaltning 
og punktene om selve avtalen 
 
For å få bedre oversikt over innholdet i avtalen, er dokumentet bygget opp med overskrifter og 
innholdsfortegnelse. Avtalen inneholder bestemmelser om selskapet som pålagt i Lov om 
interkommunale selskaper: Selskapets navn, deltakere, hovedkontor, formål, antall styre- og 
representantskapsmedlemmer, innskuddsplikt og andre ytelser, eierandel og ansvarsandel. I tillegg 
beskrives forvaltningsmessige forhold, samt ordninger for endring av selskapsavtalen og 
deltakersituasjonen. 
 
Alle selskapsavtalene beskriver ansettelsesvilkår (avtaleverk og pensjonsordninger), og de ansattes 
representasjon i styret. I følge den nye avtalemalen skal alle selskapene oversende styrets forslag til 
økonomiplan og budsjett innen 1. oktober før budsjettåret. 
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I henhold til IKS-loven krever fremlagte endringer av selskapsavtalen likelydende vedtak i alle 
kommunestyrer i deltakende kommuner. Aremark kommune har uten forbehold sagt opp sitt 
medlemskap i Indre Østfold Utvikling IKS, og er derfor ikke oppført blant eierne i den nye 
selskapsavtalen. Under forutsetning om godkjenning vil den nye selskapsavtalen tre i kraft 1. januar 
2016. 
 
Vurdering 
Foreliggende selskapsavtale bygger på den opprinnelige avtalen for Indre Østfold Utvikling IKS. 
Avtalen er lagt i en form der selve standardiseringen ikke påvirker meningen ved innholdet i 
nevneverdig grad.  
 
Formuleringen i det opprinnelige formålet om at selskapet skal «bidra til at Indre Østfold-regionen 
skal bli en av de mest attraktive regionene i Norge, kjennetegnet av stor konkurransekraft og sterk 
verdiskapningsevne», er tatt bort. Hensikten er imidlertid ivaretatt, samtidig som at formålet er gjort 
mer håndgripelig og målbart.  

Nytt formål beskrives slik: 
«Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre Østfolds 
posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapningsevne. 
 
I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og statlige 
arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. 
 
Selskapet kan tilby tjenester til andre enn eierne dersom det er formålstjenlig og innenfor 
konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi.» 
 
Den første setningen kjenner vi igjen fra opprinnelig avtale. En liten, men viktig, nyanseforskjell 
finner vi ved at ordet «lede» (lede samarbeidstiltak) erstatter ordet «støtte». Dette speiler en 
forventning om et mer proaktivt selskap. 
 
I opprinnelig avtale står det at «salg av tjenester skal være rettet mot kommunal sektor, herunder 
kommunalt eide selskaper og samarbeid.» Denne avgrensingen er nå tatt bort, noe som vurderes å 
kunne gi selskapet større mulighetsrom med tanke på å finne formålstjenlig, inntektsgivende arbeid. 
 
Kostnadsfordelingsnøkkelen baseres på samme ordning som da selskapet ble etablert i 2013. I 
selskapets første driftsår betalte kommunene kr. 50,- pr. innbygger for driften av selskapet. Ny avtale 
sier videre at «Deretter fastsetter representantskapet kostnadsfordelingen ved behandling av 
årsbudsjett.» Med denne ordlyden er kostnadsfordelingen gitt et utgangspunkt, men uten å være 
fastlåst: Det er representantskapet som fastsetter fordelingen. Dette betyr at 
representantskapsmedlemmene må være særskilt oppmerksomme på hva en evt. endring i 
kostnadsfordelingsnøkkelen vil innebære for den respektive kommune. 
 
I ny avtale går man bort ifra bestemmelsen om at ordfører og varaordfører skal velges til 
representantskapet, som henholdsvis fast medlem og vararepresentant. I Indre Østfold er det 
tradisjon for at ordførerne velges til representantskapene, men det vurderes som en god 
demokratisk ordning at kommunestyret til enhver tid selv kan avgjøre hvem som skal representere 
kommunen i eierutøvelsen. 
 
Antall faste styremedlemmer er endret fra 5 til 7. Vararepresentanter er økt fra 1 til 3. Økningen kan 
tolkes som et ønske om å skape en robust selskapsledelse, med bred representasjon og kompetanse. 
Utviklingsselskapet skal manøvrere på tvers av kommunegrenser og på tvers av offentlig og privat 
sektor. Et bredt sammensatt styre vil gi bedre forutsetninger for å få overblikk og forståelse for 
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behov og potensiale hos aktører i Indre Østfold-regionen. 
 
De fleste av selskapene i Indre Østfold fører sine regnskaper etter kommunale regnskapsprinsipper. 
Pkt. 4.2. gir imidlertid styret for Indre Østfold Utvikling anledning til selv å velge sine regnskaps- og 
budsjettsystemer. Selskapet fører i dag regnskapet etter regnskapsloven. Regnskapsloven er 
resultatorientert. Systemet gjør det lettere å utlede resultatmål og foreta resultatvurderinger, noe 
som kan synes hensiktsmessig ut ifra hvordan dette selskapet er innrettet. 
 
Selskapet kan ta opp lån. Rammen er begrenset oppad til selskapets egenkapital ved tidspunkt for 
låneopptak. Lånerammen representerer således liten risiko for eierne. 
 
Revisjon av selskapsavtalene er et ledd i struktureringen av eierstyringsarbeidet i Indre Østfold. 
Prinsipper som tidligere nedfelt i Interkommunal Eierskapsmelding blir nå formalisert for hvert enkelt 
selskap. Et eksempel på dette er at kommuner over 10 000 innbyggere skal ha to stemmer i 
representantskapene. De øvrige har en stemme. 
 
Å sette samme dato (1. oktober) for oversendelse av selskapenes budsjettforslag er et annet 
eksempel på hvordan eierne vil legge til rette for eierutøvelsen. Dette gir en samlet oversikt på et 
tidspunkt hvor det er mulig å vurdere kostnadsbildet i forhold til egen budsjettprosess.  
 
Selskapsavtalen sier under pkt. 5.7 at i tillegg til selskapsavtalen har også eierstrategien status som 
selskapets styringsdokument. Eierstrategiens funksjon er nærmere beskrevet i Interkommunal 
Eierskapsmelding for Indre Østfold. En vesentlig hensikt med eierstrategien er å sikre overordnede 
styringssignaler til selskapet. Strategiprosessen legger til rette for at eierne får drøftet hensikt og 
vesentlige aspekter med selskapet. 
 
For at eierstyringssystemet, med Interkommunal Eierskapsmelding, nye selskapsavtaler og 
eierstrategier for enkeltselskapene, skal fungere, er det nødvendig at representantskaps-
medlemmene inntar en aktiv rolle. Representantskapet skal sørge for at det er samsvar mellom 
forventninger til selskapet og de rammer som gis for driften. På den ene siden må 
representantskapsmedlemmene sikre seg god kjennskap til virksomhetens funksjon, som del av den 
kommunale drift og utvikling. På den andre siden må medlemmet forankre og informere om saker, 
som behandles representantskapet, i eget kommunestyre. 
 
Konklusjon 
Representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS anbefales av 
rådmannen. 
 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtale av 28.04.15 for Indre Østfold Utvikling IKS. 
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PROSESS 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 

Representantskapet for Indre Østfold Utvikling IKS vedtok 10.11.14 å nedsette et strategiutvalg for 

utarbeidelse av eierstrategi for selskapet:  

«Det utarbeides eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS. Selskapet er ansvarlig for kostnadene 

knyttet til arbeidet gjennom Prosjekt Eierskap og har avsatt kr. 100.000 til dette arbeidet i 

årsbudsjett for 2015. Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet. Representantskapets leder 

og styreleder gis fullmakt til å utpeke medlemmer i styringsgruppen.» 

STRATEGIUTVALGET 

Representantskapsleder og styreleder kom frem til følgende sammensetning: 

 Thor Hals 

 Erik Unaas 

 Kjersti N. Nilsen 

 Bjørn Sjøvold 

 Einar Evensen 

 Signe Øye 

 Bjørn Winther Johansen 

 Åsmund Kobbevik (sekretær)  

 

PROSESS 

Strategiutvalget møttes første gang 20.01.15 og har totalt gjennomført 4 møter. Som en del av 

arbeidet har strategiutvalget fulgt opp prosessen for ferdigstillelse av strategisk næringsplan. 

I strategiarbeidet er det gjennomført følgende møtepunkter 

 20. jan Møte i strategiutvalget 

 02. feb Møte i strategiutvalget. Gjennomgang av strategisk næringsplan 

 05. mars Møte i strategiutvalget 

 05. mars Møte med referansegruppen, ordførere og rådmenn 

 26. mars Møte i strategiutvalget 

 20. april Eiermøte 

 28. april Møte i representantskapet 

 

Representantskapet sender eierstrategien ut som høringssak til kommunestyrene. Revidert 

selskapsavtale sendes samtidig ut som beslutningssak til kommunestyrene. 

 

  



EIERSTRATEGI OVERFOR INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 

HENSIKT 

Indre Østfold Utvikling IKS (heretter IØU) ble etablert 01.01.13. med motiv om å få til en mer 

samordnet og sterkere satsning på utvikling av regionen.  

Indre Østfold Utviklingsfond, Kompetanseforum AS, deler av aktiviteten i Østfold bedriftssenter AS og 

Reiseliv Indre Østfold ble overført til ett selskap, for å få en mer slagkraftig og effektiv struktur. Som 

en del av bakgrunnen skulle selskapet gi Indre Østfold et samlet ansikt utad, og bidra til oppbygging 

av et godt omdømme. 

Selv om Indre Østfold oppfattes som en attraktiv region er det andre regioner som vokser raskere, og 

som får mer oppmerksomhet og mer investeringer. Regional utvikling har betydning for 

innbyggernes levekår og næringslivets verdiskapning. Flere utviklingsprosjekter krever kompetent 

oppfølging. Innen samfunnsområder som samferdsel og næringsliv er regionalt perspektiv 

nødvendig. Indre Østfold Utvikling IKS er eierkommunenes verktøy i dette.  

I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og statlige 

arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. Indre Østfold skal gjennom 

arbeidsplassvekst posisjonere seg som en attraktiv region – for innbyggere, næringsliv og besøkende. 

 

KJERNEVIRKSOMHET 

Selskapet er kommunenes fagressurs knyttet til næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Gjennom 

Strategisk Næringsplan 2015-2020 er det definert hvordan selskapet samvirker med kommunenes 

kompetanse på området, men også innenfor tilliggende fagfelt som plan og kultur. Koordinering av 

tiltak, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling står sentralt i dette arbeidet.  

 

FAGRESSURS FOR KOMMUNENE 

Selskapet bistår ut fra et regionalt verdiskapingspotensial inn i kommunenes arbeid med lokale 

næringsplaner og/eller kommuneplaner. 

Selskapet deltar etter kapasitet i næringsutvalg, kommunenes tiltak som frokostmøter o.l. 

Selskapet påtar seg utviklingsprosjekter/oppgaver innenfor selskapets kjernevirksomhet etter 

henvendelse fra kommunene. Ut fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet vurderes det hvorvidt dette 

kan utføres innenfor grunnfinansiering eller faktureres kommunene som oppdrag. 

Selskapet bistår kommunene etter kapasitet som rådgiver, deltaker i styringsgrupper o.l. i utvikling 

og gjennomføring av prosjekter/oppgaver innenfor selskapets kjernevirksomhet. 

  



PÅDRIVER FOR NÆRINGSUTVIKLING 

Selskapet er kontaktpunkt for eksisterende næringsliv knyttet til etablering i regionen, og som 

rådgiver knyttet til bedriftsutvikling koblet til virkemiddelapparatet. Selskapet samarbeider med 

andre aktører knyttet til etablering av virksomhet med henvisningskompetanse. 

Selskapet utvikler og iverksetter nettverk og klyngeaktiviteter for næringslivet. Dette representerer 

selskapets viktigste innsatsområde i arbeidet med arbeidsplassvekst, og omfatter i det vesentligste 

små og mellomstore bedrifter innenfor bransjer og verdikjeder med særlig potensial for vekst. 

Tilbudet kommuniseres som del av kommunenes kommunikasjon knyttet til næringsliv på web og 

gjennom selskapets egne kommunikasjonskanaler som web, sosiale medier og trykk. 

Selskapet forventes å være en pådriver for å hente eksterne investorer til Indre Østfold og skal 

markedsføre regionale næringsarealer. 

 

REGIONAL INFORMASJON, REPRESENTASJON OG PR 

Selskapet deltar som kommunenes og regionens representant der dette er naturlig. Eksempler på 

dette er Samarbeidsalliansen Osloregionen, Regionalpark Haldenkanalen, Østfold fylkeskommune, 

Høgskolen i Østfold o.l. 

Selskapet skal sette dagsorden, og utvikle og gjennomføre møteplasser og konferanser knyttet til 

kjernevirksomheten. Målgrupper er næringsliv samt politisk og administrativ ledelse i kommunene. 

Selskapet skaper og gjennomfører øvrige tiltak som bygger opp under realisering av formålet. Dette 

kan være informasjonsarbeid, profilering av regionen via internett og facebook, kompetansehevende 

tilbud med mer. 

Markedsføring av regionen skal utvikles som innsatsområde. 

 

FELLESTJENESTER FOR BESØK- OG OPPLEVELSESNÆRINGEN (TIDL. REISELIV INDRE ØSTFOLD) 

Selskapet driver reiselivsportalen www.visitindre med tilhørende sosiale media. Selskapet gir etter 

behov ut trykksaker og deltar på aktuelle reiselivsmesser, konferanser og kurs. Tilbudet søkes i størst 

mulig grad medfinansiert av næringslivet, men til en subsidiert pris som følge av kommunenes 

grunnfinansiering.  

Selskaper er på vegne av kommunene medeier i det fylkesovergripende destinasjonsselskapet Visit 

Østfold AS. Selskapet er også representert i selskapets styre. Kommunene betaler årlige driftsbidrag 

fordelt etter innbyggertall til Visit Østfold AS etter beslutning i selskapets generalforsamling. 

 

 

http://www.visitindre/


SEKRETÆRIAT FOR REGIONRÅDET 

Som sekretær for regionrådet tilrettelegger IØU for møter i Regionrådet og Regionrådets 

arbeidsutvalg (AU). Dette følges opp med løpende dialog med rådmannsgruppen og kommunene for 

øvrig. IØU legger frem rapportering og planer for Regionrådets virke. 

Sekretariatet har også en samordningsfunksjon for gjennomføring av IKSenes 

representantskapsmøter, og publisering av sakspapirer.  

Følgende områder skal håndteres av regionrådet og selskapet i fellesskap: 

 Samferdsel som innsatsområde. Dette skal ivaretas i dialogen i AU. En avklaring rundt 

grensedragninger skal formaliseres.1 

 Representasjon på strategiske møteplasser. Dette skal drøftes som et fast punkt i AU, med 

rapportering til regionrådet. 

 

FORUTSETNINGER 

Indre Østfold Utvikling er et regionalt utviklingsselskap som med bakgrunn i et kompetent fagmiljø og 

nettverk realiserer en langsiktig utviklingsstrategi for Indre Østfold forankret i gjeldende kunnskaps- 

og erfaringsbaserte modeller (f.eks. Telemarksforskning). Arbeidet bygger på en felles 

kunnskapsplattform, bygd på forskning knyttet til drivere og innsatsområder for regional utvikling 

med hensyn til næringsliv, befolkningsvekst og besøkende. 

Selskapet definerer i hovedsak selv tiltak og prosjekter som gjennomføres i tråd med selskapets 

strategi og metode. Selskapet jobber innenfor innovasjonssystemet (næringsliv, FoU og virkemidler) 

med tilhørende finansieringsmuligheter regionalt og nasjonalt. 

Selskapets tilbud og tiltak baseres dels på faste tjenester til kommunene og dels oppdragsbaserte 

tjenester knyttet til aktiviteter og prosjekter. Salg av tjenester skal i primært skje til 

deltakerkommunene og deres eide selskaper og samarbeid. Faste funksjoner for eierkommunene kan 

innarbeides, men må konsekvensvurderes. 

Eierne skal sørge for at IØU har tilstrekkelige rammer for å utføre sine tjenester.  

Eierne skal bidra med kommunale fagressurser i tråd med gjeldende Strategisk Næringsplan med 

tiltaksplan. Selskapets og eierkommunenes samlede innsats kan legges til grunn for den egenandel 

som oppgis ved søknad om prosjektmidler. 

I tråd med avtalte budsjettrammer, inngåtte avtaler og tildelte prosjektmidler kan IØU benytte 

underleverandører, for å sikre at selskapet til enhver tid har kapasitet og kompetanse til å utføre de 

aktuelle oppdragene. 

  

 

 

                                                             
1
 Se også kulepunkt 2 under avsnitt om utviklingsområder. 



STYRINGSPRINSIPPER 

Prinsippene som eierne legger til grunn for styring av og samhandling med selskapet er nedfelt i 

Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold. 

Representantskapet er IØU sitt eierorgan. Hver eierrepresentant har ansvar for å rapportere til sitt 

kommunestyre og innhente kommunestyrets syn på aktuelle saker. 

Selskapets representantskap og styret kan ta initiativ til å avholde eiermøter. Eiermøtene benyttes til 

å utveksle informasjon fra virksomheten, drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. 

Møtene skal forberedes med utsendelse av informasjon og spørsmål til avklaringer på forhånd. 

Representantskapets leder og styreleder kan gjensidig kalle inn til dialogmøter mellom 

representantskapets leder, styreleder og evt. daglig leder, for å følge opp kontakten mellom 

selskapet og eierne. 

Regionrådet er en viktig bestiller overfor selskapet, men har ingen formell eierstyringsfunksjon. 

Regionrådsmøtet er en arena hvor selskapet forventes å utøve sin pådriverrolle. Daglig leder for IØU 

møter fast i Indre Østfold Regionråd. 

Strategisk Næringsplan for Indre Østfold har en beskrivelse av mål, aktiviteter og oppnåelser som 

speiler intensjonen med etableringen av IØU. Regionrådet er bestiller av næringsplanen, og IØU skal 

lede kommunenes arbeid med å revidere næringsplanen2. Eierne forventer at IØU implementerer 

næringsplanens målsettinger og tiltak i sine egne planer, og legger dette samtidig inn som en del av 

rapporteringsgrunnlaget overfor eierne. 

 

ØKONOMI 

Selskapets basisfinansiering er kr 50,- pr innbygger og pr. 01.01.15 2 580 000,-.3 

For selskapets levering forutsettes en maksimal utnyttelse av de totale ressurser som legges i 

selskapet, og at dette danner grunnlag for regional vekst gjennom samhandling med næringsliv, 

offentlige virkemidler og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Det forventes at selskapet arbeider for å finne partnerbedrifter som deltar i finansieringen av 

nettverk og prosjektbasert satsning.4 

Det forutsettes at selskapet har en finansforvaltning som gir tilfredsstillende avkastning uten at det 

innebærer en vesentlig finansiell risiko for selskapet. Forvaltningen skal videre sikre lave 

finansieringskostnader og god likviditet. Selskapets formuesforvaltning skal i henhold til § 13 i lov om 

interkommunale selskaper være gjenstand for betryggende kontroll. 

IØU fikk ved etableringen overført aksjer i tre selskaper5 med en samlet balanseført verdi pålydende 

377 404 (2014). Det legges til grunn at styret ivaretar rollen som aksjonær, med deltakelse på 

generalforsamling og med forslagsrett på nye styremedlemmer. 

                                                             
2
 Næringsplanen revideres hvert 4. år, med vedtak i kommunestyrene. Tiltaksplanen et administrativt 

avtaledokument mellom styret for selskapet og rådmannen i hver av eierkommunene. Tiltaksplanen revideres 
årlig, der regionrådet er høringsinstans. 
3
 Sekretæroppdraget for Regionrådet finansieres utenom dette. 

4
 Gjentas under utviklingsområder 



UTVIKLINGSOMRÅDER 

I forlengelsen av arbeidet med eierstrategi forventes det at 

 Styret foreslår en rutine for å revidere næringsplanens tiltaksdel, og foreslår en plan for 

oppfølging av selskapets og kommunenes forpliktelser. Plan og rutine legges frem for 

rådmannsgruppen til felles overenskomst. 

 Styret kommer med anbefaling om organisering av en mulig utrederfunksjon knyttet 

samferdsel, som en tilknytning til sekretærrollen for Regionrådet. Dette som en følge av at 

samferdsel er et av regionrådets viktigste politikkområder. 

 Selskapet utarbeider, i samarbeid med regionrådets arbeidsutvalg, en 

kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien skal tydeliggjøre selskapets rolle og 

regionrådets rolle i det regionale kommunikasjons-, representasjons- og 

markedsføringsarbeidet. Kommunikasjonsstrategien skal legges inn i 

rapporteringsgrunnlaget overfor eierne. 

 Selskapet arbeider for å finne partnerbedrifter som deltar i finansieringen av nettverk og 

prosjektbasert satsning. 

 Selskapet avgir fast rapportering i forhold til overordnet hensikt (arbeidsplassvekst) og de 

forventninger som er formulert i tilknytning til kjernevirksomheten. 

 

                                                                                                                                                                                              
5
 Opplevelsesenteret Østfoldbadet AS (0,36% - 75 000,-), Østfoldforskning AS (8,33% - 250 000,-) og Visit 

Østfold AS (13,20% - 52 404,-). Eierandel og balanseført verdi 2014 i parentes. 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 

1.1. SELSKAPETS NAVN  

Indre Østfold Utvikling IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et 

selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 

 

1.2. DELTAKERE I SELSKAPET  

Selskapet eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, 

Spydeberg og Trøgstad. 

 

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR  

Selskapets hovedkontor er i Askim kommune. 

 

1.4. SELSKAPETS FORMÅL 

Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre 

Østfolds posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy 

verdiskapningsevne. 

I hovedsak skal eierkommunenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og 

statlige arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen. 

Selskapet kan tilby tjenester til andre enn eierne dersom det er formålstjenlig og innenfor 

konkurranseregelverkets praksis om utvidet egenregi. 

 

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 

2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR  

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. Deltakerkommunenes 

eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justering pr. 01.01. hvert fjerde år, 

i år med kommunestyrevalg: 

 

 

 

 



Kommune Innbyggertall (1.1.2011) Andel i % 

Askim 14909 30,53 % 

Eidsberg 10940 22,40 % 

Hobøl 4852 9,93 % 

Marker 3476 7,12 % 

Rømskog 678 1,39 % 

Skiptvet 3576 7,32 % 

Spydeberg 5265 10,78 % 

Trøgstad 5142 10,53 % 

Sum 48838 100,00 % 

 

2.2. FINANSIERINGSMODELL 

I selskapets første driftsår (2013) betalte kommunene kr. 50,- pr. innbygger for driften av 

selskapet. Deretter fastsetter representantskapet kostnadsfordelingen ved behandling av 

årsbudsjett. 

 

KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 

3.1. REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 

Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør 

selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine 

representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 

kommunestyreperioden.  

Representantskapet velger både leder og nestleder. 

Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 

Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av 

stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Representantskapet har til sammen 10 stemmer etter følgende fordeling:  

 

 



Kommune Antall stemmer 

Askim 2 

Eidsberg 2 

Hobøl 1 

Marker 1 

Rømskog 1 

Skiptvet 1 

Spydeberg 1 

Trøgstad 1 

Sum 10 

 

Styreleder og daglig leder skal møte i representantskapet. 

Stemmevekting: Kommuner over 10 000 innb. har 2 stemmer. De andre 1. 

 

3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER  

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 

foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart. 

Representantskapsmøtet behandler: 

 Årsmelding og regnskap 

 Disponering av driftsresultatet 

 Økonomiplan og årsbudsjett 

 Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 

 Valg av revisor (hvert 4. år) 

 Valg av valgkomite (hvert 4. år).  

 Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 

 Godtgjøring til styret 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

 

 

 



3.3. STYRET 

Styret skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og 

nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert. 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller 

nestleder. 

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 

stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene. 

De ansattes representanter har møte- og talerett i tråd med kommunelovens § 26, og når 

slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Antall ansatte i selskapet vil påvirke 

de ansattes representasjon i styret, jfr. § 10 i IKS-loven.  Daglig leder og daglig leders 

stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 

 

3.4. STYRETS OPPGAVER  

Styret skal sørge for at: 

 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 

innenfor vedtatte budsjetter 

 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 

kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 

følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 

rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 

 

 

 



3.5. DAGLIG LEDER  

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 

og retningslinjer som gis av styret følges opp. 

Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til 

behandling er forsvarlig utredet. 

Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten. 

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning. 

Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 

daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. 

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 

foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 

 

KAPITTEL IV. FORVALTNING 

4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON  

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 

 

4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 

Styret fastsetter regnskaps- og budsjettsystemer. 

Representantskapet velger revisor. 

 

4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ”Forskrift 

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper”. 

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 1. oktober før 

budsjettåret. 

 

 

  



4.4. LÅNERAMME 

Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet 

vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i 

økonomiplanen. 

Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til selskapets bokførte 

egenkapital ved tidspunkt for låneopptak.  

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 

4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 

 

4.6. ANSETTELSESVILKÅR 

Selskapet er medlem av KS Bedrift og følger Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 

bedrifter og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 

De ansatte skal sikres pensjon i henhold til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 

bedrifter. Selskapet er medlem av pensjonsordningen i KLP. 

 

KAPITTEL V.  OM SELSKAPSAVTALEN 

5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer som 

omfatter IKS-lovens § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak 

i de respektive kommunestyrer/bystyrer. 

Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: 

Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har 

et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten 

gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 

10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 

 

5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET  

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 

sammenslutning med annet selskap. 

 



5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET  

En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 

IKS-lovens § 30. 

 

5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 

ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 

 

5.5. IKRAFTTREDELSE  

Denne selskapsavtalen trer i kraft 1.1.2016. 

 

5.6. TVISTER  

Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde 

foran selskapsavtalen. 

Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene.  

Verneting er i den rettskrets hvor selskapet har sitt hovedkontor. 

 

5.7. ANDRE BESTEMMELSER 

For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

Selskapsavtalen signeres i 10 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 

eksemplar beholdes av selskapet. 

 

Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 

Aremark   

Askim   

Eidsberg   

Hobøl   



Marker   

Rømskog   

Skiptvet   

Spydeberg   

Trøgstad   

 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 
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Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 
 
Kommunestyret vedtok ny politisk styringsstruktur 16.5.2015. Kommunens politiske struktur gikk da 
fra komitemodell over til utvalgsmodell med formannskap og to faste utvalg. Benevnelsene for de 
nye utvalgene er Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) og Utvalget for miljø og 
teknikk (UMT) Videre vedtok kommunestyret politisk representasjon i administrasjonsutvalget.  
 
Rådmannen innstiller på å vedta nytt politisk delegasjonsreglement, samt nytt politisk 
saksbehandlingsreglement.  
 
Denne saken fremmes for Formannskapet og skal sluttbehandles av Kommunestyret.  
 

Saksopplysninger 
Det nye politiske delegasjonsreglementet er forankret i kommunelovens struktur med faste utvalg 
som reguleres i lovens § 10. Faste utvalg etter kommunelovens § 10 nr. 1. kan opprettes enten for 
kommunale formål eller for deler av kommunens virksomhet. Det er ikke krav til at medlemmer av 
faste utvalg også må være medlem av kommunestyret. Utvalget kan på linje med formannskapet gis 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.  
 
Kommunestyret vedtok 16.6.2015 at utvalgene UNHOK og UMT skal ha syv medlemmer hvorav minst 
tre av medlemmene, deriblant utvalgets leder, skal velges blant kommunestyrets representanter. 
Viltnemda og Næringsutvalget går inn i henholdsvis UMT og UNHOK.  
 
Formannskapet beholder sin nåværende form med syv medlemmer. Formannskapet er et lovpålagt 
organ som i henhold til kommunelovens § 8 nr. 1 skal ha minst fem medlemmer. Det henvises til 
reglementet for detaljert liste over Formannskapets avgjørelsesmyndighet. Formannskapets 
medlemmer utgjør kommunens klageinstans i henhold til forvaltningslovens § 28. 
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Administrasjonsutvalget vil ha politisk representasjon fra og med førstkommende 
kommunestyrevalg.  
 
Det nye politiske saksbehandlingsreglementet oppdateres i henhold til vedtak om Spydeberg som 
papirløs kommune. Endringene vil lette kommunestyrets arbeid med å fatte vedtak, styrke 
vedtakenes rettssikkerhet, forbedre administrasjonens evne til å levere gode svar og resultater på 
forespørsler, samt forkorte saksbehandlingstiden ved protokollproduksjon.  
 

Vurdering 
Klare delegeringslinjer og reglement bidrar til et forutsigbart og konsekvent lokaldemokrati. Videre 
har den politiske strukturen i en kommune betydning for forholdet mellom politikk og 
administrasjon. Administrasjonen har i denne saken gjennomgått tidligere reglement, restrukturert 
og oppdatert dem i henhold til ny politisk struktur og moderne arbeidsverktøy. Reglementet åpner 
for delegering av oppgaver og myndighet til utvalgene innenfor en rekke områder. Det foreslås ingen 
endringer knyttet til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Råd for flyktninger 
og integrering eller Ungdommens kommunestyre.  
 
Konklusjon 
I tråd med kommunestyrevedtaket om ny politisk styringsstruktur à 16.6.2015 fremmes en sak til 
kommunestyret med forslag til nytt politisk delegasjonsreglement og nytt politisk 
saksbehandlingsreglement.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Spydeberg kommune vedtar forslaget til nytt politisk delegasjonsreglement og nytt politisk 
saksbehandlingsreglement.  
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FELLESFORSLAG FRA FORMANNSKAPET: 

1. Delegeringsreglementet realitetsbehandles i kommunestyrets møte den 10.9.2015. 
2.  Med sakspapirene sendes ut et oppsett som viser forskjellene mellom nåværende og forslag til 
nytt reglement med begrunnelse for endringer. 
3. Reglement for saksbehandling utsettes til kommunestyrets konstituerende møte i oktober. Som 
ledd i saksforberedelsen avholdes et politisk verksted med kommunestyret, med hensikt å høste 
politiske erfaringer med dagens reglement og sammenligne gjeldende og nytt reglement. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet.  
 
Innstilling til kommunestyret:  



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
 

FS - vedtak: 
1. Delegeringsreglementet realitetsbehandles i kommunestyrets møte den 10.9.2015. 
2. Med sakspapirene sendes ut et oppsett som viser forskjellene mellom nåværende og 

forslag til nytt reglement med begrunnelse for endringer. 
3. Reglement for saksbehandling utsettes til kommunestyrets konstituerende møte i oktober. 

Som ledd i saksforberedelsen avholdes et politisk verksted med kommunestyret, med 
hensikt å høste politiske erfaringer med dagens reglement og sammenligne gjeldende og 
nytt reglement. 
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1 Generelt 

1.1 Delegeringslinjen 

Dette reglementet er bygget opp slik at oppgaver og myndighet delegeres i linjen fra kommunestyret 
til formannskapet, andre politiske organer oppnevnt av kommunestyret, ordføreren og rådmannen.   

Det finnes lovbestemmelser som gir oppgaver og myndighet direkte til politiske utvalg og 
administrative organ. Kommunestyret har likevel det overordnede ansvaret for plansaker, vedtar de 
overordnede planene, bestemmer hvilket politisk organ som skal ha funksjonen som fast utvalg for 
plansaker, og hvem som skal være medlemmer i dette organet. Jamfør Plan- og bygningsloven (PBL) 
§ 3-3.   

Detaljene i oppgaver og myndighet er mest synlig i siste ledd i delegeringslinjene.    

En rekke oppgaver og myndighet er videredelegert fra de politiske organene til rådmannen. 
Rådmannen kan videredelegere oppgaver og myndighet gjennom den administrative linjen til ledere i 
administrasjonen. Lederne i administrasjonen kan videredelegere oppgaver og myndighet til sine 
ansatte. Se «Spydebergs reglement for delegering fra rådmannen» for detaljert delegeringsstruktur 
innad i Spydeberg kommunes virksomheter.  

1.2 Delegeringsreglementets omfang 

Dette reglementet omfatter alle fullmakter til politiske utvalg valgt av kommunestyret og til 
rådmannen, med unntak for fullmakter som politiske utvalg selv videredelegerer til rådmannen. Slike 
fullmakter fastsettes i egne reglementer.   

Oppgaver og myndighet som ligger til kommunestyret selv, et politisk utvalg selv, eller rådmannen 
selv, kan ikke delegeres videre, jamfør punkt 2.2.  

1.3 Formål med delegering av myndighet 

Formålet med delegering av myndighet er: 

- Rettssikkerhet  

- Effektiv saksbehandling 

- Bedre samordnet styring 

- Klar ansvarsfordeling mellom folkevalgte organer og administrasjonen 

- Politikerne får bedre anledning til å konsentrere seg om overordnede planer og styring. 

1.4 Retningslinjer for bruk av fullmakt 
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All delegert myndighet til politisk organ eller rådmannen skal utøves i samsvar med de 
saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal all 
delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer og øvrige reglementer og 
retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret, eller annen overordnet myndighet. 

1.5 Tilbakekalling av delegert myndighet  

Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. 
Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. 

Kommunestyret gir formannskap og utvalg ansvar for til enhver tid å vurdere behov for endring av 
gjeldende delegasjonsvedtak innen respektive ansvarsområder. Dette gjelder både delegasjoner gitt 
til politiske organer og til rådmannen. Når det politiske organet finner at det er behov for endring, 
plikter det å fremme forslag om dette til kommunestyret. 

1.6 Videredelegering 

Delegert myndighet til folkevalgt organ kan kun delegeres videre dersom delegasjonsreglementet 
uttrykkelig gir anledning til dette. Normalordningen i slike saker blir derfor at dersom et folkevalgt 
organ (formannskap/utvalg) ønsker å videredelegere myndighet, må dette tas opp som sak i 
kommunestyret og vedtas der. 

1.7 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet 

Folkevalgt organ eller rådmannen, kan i særlige tilfelle overlate til overordnet organ å treffe 
avgjørelser i saken. 

1.8  Interndelegering 

Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, dersom ikke 
delegeringsvedtak/delegasjonsreglement uttrykkelig setter sperrer for dette.  

1.9  Retningslinjer for interndelegasjon 

Rådmannen utarbeider selv, innenfor rammen av sin delegasjonsmyndighet fastsatt av 

kommunestyret, retningslinjer for intern delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet. 

1.10  Kontroll 

Kommunestyret fører gjennom kontrollutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves i 

samsvar med regler og intensjoner for delegering, herunder også evaluering av etablert 

delegeringspraksis. Revisjonen skal underrettes om all videre-/interndelegering. 
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2 Kommunestyret 

Kommunestyret er etter Kommunelovens (KL) § 6 Spydeberg kommunes øverste kommunale organ 
med ansvar for kommunens virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så 
langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. 
 
Kommunestyret vedtar selv følgende saker:  

- Alle saker som etter bestemmelser i lov eller forskrift skal avgjøres av kommunestyret selv 

- Kommunens overordnede planer og rapporter 

- Saker av særlig viktighet, innenfor de grensene som gjeldende lovgivning setter 

- Reglementer for delegering fra kommunestyret og kommunestyrets egen saksbehandling 

2.1 Valg og sammensetning 

Kommunestyret skal bestå av minst 19 folkevalgte representanter med vararepresentanter etter 
bestemmelsene i § 7-2 b. Representantene velges etter bestemmelsene i KL § 7 og Valgloven 
(VALGL.). Valgoppgjøret ved kommunestyrevalg foretas av valgstyret etter bestemmelsene i VALGL § 
11-12. Mandatfordeling og kandidatkåring foregår i henhold til St. Laguës modifiserte metode etter 
VALGL § 11-4. Konstituerende møte utføres i henhold til bestemmelsene i VALGL § 17.  

2.2 Arbeidsoppgaver 

Kommunestyrets arbeidsoppgaver er blant annet å: 

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på eget og FSK område 

- samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig 
rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen 

- samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om 
løsninger av oppgavene – i et helhetlig og overordnet perspektiv 

- treffe vedtak på vegne av Spydeberg kommune så langt ikke annet følger av lov eller 
delegasjonsvedtak 

- ansette rådmann (administrasjonssjef), jf. kommuneloven § 22 nr.2. Kommunestyret 
kan bestemme at ledende administrative stillinger kan besettes på åremål, jamfør KL 
§ 24 nr. 2 

- fastsette retningslinjer for de ansattes møterett i folkevalgte organer, jf. 
kommuneloven § 26 nr. 4 

- fastsette ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer, 
jf. kommuneloven § 39 nr. 1 

- vedta budsjett, økonomiplan, budsjettfullmakter, oversiktsplaner, reguleringsplaner 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
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og andre planer og retningslinjer av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven §§ 5, 44 
og 45 og plan- og bygningsloven §§ 10, 11 og 12 

- vedta rammer for låneopptak, kjøp og salg av fast eiendom, garantiforpliktelser mv., 
jf. kommuneloven §§ 50 og 51 

- godkjenne årsregnskap og behandler årsmelding med resultatvurdering, jf. 
kommuneloven § 48 

2.3 Lovhjemmel for delegering av kommunestyrets myndighet 

Kommuneloven Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner med 

endringer, sist ved lov av 1.1.2015 nr. 19, gir følgende bestemmelser for delegering: 

1) § 8.3 

Formannskapet (…) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig 

fastsetter kommunestyret (…) selv området for formannskapets (…) virksomhet. Formannskapet 

(…) kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

2) § 9.5 

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker 

som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

3) § 10.1-6 

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den 

kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.  

 

Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles 

avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.  

 

Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe 

annet.  

 

Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer.  

 

4) § 13.1 

Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet skal ha myndighet til å treffe vedtak i 

saker som skulle ha vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt 

at det ikke er tid til å innkalle dette.  

 

5) § 23.4 

Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe 
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annet. 

 

6) § 24.1 
Kommunestyret kan tildele formannskapet, styre eller rådmannen myndighet til å opprette og 
nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. 

Delegering av kommunestyrets myndighet etter disse reglene forutsettes vedtatt av kommunestyret 
i egne reglementer. Kommunestyret kan ikke delegere saker der det fremgår av lov at 
kommunestyret ”selv” treffer avgjørelse, eller hvor det er klart ut fra sammenhengen eller sakens 
karakter at det ikke har vært meningen at avgjørelsen skulle kunne delegeres. 

Den myndighet kommunestyret har delegert til rådmannen kan kommunestyret når som helst kalle 
tilbake. Kommunestyret skal likevel ikke uten saklig grunn gripe inn i de underliggende instansers 
eller rådmannens delegerte avgjørelser.  
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3 Ordføreren 

Ordfører er kommunens representant i årsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke er 
spesielt utpekt av kommunestyret. Ordfører kan utpeke evt. stedfortreder med fullmakt. 

Med hjemmel i kommuneloven § 9 nr. 5 kan ordføreren inngå avtaler eller ta avgjørelser i saker som 
ligger innenfor formannskapets ansvarsområde, dersom det er upraktisk å innkalle formannskapet 
for å behandle saken. Dette gjelder bare saker av ikke prinsipiell betydning og som ligger innenfor en 
kostnadsramme som vedtas av kommunestyret. Formannskapet kan gi ordføreren utvidede 
fullmakter i spesielle saker. Avgjørelser truffet av ordføreren etter dette punkt meldes til 
formannskapet i første ordinære møte. 

Ordføreren gis myndighet til: 
 
a) å begjære offentlig påtale (anmeldelse til politimyndighet)  

b) å gi fullmakt til partsrepresentant, jfr. tvisteloven § 2-5 

c) ordfører skal i tvistesaker forelegges spørsmålet om å bringe saker inn for domstolene (ta ut 
stevning) eller inngå forlik til avgjørelse av tvistesaker, med unntak av saker knyttet til kommunens 
eiendommer, barnevernssaker og sosiale saker som er delegert til rådmann, og vedtak om 
ekspropriasjon som tilligger kommunestyret. Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om 
gjenopptakelse av slike saker. 

Ordfører gis myndighet til, på kommunens vegne, å gi gaver eller annen oppmerksomhet til 
foreninger/lag eller enkeltpersoner ved jubileer, åremålsdager og andre særlige anledninger (innen 
budsjettavgrensning). 

Ordfører har fullmakt til å foreta de økonomiske disposisjoner han/hun finner nødvendig ved 
eventuell krise/katastrofe. 

Ordfører fordeler saker til behandling mellom de politiske organer. Dette kan skje etter samråd med 
en «koordineringsgruppe» bestående av ordfører, varaordfører, utvalgsledere og rådmann. 

Ordfører gis fullmakt til faglig å lede arbeidet i politisk sekretariat, og samarbeider med rådmann om 
administrasjon av de ansatte som betjener sekretariatet. 

Ordfører gis fullmakt til å ta initiativ til uformelle møter mellom det politiske system og rådmannen, 
og sørger for årlig evaluering av samarbeidet. 
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4 Rådmannen 

4.1 Generelt 

1. I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 har rådmannen innen for sitt ansvarsområde fullmakt 
til å avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 
Hva som er av «prinsipiell betydning» avgjøres ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og ut 
fra en vurdering av i hvilken utstrekning de mer prinsipielle sider av den aktuelle avgjørelse må 
anses klarlagt ved lov, prinsippavgjørelser, instrukser eller tidligere praksis. 
 

2. Rådmannen er tillagt myndigheten til å føre tilsyn med kommunens forvaltning og økonomi, 
og har et helhetlig lederansvar for forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. 
 

3. Rådmannen innstiller i alle saker til første folkevalgte organ med unntak av saker hvor 
kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 

4.2 Økonomi 

1. Rådmannen gis disponeringsfullmakten (anvisningsmyndigheten) over kommunestyrets 
bevilgninger. Er rådmannen inhabil utøves anvisningsretten av ordføreren. Rådmannen skal 
gjennom tertialrapporter informere kommunestyret om den faktiske utviklingen i inntekter og 
utgifter sett i forhold til de inntekter og bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Det skal om 
nødvendig foreslås budsjettjusteringer. 
 

2. Rådmannen utarbeider forslag til finansreglement som vedtas av kommunestyret. 
Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak og låneforvaltning samt plassering og forvaltning 
av overskuddslikviditet i henhold til dette reglement. Rådmannen har ansvar for at 
finansreglementet til enhver tid er oppdatert. Delegasjonen gjelder også undertegning av 
lånedokument. 

3. Rådmannen utarbeider fullstendig forslag til årsbudsjett og økonomiplan. 

4. Dersom oppgaver og/eller årsverk flyttes mellom virksomhetene har rådmannen fullmakt til 
å tilpasse disse endringene, også økonomisk. 

5. Rådmannen gis myndighet til å sikre følgende økonomiske interesser: 
- Å frafalle kommunal pant for lån, samt frafalle prioritet når det ikke medfører økt tapsrisiko for 
kommunen 
- Å iverksette rettslig inkasso for kommunens krav 
- Å avtale avdragstid for kommunale krav 
- Å bruke tidligere avsetninger til fastsatte formål 
- Ettergi beløp under kr. 100 000,- når kravet anses for uerholdelig/tap er konstatert. 

4.3 Personalsaker 



8 

 

1. Rådmannen ivaretar personalansvaret i kommuneadministrasjonen med grunnlag i lover, 
forskrifter, hovedavtale, hovedtariffavtale, overordnet arbeidsgiverpolitikk, budsjettrammer og 
reglement. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta ansettelser og oppsigelser. Rådmannen kan videre 
suspendere og avskjedige medarbeidere.  
 
3. Rådmannen godkjenner stillings-/funksjonsbeskrivelser. Det opprettes administrative 
ansettelsesutvalg med medbestemmelse fra de ansatte i henhold til hovedavtalens 
bestemmelser. 
 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta lønnsfastsettelser og gjennomføre lokale 
lønnsforhandlinger i henhold til vedtatt lønnspolitikk 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til å omplassere/overføre arbeidstaker til ny stilling. 
Omorganiseringer og stillingsendringer drøftes i forkant med tillitsvalgte og partssammensatte 
utvalg i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser. 
 

5. Rådmannen har fullmakt til å opprette og nedlegge stillinger innenfor de budsjettrammer 
som fastsettes av kommunestyret. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre personalsaker i samsvar med gjeldende kommunale 
reglement.  

7. Rådmannen har videre en generell fullmakt til å ta avgjørelser i andre typer personalsaker 
som ikke er av prinsipiell art.  

 

4.4 Kultur 

Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader etter retningslinjer og kriterier vedtatt i Spydeberg 
kommune. 

4.5 Utøvelse av eierrådighet som grunneier 

Rådmannen gis fullmakt til å leie ut kommunale utleieboliger og inngå leiekontrakter etter 
retningslinjer og rammer fastsatt av kommunestyret. Rådmannen gis myndighet til å si opp 
leiekontrakter ved brudd på denne og til å begjære utkasting av leieboer i kommunale boliger. 

Rådmannen gis fullmakt til å leie ut kommunale kontorlokaler og fastsette leiesats innenfor det 
budsjett eller rammer/retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret. 

4.6 Uttalelser  
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Rådmannen gis fullmakt til å avgi uttalelser til offentlige utredninger, lovforslag og lignende når disse 
ikke antas å ha spesiell politisk interesse eller når høringsfristen er for kort for politisk behandling. 

4.7 Diverse fullmakter 

Rådmannen gis fullmakt til å: 

 Anlegge søksmål i ikke prinsipielle saker hvor verdien er liten. 

 Fordele tilskudd til politiske partier etter gitte retningslinjer 

 Tilstå godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombudsmenn. 

 Engasjere prosessfullmektig i kommunens rettsaker 

 Selge/avhende/kassere utrangert utstyr.  

 Velge innkjøpsmåte og leverandør i henhold til reglement 

 Frafalle kommunale forkjøpsretter til eiendommer og leiligheter 

 Inngå avtaler om at kommunen skal utføre arbeid for andre mot betaling 

 Fastsette rentevilkår og avdragstid ved låneopptak dersom dette ikke er fastsatt i 

vedtaket 

4.8 Delegasjon etter særlov 

Alkoholloven (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder regnes: 

 Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder  

 Tildeling av ambulerende bevilling etter lovens § 4-5 og bevilling for en enkelt 
anledning etter lovens § 1-6.  Med "en enkelt anledning" menes et arrangement som 
maksimalt strekker seg over fire dager.  

 Godkjenne utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning.  
 Godkjenne utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt anledning.  
 Ettergi bevillingsavgift i henhold til lovens § 7-1. Avgiften kan bare ettergis dersom 

det foreligger billighetsgrunner eller avgiften anses som uerholdelig.  
 

Arkivloven (Lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126): 

Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven med 

forskrifter i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

Barnehageloven (Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64) 

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126?q=arkivloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
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Barnevernloven (Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100): 

Administrasjonen med en leder (barnevernlederen) har ansvar for oppgaver etter denne 

loven, fj. § 2-1. Rådmannen gis myndighet til å beslutte eventuell overprøving av vedtak fra 

Fylkesnemda for barnevern- og sosiale saker i Østfold, samt eventuell ankeadgang. 

Beiteloven (Lov om ymse beitespørsmål av 16. juni 1961 nr. 12): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

Brann- og eksplosjonsvernloven (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 

stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20): 

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

Burettslagsloven (Lov om burettslag av 6. juni 2003 nr. 39): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper av ikke prinsipiell betydning. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne av 20. juni 2008 nr. 42): 

Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter loven i 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Dyrehelsepersonelloven (Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av 15. juni 2001 

nr. 75): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper av ikke prinsipiell betydning. 

Eiendomsskatteloven (06.06.1975 nr 29) med forskrifter og skattelov for byene 18.08.1911 

nr 9.  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31):  

Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i alle saket etter denne loven med 

forskrifter. 

 

Film- og videogramlova (Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-12?q=beiteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=Brann-+og+eksplosjonsvernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39?q=Burettslagsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=Diskriminerings-+og+tilgjengelighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-75?q=Dyrehelsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=Eiendomsskatteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31?q=Eierseksjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21?q=Film-+og+videogramlova
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd.  

 

Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Flagging på kommunale bygninger (Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger av 

29. juni 1933 nr. 2):  

Rådmannen delegeres kommunens ansvar etter loven med forskrifter.  

 

Folkebibliotekloven (Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Forpaktningsloven (Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å fatt vedtak i alle saker etter denne loven 

med forskrifter. 

 

Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.6):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter forurensingsloven til å fatte vedtak i 

enkeltsaker av ikke-prinsipiell betydning, etter § 83, 1-ledd. Herunder regnes bl.a.: 

- Fastsette nærmere krav til avløpsledning, jf § 22, 1. ledd 

- Kreve omlegging og utbedring av avløpsledning, jf. § 22. 2. ledd 

- Kreve slamavskiller utkoblet, jf. § 26, 5. ledd 

- Pålegge opprydding av avfall, jf. § 37, 1. ledd 

- Pålegg om avfall i forbindelse med utsalgssteder mv, jf. § 35, 4. ledd.    

- Beredskap mot akutt forurensning, jf. § 43, 1. 

- Begjære påtale for ulovlig forurensning, jf. § 78 ledd 

- Begjære påtale for ulovlig avfallshåndtering, jf.§ 79 

- Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, jf. 

Forurensningsforskriften kap.12. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46?q=Finansavtaleloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-06-29-2?q=Flagging+p%C3%A5+kommunale+bygninger
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=Folkebibliotekloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-25-1?q=Forpaktningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=Forurensningsloven
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Friluftsloven (Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder regnes stansing 

og fjerning av ulovlige byggverk. m.v, jf. § 40.  

 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemd.  

 

Gjeldsordningsloven (Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner av 17. 

juli 1992 nr. 99):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Grannegjerdelova (Lov om grannegjerde av 05. mai 1961)  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Gravferdsloven (Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 7. juni 1996 nr. 32):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 

24. juni 2011 nr. 30):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helse- og sosialberedskapsloven (Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 

nr. 56):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helsepersonelloven (Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Helseregisterloven (Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 

2001 nr. 24):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Hundeloven (Lov om hundehold av 04. juli 2003 nr. 74):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=Friluftsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99?q=Gjeldsordningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-05?q=Grannegjerdelova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32?q=Gravferdsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=Helse-+og+omsorgstjenesteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56?q=Helse-+og+sosialberedskapsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=Helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=Helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=Hundeloven
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Herunder: 

 

- Fatte vedtak om båndtvang under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet, jf. § 6 

bokstav f. 

 

Husbankloven (Lov om Husbanken av 29. mai 2009 nr.30)  

 

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd og lån av midler 

kommunen har fått tildelt til videre utlån og tilskudd etter loven med forskrifter.  

 

Husleieloven (Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17):  

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrer av 04. juli 2003 nr.80):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Jordlova (Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med tilhørende forskrifter til å 

treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Herunder: 

- Omdisponering av dyrket og dyrkbar mark til skogsmark for areal opp til 50 dekar, jf. 

§ 9. 

- Omdisponering og fradeling av ubebygde enkelttomter inntil to dekar, jf. §§ 9 og 12. 

- Omdisponering og fradeling av areal som grenser til og skal tillegges tidligere fradelt 

tomt med eller uten bygninger, inntil tomt og tilleggstomt til sammen utgjør to 

dekar, jf. §§ 9 og 12. 

- Fradeling av bebygde tomter inntil to dekar. Unntatt herfra er våningshus, kårhus og 

driftsbygninger, jf. § 12. 

- Fradeling av eiendommen sine bygninger med tomt (tunet) dersom det foreligger 

avtale om sag av restarealet som tilleggsjord, jf. § 12. 

- Godkjenning av nydyrkning for areal inntil 50 dekar, jf. § 11. 

 

 Jordskifteloven (Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr 77):   

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28. november 2003 nr. 

98):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-05-29-30?q=Husbankloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17?q=Husleieloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=Introduksjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=Jordlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1979-12-21-77?q=Jordskifteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=Konsesjonsloven
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder;  

 

Krisesenterlova (Lov om kommunale krisestentertilbod av 19. juni 2009 nr. 44):  

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Kulturlova (Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd av 29. juni 2007 

nr. 89):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Kulturminneloven (Lov om kulturminner av 09. juni 1978 nr. 50):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15. mai 1992 nr. 47): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

Likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene av 09. juni 1978 nr. 45):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87:  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69:  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å behandle alle saker etter denne loven 

med forskrifter; herunder;  

 

- Foreta anskaffelser på vegne av kommunen  

 

Sosiale tjenester i NAV (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. 

desember 2009 nr. 131):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Lov om trossamfunn (Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25):  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44?q=Krisesenterlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=Kulturlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=Kulturminneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=Lov+om+laksefisk+og+innlandsfisk
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59?q=Likestillingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87?q=Lov+om+fors%C3%B8k+i+offentlig
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69?q=Lov+om+offentlige+anskaffelser
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=Lov+om+sosiale+tjenester+i
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-25?q=Lov+om+trossamfunn
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Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 19. desember 2003 nr. 124):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Matrikkelloven (Lov om eiendomsregistrering av 17. juni 2005 nr. 101):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Miljøinformasjonsloven (Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige 

beslutningsprosesser av betydning for miljøet av 09. mai 2003 nr. 31):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Motorferdselsloven (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning; herunder: 

- Avgjøre søknader om motorferdsel ved en enkelt anledning eller for inntil en måned. 

- Innvilge søknader om fornyelse av tidligere innvilgede søknader.  

 

Naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15):  

Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold i saker 

som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 nr. 100):  

Rådmannens delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak 

i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Naturskadeloven (Lov om sikring mot og erstatning for naturskade av 25. mars 1994 nr.7):  

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter loven i enkeltsaker eller sakstyper som 

ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Odelsloven (Lov om odelsretten og åsettesretten av 28. juni 1974 nr. 58):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder  

 

- Å fatte vedtak i bo- og drivepliktsaker for inntil fem år, jf. § 27 

- å gi uttalelse om odelsfrigjøring, jf. § 33  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124?q=Matloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101?q=Matrikkelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31?q=Milj%C3%B8informasjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=Motorferdselsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=Naboloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=Naturmangfoldloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-03-25-7?q=Naturskadeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58?q=Odelsloven
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Opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 

61):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Pasientrettighetsloven (Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02. juli 1999 nr. 63): 

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 

71)  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

alle saker av ikke prinsipiell karakter. 

 

Psykisk helsevernloven (Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 02. 

juli 1999 nr. 62):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Serveringsloven (Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å treffe vedtak i alle saker etter denne 

loven med forskrifter. 

 

Skattebetalingsloven (Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 

2005 nr. 67):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning  

 

Skogbruksloven (Lov om skogbruk av 27. mai 2005 nr. 31):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Smittevernloven (Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05. august 1994 nr. 55):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr.10):  

Rådmannen har myndighet til å anmelde og begjære offentlig påtale for straffbare 

handlinger mot kommunalt ansatte i tjeneste og kommunal eiendom, samt i andre saker 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=Oppl%C3%A6ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=Pasientrettighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=Plan-+og+bygningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=Psykisk+helsevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-55?q=Serveringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=Skattebetalingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=Skogbruksloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=Smittevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10?q=Straffeloven
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hvor kommunen er fornærmet, når hensynet til etterforskningen krever rask påtale og saken 

for øvrig ikke er av prinsipiell karakter. 

 

Strålevernloven (Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr. 36):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning; 

 

- herunder tilsyn med solarier og myndighet til å treffe nødvendige enkeltvedtak som 

retting, tvangsmulkt og dispensasjon.  

 

Tinglysingsloven (Lov om tinglysing av 07. juni 1935 nr. 2):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Tobakkskadeloven / ”Røykeloven” (Lov om vern mot tobakksskader av 09. mars 1973 nr. 

14):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning; herunder 

-  Tilsyn med at reglene gitt i medhold av loven overholdes, jf. § 13. 

 

Tvisteloven (Lov om mekling og rettergang i sivile tvister av17. juni 2005 nr. 90):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet til å oppnevne møtefullmektiger til Indre 

Østfold forliksråd i tråd med kravene som stilles i forskrift 21.12.2007 nr. 1605 

(tvistelovforskriften) § 3.  

 

Vass- og avløpsanleggslova (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 

12):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann av  24. november 2000 nr. 82):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Vegloven (Lov om vegar av 21. juni 1963 nr. 23):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Vegtrafikkloven (Lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr.4):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i  

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning, herunder regnes bl.a.:  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-12-36?q=Str%C3%A5levernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1935-06-07-2?q=Tinglysingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=Tobakkskadeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90?q=Tvisteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12?q=Vass-+og+avl%C3%B8psanleggslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=Vannressursloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23?q=Vegloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=Vegtrafikkloven
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- Vedta midlertidig forbud mot all trafikk, jf. § 7  

- Utstede parkeringstillatelse etter forskrift om parkeringstillatelse for 

forflytningshemmede av 15.3.1994 nr. 222. 

- Fungere som skiltmyndighet. 

 

 

Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt av 29. mai 1981 nr. 38):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Voksenopplæringsloven (Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95):  

Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

Andre særlover:  

 

Oversikten over særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning åpner for 

delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen, gis rådmannen fullmakt til å 

fatte vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=Viltloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95?q=Voksenoppl%C3%A6ringsloven
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5 Formannskapet (FSK) 

5.1 Valg og sammensetning 

Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL 
§ 8 nr. 1 og 2. Medlemmene og varamedlemmene velges blant medlemmene til kommunestyret. 
Valget skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg når 
minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Jamfør KL §§ 8 nr 2, 35 nr 4, 36, 37 og 38a. 
Formannskapet skal være representert med minst 3 medlemmer av hvert kjønn så langt det er mulig, 
jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11.  Ordføreren og varaordføreren velges blant 
formannskapets medlemmer (KL § 9 nr.1), ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder (KL § 9 
nr. 2 og 3).  

5.2 Arbeidsoppgaver  

Formannskapets arbeidsoppgaver er å:  

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på formannskapets eget område  

- utarbeide innstilling til: økonomidelene av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, 
skattevedtak og årsmelding for Spydeberg kommune, jamfør KL § 8 nr. 3  

-  avgi innstilling i alle saker som skal behandles av kommunestyret, med unntak av de sakene 
der et annet utvalg har innstillingsmyndighet etter dette reglement eller etter bestemmelser 
i lov eller forskrift  

-  lede arbeidet med kommunens internasjonale engasjement  

-  avgjøre saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndighet til formannskapet  

-  føre tilsyn og kontroll med rådmannens stab gjennom behandling av rapporter  

- samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig rasjonelt, 
effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen  

- samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger 
av oppgavene  

- avgi uttalelser i saker der formannskapet ikke har myndighet, men som har vesentlig 
betydning for formannskapets arbeidsoppgaver  

 

5.3 Delegasjon etter kommuneloven 

Med hjemmel i kommuneloven § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe 
avgjørelser i alle saker som ikke strider mot dette reglement, lover, forskrifter, vedtekter eller andre 
kommunestyrevedtak. 
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Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak 
jf. kommuneloven §§ 44 nr. 6 og 45 nr. 2. I tillegg innstiller formannskapet overfor kommunestyret i 
alle saker som har økonomiske konsekvenser for årsbudsjett eller økonomiplan. 

Formannskapet gis myndighet til å vedta tilleggsbevilgninger innenfor den rammen som 
kommunestyret til en hver tid fastsetter. 

Ubrukte bevilgninger kan overføres til bruk neste år. Slike ubrukte bevilgninger overføres til ulike 
fond i samsvar med formål bevilgningen skal brukes til. Vedtak om overføring treffes av 
formannskapet i årets siste ordinære møte. 

Det delegeres til formannskapet å foreta nødvendige suppleringsvalg av varamedlemmer til faste 
nemder og utvalg i kommunestyreperioden, jfr. kommuneloven § 16 nr. 5. 

Formannskapet delegeres myndighet som rådmannens nærmeste overordnede og til inngåelse av 
lederavtale med rådmannen. 

Med hjemmel i kommuneloven § 13 gis formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som 
skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er 
tid til å innkalle kommunestyret. Melding om vedtak forelegges kommunestyret i neste ordinære 
møte. 

Formannskapet gis med hjemmel i Forvaltningsloven (FVL)§ 28, annet ledd, myndighet som 
kommunens klagenemd. 

5.4 Delegasjon etter særlov 

Barnehageloven (Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64) 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning, herunder regnes bl.a.: 

- Vedtak om tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten, jf. § 16. 

Burettslagsloven (Lov om burettslag av 6. juni 2003 nr. 39): 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne av 20. juni 2008 nr. 42): 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning. 

Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=Barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39?q=Burettslagsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=Diskriminerings-+og+tilgjengelighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46?q=Finansavtaleloven
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Folkebibliotekloven (Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108):  

Formannskapet delegeres myndighet etter loven til å treffe vedtak av prinsipiell betydning.  

Herunder;  

 

- fastsette reglement for folkebiblioteket, jf. § 4.  

 

Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29):  

Formannskapet delegeres kommunes myndighet etter loven med forskrifter til å treffe  

vedtak av prinsipiell betydning, herunder regnes bl.a.:  

 

- Godkjenne eksisterende barnehager og skoler, jf. forskrift om miljørettet helsevern i  

barnehager og skoler av 01.12.1995 nr. 928  

 

Gjeldsordningsloven (Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner av 17. 

juli 1992 nr. 99):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med tilhørende forskrift til å 

treffe vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Gravferdsloven (Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 7. juni 1996 nr. 32):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

Helseregisterloven (Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 

2001 nr. 24):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrer av 04. juli 2003 nr.80):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene av 09. juni 1978 nr. 45):  

Formannskapet delegeres kommunes myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87:  

Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet etter loven, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, jf. forsøksloven § 5 andre ledd andre punktum.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=Folkebibliotekloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=Folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99?q=Lov+om+frivillig+og+tvungen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32?q=Gravferdsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=Helseregisterloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80?q=Introduksjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-59?q=Likestillingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87?q=Lov+om+fors%C3%B8k+i+offentlig
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Sosiale tjenester i NAV (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. 

desember 2009 nr. 131):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Motorferdselsloven (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82): 

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Skattebetalingsloven (Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav av 17. juni 

2005 nr. 67):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Strålevernloven (Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr. 36):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe  

vedtak av prinsipiell betydning, herunder stansing av virksomhet.  

 

Tobakkskadeloven / ”Røykeloven” (Lov om vern mot tobakksskader av 09. mars 1973 nr. 

14):  

Formannskapet delegeres kommunens myndighet etter loven med forskrifter til å treffe 

vedtak av prinsipiell betydning.  

 

Oversikten over særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning åpner for 

delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet, kan formannskapet gis 

fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=lov+om+sosiale+tjenester+i
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=Motorferdselsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=Naboloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-67?q=Skattebetalingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-12-36?q=Str%C3%A5levernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=Tobakkskadeloven
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6 Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) 

6.1 Valg og sammensetning 

Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) består av 7 medlemmer med 
varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL § 10. Medlemmene og varamedlemmene 
velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret. Det bestrebes at minimum tre av UNHOKs 
medlemmer, heriblant leder, velges blant kommunestyrets representanter. Valget av medlemmer, 
varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) 
som forholdstallsvalg, jamfør KL §§ 35 nr 4 og 36. UNHOK skal være representert med minst 3 
medlemmer av hvert kjønn så langt det er mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11. 
Dessuten skal utvalget tiltres av en tjenestemann som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser 
når utvalget opptrer som utvalg for plansaker, jamfør plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd. 

6.2 Arbeidsoppgaver 

UNHOK har følgende arbeidsområder:  
 
Politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som hører inn under virksomhetene 
Grinitun pleie-og omsorg, skole, barnehage, familierelaterte tjenester samt den del av stab, 
servicetorg og kultur som dreier seg om folkehelse og kulturelle spørsmål. Videre vil utvalget 
behandle saker og spørsmål relatert til de administrative og politiske oppgaver som knytter seg til 
ivaretakelse og utvikling av kommunens næringsliv.   

Innen dette arbeidsområdet har UNHOK følgende arbeidsoppgaver:  

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på utvalgets eget område  

- planlegge, organisere og samordne produksjonen av tjenester innen næring, helse, oppvekst 
og kultur  

-  Føre tilsyn og kontroll med virksomheter under sitt mandat gjennom behandling av 
rapporter  

-  samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig 
rasjonelt, effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen   

-  samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger 
av oppgavene, i et helhetlig og overordnet perspektiv 

- avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har vesentlig 
betydning for utvalgets arbeidsoppgaver  

Til dette arbeidsområdet hører saker etter alkoholloven, barnehageloven, film- og videogramloven, 
folkebibliotekloven, gjeldsordningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov om helsemessig og 
sosial beredskap, helsepersonelloven, helseregisterloven, husbankloven, introduksjonsloven, 
kirkeloven, krisesenterloven, kulturloven, matloven, NAV-loven, opplæringsloven, smittevernloven, 
lov om sosiale tjenester i NAV, sprøyteromsloven, strålevernloven, tobakkskadeloven og 
serveringsloven. Oversikten over særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning 
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åpner for delegering av myndighet fra kommunestyret til UNHOK, kan UNHOK gis fullmakt til å fatte 
vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.  
 

6.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og innenfor 
de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har UNHOK myndighet til å:  

- Overføre oppgaver og myndighet som får betydning for budsjettet fra en 
virksomhet/avdeling til en annen virksomhet/avdeling innen UNHOK.  

- Innen UNHOK: Slå sammen virksomheter/avdelinger eller skille ut nye 
virksomheter/avdelinger, delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller 
bestemte typer av saker, og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene  

- gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av klager med 
ekstern klageinstans i saker av kurant art,  

- opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver,  

- føre kontroll med salg og skjenking av alkohol, jamfør alkohollovens § 1-9 med forskrifter,  

- vedta andre saker som er av prinsipiell betydning, og som ikke skal avgjøres av 
kommunestyret  

- fatte vedtak i bevillingssaker om salg og skjenking av alkohol, jamfør alkohollovens §§ 1, 3 og 
4 med forskrifter  

- foreta tildeling av faste skjenke- og salgsbevillinger for alkohol, jf. alkoholloven §§ 3-1 og 4-1. 

- juryere og tildele kulturpris årlig etter gjeldende kriterier  

- innstille i saker som skal avgjøres av kommunestyret  

Det tilligger ikke utvalget å:  

- oppta lån eller gi kommunale garantier,  

- avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk organ  

Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, forelegges 
saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet.  
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7 Utvalget for miljø og teknikk (UMT) 

7.1 Valg og sammensetning 

Utvalget for Miljø og teknikk (UMT) består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter 
bestemmelsene i KL § 10. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene 
til kommunestyret. Det tilstrebes at minimum tre av UMTs syv medlemmer, heriblant leder, velges 
blant kommunestyrets representanter. Valget av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder 
skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jamfør KL §§ 35 
nr 4 og 36. UMT skal være representert med minst 3 medlemmer av hvert kjønn så langt det er 
mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11. Dessuten skal utvalget tiltres av en 
tjenestemann som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser når utvalget opptrer som utvalg for 
plansaker, jamfør plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd. 

7.2 Arbeidsoppgaver  

Politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som hører inn under virksomhetene 
Eiendom og teknisk drift, samt teknisk forvaltning. Herunder ligger myndighet i forhold til deler av 
plan- og bygningsloven, og sikring av at folkehelse inngår i alt kommunalt planarbeid og utvikling. 
Utvalget vil videre behandle høringsuttalelser, kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen, 
årlige minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og andre aktuelle saker innen 
viltforvaltning. Utvalget har de oppgaver som er lagt til kommunen i Viltloven, Hundeloven og Lov om 
avgrensning i retten til å slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite. Utvalget treffer 
viltrelaterte vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller er gitt i 
medhold av lov.  

Innen dette arbeidsområdet har Utvalget for Miljø og teknikk følgende oppgaver:  

- holde seg orientert om nasjonale politiske føringer på utvalgets eget område  

- være planutvalg etter bestemmelsene i PBL, og ha de oppgavene som loven legger til det 
faste utvalget for plansaker  

- utarbeide forslag til kommuneplan, unntatt økonomidelen, jamfør punkt 1.2.2  

- planlegge, organisere og samordne produksjonen av varer og tjenester innen plan, miljø og 
teknikk 

- føre tilsyn og kontroll med virksomhetene gjennom behandling av rapporter  

- samarbeide med andre politiske organer i kommunen, slik at man får et mest mulig rasjonelt, 
effektivt og likeverdig tjenestetilbud i kommunen  

- samarbeide med organisasjoner, lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter om løsninger 
av oppgavene  

- avgi uttalelser i saker der utvalget ikke har avgjørelsesmyndighet, men som har vesentlig 
betydning for utvalgets arbeidsoppgaver  
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- behandle høringsuttalelser, kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen, årlige 
minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og andre aktuelle saker innen 
viltforvaltning. 

Til dette arbeidsområde hører saker etter plan- og bygningsloven, mineralloven, forurensningsloven, 
eierseksjonsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, sivilbeskyttelsesloven, vegloven, vegtrafikkloven, 
naboloven, vann- og kloakkavgiftsloven, kulturminneloven, stedsnavnsloven, matrikkelloven, 
vassdragsloven, vannressursloven, viltloven, lov om motorferdsel i utmark og i vassdrag, jordloven, 
skogbruksloven, odelsloven, forpaktningsloven, matloven, konsesjonsloven, naturmangfoldloven, 
naturskadeloven, hundeloven, miljøinformasjonsloven, friluftsloven, lov om avgrensing i retten til å 
slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite, og helse- og omsorgsloven. Oversikten over 
særlover er ikke uttømmende. I den grad annen særlovgivning åpner for delegering av myndighet fra 
kommunestyret til UMT, kan UMT gis fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som 
ikke er av prinsipiell betydning. 

7.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og innenfor 
de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har Utvalget for Miljø og teknikk 
myndighet til å:  

- behandle årsmelding og andre rapporter for virksomhetene  

- overføre oppgaver og myndighet som får betydning for budsjettet fra en virksomhet til en 
annen i virksomhetene under UMT 

- slå sammen virksomheter eller skille ut nye virksomheter innen UMTs myndighetsområde 

- delegere oppgaver og myndighet til rådmannen i enkeltsaker eller bestemte typer av saker, 
og fastsette retningslinjer for utføring av oppgavene  

- gi rådmannen fullmakt til å være underinstans etter FVL § 33 ved behandling av klager med 
ekstern klageinstans i saker av kurant art  

- avgjøre saker på vegne av kommunen etter bestemmelsene i veitrafikkloven  

- treffe vedtak av prinsipiell betydning etter Naturmangfoldloven og Viltloven  

- avgjøre større byggesaker av prinsipiell betydning etter PBL §§ 20-1 og 30-4, så som større 
boligbebyggelse, industri, kontor og forretningsbygg, skolebygg og lignende, herunder 
dispensere fra lov, forskrifter og vedtekter i forbindelse med aktuelle saker etter PBL § 19-2.  

- avgjøre prinsipielle saker etter PBL § 28-5 (ubebygd areal i tettbygd strøk), § 29-2 (visuelle 
kvaliteter), 30-2 (adgang til forbud mot plassering, og krav til bedrifter og anlegg som kan 
føre til fare eller særlig ulempe) § 31-6 (bruksendring og riving av bolig), § 31-8 
(utbedringsprogram), 32-6 (forelegg), § 32-7  

-  (tvangsfullbyrdelse), § 32-8 (overtredelsesgebyr), og § 32-9 (straffeansvar). 

- gjennomføre salg eller bortfeste av næringseiendommer som er utlagt til dette formål i 
stadfestet reguleringsplan, og der saken ikke medfører avgjørelser av særlig viktighet 
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- vedta planprogram  

- vedta utleggelse av arealplaner til offentlig ettersyn  

- ivareta de oppgaver som plan- og bygningsloven legger til det faste utvalget for plansaker, og 
gis herunder myndighet til å:  

o gi dispensasjon fra arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplan og 
bebyggelsesplan, med mindre annet er bestemt i disse planene   

o gi dispensasjon fra bestemmelsene om plikt til å utarbeide reguleringsplan,  

o Vedta mindre endringer / utfyllinger av reguleringsplaner  

 

Vedta midlertidig forbud mot oppretting og endring av eiendom eller tiltak om utvalget finner at 
betingelsene for dette i PBL § 13-1 er oppfylt.  

- opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver  

-  juryere og tildele kulturlandskaps - og byggeskikkspris årlig etter gjeldende kriterier  

- vedta andre saker som er av prinsipiell betydning, og som ikke skal avgjøres av 
formannskapet eller kommunestyret  

- innstille direkte til kommunestyret i utvalgets saker etter plan- og bygningsloven, herunder 
også kommuneplanen med unntak av økonomidelen,  

- Myndighet til å behandle søknader om tillatelse til kjøring i utmark og på islagte vassdrag ved 
særlige behov.  
 

Det tilligger ikke utvalget å:  

- oppta lån eller gi kommunale garantier,  

- avgjøre saker der kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndigheten til et annet politisk organ   

Hvis det oppstår tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles politisk, forelegges 
saken ordføreren. Se for øvrig Reglement for bruk av delegert myndighet.  

 



28 

 

8 Administrasjonsutvalg (ADMU) 

8.1 Valg og sammensetning 

Administrasjonsutvalget består av syv medlemmer med varamedlemmer, hvorav fire er valgt av 
kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer. Tre medlemmer velges av 
organisasjonene. Representantene som velges etter bestemmelsene i KL § 10. 

Arbeidsgiverrepresentantene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til 
kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i 
administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder 
skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jamfør KL §§ 35 
nr 4 og 36   

Ansatterepresentantene oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B § 4, etter 
forholdstallsprinsippet.  

8.2 Arbeidsoppgaver 

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver 
og de ansatte.  

Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens 
personalpolitikk, jamfør hovedavtalens Del B § 4.  

8.3 Avgjørelsesmyndighet 

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og 
innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har administrasjonsutvalget 
myndighet til å fatte vedtak om overordnede retningslinjer for bruk av delegert myndighet. 
Administrasjonsutvalget gis herunder myndighet til å vedta reglementer med overordnede 
retningslinjer for:  

- organisering av personalarbeidet og styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet,  

- oppretting og nedleggelse av stillinger  

- konstituering, ansettelse og oppsigelse av ansatte, med unntak av rådmann,  

- suspensjon og avskjedigelse av ansatte,  

- bemanningsplanlegging og individuell planlegging, på områder så som opplæring, anvendelse 
av arbeidskraft, personalvurdering, karriereutvikling, likestilling, informasjon m.v.,  

- behandling av søknader fra ansatte om permisjoner, bruk av egen bil, tjenestereiser, 
telefongodtgjøring m.v.,  

- behandling av søknader fra ansatte om lån av kommunale lokaler, biler, utstyr m.v..  

Operativ bruk av disse reglementer og retningslinjer i det daglige, er delegert til rådmannen. AMDU 
kan ikke opptre som klageorgan for personalsaker avgjort av rådmannen av noen art, men kan evt 
presisere, tolke og endre egenvedtatte retningslinjer. 
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8.4 Arbeidsgiverutvalg 

Kommunestyret velger blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter, et 
Arbeidsgiverutvalg for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for rådmannen. Utvalget skal ha 
minimum to medlemmer; ordfører og varaordfører.   

Arbeidsgiverutvalgets oppgaver og myndighet  

Arbeidsgiverutvalget er rådmannens nærmeste overordnete, har medarbeidersamtaler med 
rådmannen og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.  

8.5 Lov- og avtalehjemmel 

Det vises til KL § 25 og gjeldende hovedavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og 
arbeidstakerorganisasjonene Del B § 4.  
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9 Klagenemd 

9.1 Valg og sammensetning 

Formannskapet er kommunens faste klagenemnd. Klagenemnda har syv medlemmer. 

Ordfører leder møtene i klagenemnda. Klagenemda skal være representert med minst 3 medlemmer 
av hvert kjønn så langt det er mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11.  

9.2 Arbeidsoppgaver og myndighet 

Klagesaker som skal behandles politisk forelegges klagenemnda, jf. FVL § 28. 2. Klagenemda har de 
oppgaver og den myndighet som fremgår av FVL § 28, jamfør § 34 

9.3 Lovhjemmel 

Det vises til FVL kap. VI, § 28. 2 
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10 Kontrollutvalg 

10.1 Valg og sammensetning 

Kontrollutvalget har fem medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret på det 
konstituerende møtet etter bestemmelsene i KL § 77 med forskrifter. Ett av medlemmene er fast 
medlem av kommunestyret. Kontrollutvalget skal være representert med minst 2 medlemmer av 
hvert kjønn så langt det er mulig, jamfør KL §§ 36 nr. 2, 37 nr. 3 og rundskriv H-4/11. 

10.2  Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet 

Det vises til KL § 77, og forskrift om kontrollutvalg. Kommunestyret fører gjennom kontrollutvalget 
kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering, 
herunder også evaluering av etablert delegeringspraksis. Revisjonen skal underrettes om all videre-
/interndelegering. Utvalget skal føre tilsyn og kontroll med den totale kommunale forvaltning.  

10.3 Lovhjemmel 

Det vises til KL § 77, og Forskrift om kontrollutvalg.  



Endringsoversikt – delegeringsreglement 

 

Generelle endringer 

Det nye reglementet har en inndeling mellom ulike utvalg, råd og styrer – slik det strukturmessig 

følger av kommunestyrets vedtak i juni 2015. Dette innebærer eksempelvis oppretting av 

administrasjonsutvalg, innføring av utvalgsmodell osv. Myndighet og oppgaver er i det generelle 

flyttet «sideveis» slik at det følger ny struktur. 

Det nye reglementet omtaler både delegering av myndighet – samt hvilke oppgaver hvert enkelt 

politiske utvalg, råd og styre skal ha. Det forrige reglementet omtalte ikke arbeidsoppgavene – kun 

lovhjemlet delegering. Ny versjon gir derfor et bedre innblikk i hvert enkelt organs 

hovedarbeidsområde og oppdrag.  

Noen begrepsmessig endringer er foretatt, eksempelvis skifte ut ord som «komite» med «utvalg», 

samt bruke tydelig språk. 

 

Konkrete endringer 

Fra kommunestyret – til UNHOK: 

Det ligger i nytt reglement et forslag om at tildeling av faste skjenke- og salgsbevillinger for alkohol 

(alkoholloven §§ 3-1 og 4-1) legges til UNHOK – fremfor å ligge i kommunestyret som tidligere. 

Begrunnelsen for dette er at kommunestyret normalt vil ha en rolle som vedtar overordnede 

retningslinjer (Alkoholpolitisk plan) og at utvalg kan med hjemmel i denne plan – tildele og 

saksbehandle enkeltstående søknader.  

Vedrørende utvalgene: 

UMT og UNHOK har innen for sin fagkrets opprettholdt sine fullmakter (særlovgivninger) – foruten 

UNHOK og alkoholloven (se ovenfor). I tillegg til dette foreslår det nye reglementet at utvalgene har 

myndighet til å beslutte virksomhetsstruktur innen eget fagområde (splitte/slå sammen, flytte 

oppgaver). Denne myndigheten lå tidligere hos rådmannen alene. Struktur under virksomhetsnivå 

(avdelinger) ligger fortsatt til rådmannen. Rådmannen mener en slik utvalgsmessig forankring vil 

bringe det politiske fagorgan tettere på de virksomhetene som ligger i porteføljen.  Det vises også til 

at utvalgene skal behandle virksomhetenes årsmeldinger – som igjen sendes samlet til 

kommunestyret.  

 

  

7. sept 2015 

Heidi Vildskog, rådmann 
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Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Heidi Vildskog  
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Saksnr Utvalg Type Dato 

56/2015 
 

Formannskap PS 27.08.2015 

63/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Nina Haaland 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
I brev av 9.6.2015 inviteres kommunene til høring når det gjelder forslag om enkelte endringer i lov 
av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingsloven) og 
lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  
Høringsfristen er satt til 1. oktober 2015.  

Inndelingsloven er en prosess- og gjennomføringslov for endringer i kommune- og fylkesgrenser.  
Inndelingsloven er laget for å løse enkeltsaker.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 
det pågående arbeidet med kommunereformen blitt oppmerksom på at det er behov for å gjøre 
mindre endringer, for at loven skal bli et hensiktsmessig redskap ved grenseendringer. 

I forslag til endringer av inndelingsloven og kommuneloven er følgende områder berørt: 

· Regler for hvordan ROBEK-status skal håndteres ved kommunesammenslåinger. 
· Klargjøring av hvordan behandle spørsmål om eventuell forkjøpsrett for aksjer skifter eier 

fra en kommune til en annen. 
· Endring av reglene om hvordan en skal gjennomføre grenseendring som gjelder en mindre 

del av en kommune. 
· Hvordan håndtere valg knyttet opp mot en kommunesammenslåing og reglene knyttet 

opp mot felles kommunestyremøte(r).  
· Hvordan håndtere delegering i parlamentariske styrte kommuner når det gjelder styring av 

kommunale foretak  
· Regler når det gjelder plikten til kunngjøring av møter, selv om møtet sannsynligvis 
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kommer til å bli holdt for lukkede dører.  

Om ROBEK-status 
Det fremmes to alternativer løsninger når det gjelder spørsmålet om ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger.   

Alternativ 1 innebærer at fylkesmannen skal sørge for automatisk innmelding av den nye kommunen 
i forbindelse med sammenslåingen, dersom en av kommunene var i ROBEK før sammenslåingen.  
Samtidig gis fylkesmannen en tidsavgrenset fullmakt til å vedta at ROBEK-status likevel ikke skal 
videreføres til den nye kommunen dersom det ikke er behov for kontroll. 

Alternativ 2 er å snu utgangspunktet slik at ingen av de nye sammenslåtte kommunene blir registrert 
i ROBEK, selv om en eller flere av opprinnelige kommunene var i ROBEK før sammenslåingen. 
Fylkesmannen gis en tidsbegrenset fullmakt til å vedta at ROBEK-status likevel skal videreføres 
dersom det fremdeles er et kontrollbehov i den nye kommunen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går i høringsnotatet inn for alternativ 2. 

Om forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslår og at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når 
aksjer skifter eier fra en kommune til en annen kommune i forbindelse med sammenslåing eller 
deling av kommuner. 

Om grensen mellom deling og grensejustering 
Det er etter kommunal- og modernisering departementets vurdering behov for å tydeliggjøre 
prosesskrav der en kommune slutter å eksistere og de enkelte delene blir lagt til andre kommuner.  
Hensynet til smidige sammenslåingsprosesser tilsier at kravene til formelle prosesser ved 
inndelingsendringer ikke bør være mer omfattende enn nødvendig.  

I forslaget til endringer i inndelingsloven legges det opp til at det blir mulig å gjennomføre 
grensejusteringer mellom kommuner i forbindelse med kommunesammenslåinger.  Dette vil være 
aktuelt dersom en mindre del av en kommune skal legges til en kommune, mens hoveddelen av 
kommunen skal slås sammen med annen kommune.  

Om felles kommunestyremøte  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at departementet kan gjøre unntak fra kravet 
om felles kommunestyremøte.  Unntaket er knyttet opp mot at det allerede foreligger tilstrekkelige 
lokale vedtak i hvert kommunestyre om sammenslåing.  

Om nytt kommunestyre etter sammenslåing  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å kodifisere praksis om sammensetning av 
kommunestyret etter sammenslåing.  Forslaget går ut på at Kongen får hjemmel til å korte ned 
valgperioden og til å fastsette at det nye kommunestyret blir pekt ut av og mellom de valgte 
kommunestyrene. 

Om endring i kommuneloven – anledning til å delegere styringa av kommunale foretak i 
parlamentarisk styrte kommuner 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslår at kommunestyret i parlamentarisk styrte 
kommuner skal kunne delegere styringa av kommunale foretak til kommunerådet, med anledning til 
å videre delegere til de enkelte kommunerådene.  Om myndigheten blir delegert, vil kommunerådet 
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eller de enkelte kommunerådene fremdeles være parlamentarisk ansvarlig overfor kommunestyret.  

Om endring i kommuneloven – plikt til å kunngjøre møte i folkevalgte organ og i kommunale 
foretak 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre reglen om plikten til å kunngjøre 
møter i folkevalgte organ. Dette for å klargjøre at det også er plikt til å kunngjøre møter som 
sannsynligvis kommer til å bli holdt for lukkede dører. Det foreslås at denne plikten om å kunngjøre 
møter også skal gjelde for kommunale foretak.  
 
Vurdering 
Hensikten med de foreslåtte endringer i inndelingsloven og kommuneloven, er å legge til rette for 
flere mulige løp for de formelle prosesser rundt eventuelle kommunesammenslåinger.  Endringene 
vil understøtte de formelle prosesser for ulike måter å gjennomføre kommunesammenslåinger på. 
 
Det er positivt at det åpnes for flere måter å gjennomføre kommunesammenslåinger på om det blir 
aktuelt.  Kommunene vil stå friere til å velge hvordan de vil gjennomføre eventuelle 
kommunesammenslåinger.   
 
Departementet foreslår to alternativer når det gjelder hvordan en skal håndtere en eventuell ny 
kommune som vil bestå av en eller flere tidligere ROBEK-kommune(r).  Alternativ 2 har en mer positiv 
tilnærming ved at den nye kommunen i utgangspunktet ikke plasseres automatisk på ROBEK-listen, 
selv om en eller flere av de tidligere kommunene som blir en del av den nye kommunen har ROBEK-
status.  I alternativ 2 skal det gjøres en vurdering av fylkesmannen om det fortsatt er et 
kontrollbehov som tilsier at den nye kommunen også skal ha ROBEK-status.  Alternativ 2 som 
innebærer at det skal være en skjønnsmessig vurdering av om en eventuell ny kommune skal få 
ROBEK-status, griper i mindre grad inn i det kommunale selvstyret. Derfor anbefales det at det er 
alternativ 2 som legges til grunn når endringene av inndelingsloven og kommuneloven skal opp til 
behandling i Stortinget.   
 
Konklusjon 
- Forslagene til endring av inndelingsloven og kommuneloven anbefales. 
- Alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved kommunesammenslåinger anbefales lagt til grunn 
for lovendringene.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Spydeberg kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og kommuneloven. 
Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir hensiktsmessige redskap for 
kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom kommuner.  

  

2. Spydeberg kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  
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Formannskap - 56/2015 
 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Nina Haaland 
 
Gro Pettersen tiltrådte møtet. 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
Innstilling til kommunestyret:  
 
 

FS - vedtak: 
1. Spydeberg kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og kommuneloven. 

Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir hensiktsmessige redskap for 
kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom kommuner.   

2. Spydeberg kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  
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Avtale om kart- og geodatasamarbeid mellom Spydeberg kommune og Askim 
kommune. 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Lindy Hansen FE - 039 
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Saksnr Utvalg Type Dato 

58/2015 
 

Formannskap PS 27.08.2015 

64/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland 

Denne saken skal sluttbehandles av Kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 

Det er et lovfestet krav at kommunene skal ha et oppdatert planarkiv (Pbl § 2-2). Hver 
kommune skal føre register over alle gjeldende arealplaner i kommunen, og tilhørende 
bestemmelser, med vedtatte endringer og dispensasjoner til vedtatte arealplaner. 
Kommunen skal også sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag (Pbl§2-1) 
 
Vurdering 

De siste årene har flere oppgaver i forbindelse med ajourhold og oppdatering av de 
forskjellige kartdatabasene blitt flyttet fra Kartverket til kommunene. Systemene for å holde 
disse databasene og digitale registre oppdatert blir stadig mer omfattende. Lovkravet om et 
oppdatert planarkiv er det siste som har blitt innført. Oppdatering av planbasen er faglig og 
teknisk krevende. Spydeberg kommune har ikke økt ressursene innen kart og plan, for å løse 
de ekstra oppgavene som kommunen har blitt pålagt de siste årene. Pr i dag har Spydeberg 
kommune ikke kapasitet til å få utført disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.  
 

Virksomhet for Teknisk forvaltning ønsker å få hjelp til noen av disse oppgavene ved å inngå 
en samarbeidsavtale med Askim kommune. Askim kommune har gitt tilbakemelding på at de 
kan hjelpe Spydeberg kommune med oppgaver tilsvarende 20% stilling. Disse oppgavene er 
lovpålagte oppgaver etter Plan-og bygningsloven, Matrikkelloven og andre lover der 
geodatatjenester er nødvendig. Samarbeidet med Askim kommune vil fungere som et 
administrativt vertskommunesamarbeid, med gjensidig ett års varsel for oppsigelse. 
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Økonomi 

Ved å inngå en avtale om kjøp av tjenester med Askim kommune, vil Spydeberg ha mulighet 
til å oppfylle lovens krav til gjennomføring av disse oppgavene. Kommunen vil bli mindre 
sårbar på et krevende fagområde, som det er vanskelig å rekruttere til. I 2015 priser ville 
20% stilling ha kostet ca 166 280kr. Prisen justeres i forhold til lønnsveksten i Askim 
kommune.  

 
Konklusjon 
Rådmannen ønsker å inngå et samarbeid med Askim kommune om kjøp av geodatatjenester 
tilsvarende 20%  stilling. Dette for klare å oppfylle lovens krav, og bli mindre sårbar på et teknisk 
krevende fagområde. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Rådmannen får fullmakt fra Kommunestyret til å inngå en avtale om kart- og geodatasamarbeid 
tilsvarende en 20% stilling med Askim kommune. Dette innarbeides i økonomiplanen for 2016. 

 
 
 
Formannskap - 58/2015 
 

FS - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Birgitta Grimeland 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 
Innstilling til kommunestyret:  

 
 

FS - vedtak: 
Rådmannen får fullmakt fra Kommunestyret til å inngå en avtale om kart- og geodatasamarbeid 
tilsvarende en 20% stilling med Askim kommune. Dette innarbeides i økonomiplanen for 2016. 

 
 
 

Vedlegg: 
Geodatasamarbeid Askim og Spydeberg 
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1. Organisering, omfang, deltakere, formål og finansiering 

1.1. Organisering 

Geodatatjenester i Spydeberg kommune, organisasjonsnummer 864 947 352 kan utføres 
av Askim kommune, organisasjonsnummer 840 894 312 med lokalisering i Askim Rådhus.  
Samarbeidet er hjemlet i kommuneloven  
§ 28 b, som et administrativt vertskommunesamarbeid. 
 
Spydeberg kommune sin deltakelse i felleskommunalt kontor for geodatatjenester er 
vedtatt i Spydeberg kommunestyre den xx.xx.2015, sak xx/15 
 

1.2. Omfang 

Geodatatjenester for en 20% stilling skal utføres av Askim kommune for Spydeberg 
kommune. 
 
Askim kommune kan utføre de oppgaver som Spydeberg kommune er pålagt etter 
Matrikkelloven, Plan-og bygningsloven og andre lover hvor geodatatjenester er nødvendig, 
samt andre oppgaver innen fagfeltet geodata.  Askim kommune fører tidbrukregnskap for 
tjenester utført for Spydeberg kommune. 
 
Askim kommune skal arrangere 1 årlige samarbeidsmøter der rådmennene, eller den han 
bemyndiger deltar. 
 
Askim kommune og Spydeberg kommune skal sammen lage en prioriteringsliste over 
tjenester som skal utføres.  Det er Spydeberg kommune som bestemmer prioriteringen. 
 
Arbeidstid som medgår til opplæring fordeles mellom partene etter stillingsprosenten. 
 
 

1.3. Deltakerkommuner 

Askim kommune står fritt til å inngå lignede avtaler med andre kommuner. 
 
Askim Kommune er vertskommune for samarbeidet. 
 

1.4. Formål 

Et samarbeid om kart- og geodataoppgaver gir en mulighet til å utvikle bedre tjenester 
gjennom samarbeid (vinn – vinn).  Samarbeid om tjenester vil kunne medføre mer 
kostnadseffektive og / eller kvalitetssikre løsninger på samme tjenestenivå.  Et samarbeid 
vil gi et mer robust fagmiljø, og vil sikre kvaliteten på tjenestene. 
 
Spydeberg kommune og Askim kommune skal i samarbeid levere tjenester til innbyggere i 
Spydeberg kommune.  Tjenesten skal utføres i henhold til lover og forskrifter. 
 
Felleskommunalt kontor for geodatatjenester skal sørge for at kommunene når følgende 
mål: 

 En tjeneste med god service og tilgjengelighet for brukerne 

 Kostnadseffektiv utførelse av tjenesten 

 Økt kvalitet og høy faglig kompetanse 
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 Redusert sårbarhet i tjenesteyting 
 
Innsatsen skal være balansert iht. målene. 
 

1.5. Finansiering 

Spydeberg kommune betaler Askim kommune kr. 774.387,25,- pr. årsverk ut fra 2013 
priser.  
20% i 2015 utgjør kr 41.569,74 pr. kvartal.  Prisen justeres iht. gjennomsnittlig lønnsvekst 
for geodatamedarbeiderne i Askim kommune året før. 
 
Askim kommune dekker utgifter til lønn med sosiale utgifter, opplæringstiltak, 
administrasjon, kjøregodtgjørelse og utstyr. 
 
Fakturering foretas fra Askim kommune til Spydeberg kommune hvert kvartal. 
 

2. Styring og administrasjon 

2.1. Delegering 

Kommunestyret i Spydeberg har ved vedtakelse av samarbeidsavtalen bestemt at 
rådmannen i Spydeberg delegerer vedtakskompetanse i enkeltsaker, type saker som ikke 
er av prinsipiell betydning etter matrikkelloven og ved representasjon innen fagområdet 
geodata til rådmann i Askim kommune (vertskommunen). 
 
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 
slik delegasjon er skjedd. 
 
For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra Spydeberg kommune, har 
Spydeberg kommune samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven §35, 1. 
ledd. 
 

2.2. Ansvar  

Spydeberg kommune har ansvaret for å yte god service og effektiv saksbehandling av 
eiendomssaker som omhandler godkjenning av fradeling, bortfeste, grensejustering, 
arealoverføring og seksjonering.  All publikumskontakt vedrørende godkjennelse av saken 
før oversendelse til Askim kommune, skjer til Spydeberg kommune. 
 
All publikumskontakt vedrørende den videre forvaltningsmessige saksbehandlingen av 
ovennevnte saker og øvrige opplistede kart- og geodataoppgaver, skjer i Askim kommune. 
 
Askim kommune er arbeidsgiver for alle som er tilsatt ved kontoret.  Som arbeidsgiver skal 
kommunen ivareta partenes rettigheter og plikter iht. arbeidsmiljøloven og avtaleverk, 
herunder personal og lønnsansvaret. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Endring og uttreden av samarbeidet 

3.1. Uttreden av samarbeidet 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold etter 
denne avtalen og kreve seg løst fra dette.  Uttreden krever vedtak fra kommunestyret. 
 
Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de 
oppgaver som omfattes av samarbeidsordningen. 
 

3.2. Endring av avtalen 

Endring av avtalen kan gjøres av rådmennene. 
 

3.3. Uenighet 

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved 
forhandlinger i samarbeidsutvalget. 
 
 
 
 
Askim, ____________    Spydeberg, ________________ 
 
 
 
 
___________________    __________________________ 
 
Rådmann      Rådmann 
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Orienteringer 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1580 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

65/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
- Orientering om situasjonen i forbindelse med mottakene på Mørk og Nybøle  
- Rådmannen orienterer om Vollene 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Tas til orientering 
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Plan for idrett og friluftsliv -  rullering 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Grete Skjelbred  
 

14/2825 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

15/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 25.08.2015 

65/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Gunnar Espelid 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret.  
 
Saksopplysninger 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. 
Det er ingen formelle krav til utarbeidelse av planen, slik at kommunen kan velge metode for 
utarbeidelse som passer dens struktur. Men prosessen og planen skal følge plan og bygningslovens 
bestemmelser for medvirkning. Planen bør rulleres/revideres en i hver kommunestyreperiode. 
Tiltaksdelen revideres årlig.  
 
Forslag til Plan for idrett og friluftsliv er utarbeidet av Spydeberg kommune i samarbeid med 
Spydeberg idrettsråd og Forum for friluftsliv. Planprosessen har gått parallelt med 
kommuneplanprosessen, og har fulgt deler av den sammen medvirkningsprosessen. Det har vært et 
åpent møte med verksted på temaene næringsutvikling og livskvalitet og nærmiljø ble gjennomført 
28. januar 2015, med ca. 80 deltakere i arbeidsgrupper. Innspill til plan for idrett og friluftsliv var 
sammen med folkehelse et eget tema på stasjonen «livskvalitet og nærmiljø».  Oppsummering av 
innspill fra verkstedet ble publisert på kommunens hjemmesider, på  kommunens facebook-sider. 
Planen har ligget ute til høring i 5 uker. Det har kommet to høringsingsuttalelser til planen. 
Høringsuttalelsene følger vedlagt. 
 
Planen inneholder en  tiltaksdel som revideres årlig.  
 
Vurdering 
Planen er utarbeidet i samarbeid med Spydeberg idrettsråd og Forum for friluftsliv. Planen har status 
som temaplan, og den vil være styrende for fremtidige satsninger innen idrett og friluftsliv for 
fremtiden.  
 
Arbeidsgruppen har gjort seg følgende refleksjoner i  forbindelse med utarbeidelse av plane.   

Antall innbyggere i Spydeberg kommune har vært økende de siste år. Har vi kapasitet og anlegg til å 
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aktivisere befolkningsøkningen? Er det relevant å vurdere flere/større anlegg? Har kommunen 
økonomi og vilje til å støtte den frivillige innsatsen? Bør Spydeberg kommune «tenke større tanker» 
om arealer til fremtidige aktiviteter? Planen gir ikke uttømmende svar rundt alle problemstillinger, 
men rådmannen gir sine anbefalinger for hvilke prioriteringer som skal gjelde for fremtiden. 
 
I Spydeberg er det en innarbeidet praksis at kommunen i liten grad er anleggseier. I vår kommune er 
lagene etablerere, eier og driftere av sine anlegg. Kommunen har i stor grad en tilretteleggerfunksjon 
i tillegg til i noen grad å bidra med økonomisk tilskudd i forbindelse med anleggsetablering. Det 
legges til grunn av denne praksisen videreføres for fremtiden.  
 
I og med at det i hovedsak er frivillige organisasjoner som er anleggsetablere er det flere faktorer 
som spiller inn for anleggsdekningen i Spydeberg. I hovedsak er det snakk om organisasjonens 
kapasitet og ressurser. Anleggsplanen som angir når de ulike anleggene planlegges etablert vil 
muligens oppfattes som lite presis, men planens ambisjon er å ikke sette opp anlegg på planen som 
det er liten realistisk at blir gjennomført. Hvem som eier anlegget og har ansvar for etablering og drift 
er viktig å presisere. Da dette er avgjørende for resultatoppnåelsen for planen.  
 
Plan for idrett og friluftsliv har status som temaplan, og er underlagt kommuneplanen. Planen har 
ikke mandat til å utpeke arealer. Avsetting av arealer skjer til idretts- og frilufts formål skjer i 
kommuneplanen. Planen er fri fra ansvar for å konkretisere/konkludere på areals avsetninger til ulike 
formål.  
 
Kommentarert til  høringsinnspill.  
 
Spydeberg idrettslag 
Spydeberg idrettslags høringsuttalelse etterlyser i hovedsak en mer konkret med plan  med 
arealavsetninger og konkretisinger av mål.  De er tydelige på at det ikke er ønske om at det skal 
ansettes en kulturkonsulent som server lag og foreninger. Ferdigstillelse av friidrettsdelen på 
Spydeberg stadion etterspørres også  
 
Med utgangspunkt i vedlagte høringsinnspill kommenteres idrettslagets innspill:  
 
Sikring av areal til idrettsformål og til parkering.  
I forhold til arealavsetninger skjer dette i  kommuneplanen som beskrevet tidligere i saken.  
 
Lag- og foreningskoordinator (kulturkonsulent)  
Med utgangs i tidligere innspill i medvirkningsprosessen ligger det inne et forslag i planen om en 
ansvar for lag og foreninger plasseres i kommuneadministrasjonen. Spydeberg idrettslag gir innspill 
om at det ikke er ønsket fra idrettens side.  
Når det gjelder ønske om en lag og foreningers person (kulturkonsulent) er dette et innspill som er 
spilt inn i flere  sammenhenger. På Spydeberg kommunes frivilligfest i februar ble dette fremmet som 
et ønske med den begrunnelse at man vil få mer ut av samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.  
På dialogmøtet i april ble det overrakt er opprop signert av flere organisasjoner med ønske om det 
samme. Her ble det også skissert noen mulige løsninger for å få dette til.  Ønsket om kulturkonsulent 
var også tema på folkemøtet i januar. Denne presiseringen gjøres for få synliggjøre at det er flere 
synspunkter på dette. I forbindelse med utarbeidelse av Friviligmeldingen anbefaler rådmannen 
punkt beholdes i planen.  
 
 
 
Anleggsplanen og prioritert rekkefølge på anleggene.  
I planen opereres det med en kortsiktig del og en langsiktig del. På den i den langsiktige delen er ikke 
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anleggene satt opp i prioritert rekkefølge.  
Når det gjelder anleggsplanen er den i hovedsak basert på innspill fra idretten i tillegg til at 
kommunen selv har vurdert hvilke anlegg der er behov for i fremtiden. Ingen av anleggene har 
kommet så langt i planleggingen at det er utarbeid noen finansieringsplan i forbindelse med en 
eventuell etablering. Idrettslaget er tydelig på at noen anleggene på den uprioriterte listen bør flyttes 
til den prioriterte liste. Rådmannen anbefaler ikke dette før det er konkrete planer på plass. Dette 
kan gjøres ved den årlige revideringen av tiltaksplanen.  
 
Ferdigstillelse av friidrettsanlegget 
Når det gjelder friidrettsbanen er den ferdigstilt i tråd med det som var intensjonen. Dette er gjort i 
et samarbeid med Spydeberg kommune og friidrettsgruppa. Anlegget er et rekruteringsanlegg for 
friidrett, og brukes også av skolene.  
 
Anleggsregister 
Idrettslaget påpeker at det er feil i anleggsoversikten som følges vedlagt. Dette vil det jobbes 
kontinuerlig med slik at anleggsoversikten til enhver til er korrekt.  
 
Innspill fra Spydeberg skole 
Spydeberg skole gir innspill på at det innarbeides et nærmiljøanlegg på skolens område på planen. 
Dette vil innarbeides på aktivitetsplanen.  
 
Konklusjon 
Plan for idrett og friluftsliv i Spydeberg er dokument som synligjør kommunens ambisjonsnivå for 
satsning på idrett og friluftsliv. For å få dette til er man helt avhengig av et godt samarbeid med 
idretts- og friluftslivsorganisasjonene i Spydeberg. Kommunens rolle er i stor grad som tilrettelegger 
og samarbeidspartner for lag og foreninger som har idrett og friluftsliv som formål.  Denne planen 
synliggjør det samspillet som må til for å sikre en god anleggsdekning, og for å skape gode arenaer 
som fremmer god folkehelse for innbyggerne i Spydeberg.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
1. Plan for idrett og friluftsliv 2015-2027 for Spydeberg kommune vedtas.  
 
 
 
Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 15/2015 
 

KOOK - behandling: 
POLTISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen.  
 
Innstilling til Kommunestyret: 

 
 

KOOK - vedtak: 
1. Plan for idrett- og friluftsliv 2015-2027 for Spydeberg kommune vedtas.  
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Vedlegg: 
Spydeberg kommune idretts- og frliluftsplan 2015-2027 - forslag 17 august 
spydeberg kommune 10.08.15 
t 
hele kommunen 
Kopi av Vedlegg 1 - registrerte idrettanlegg 
Kopi av Vedlegg 2 - registrerte omr for rekreasjon og frliluftsliv 
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Forsidefoto: Øverst: Grusbanen og flerbrukshallen/Fjellheim. 
Nederst til venstre: Å vasse er spennenede. Nederst til høyre: Løvetann ved Solbergfossanlegget

Østover fra Grååsen. Tårnet på den nye brua over Glomma/E18 – øverst til høyre.

Spydeberg sentrum, Stasjonsgata - mot nord
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FORORD

Herved foreligger Spydeberg kommunes plan for idrett og friluftsliv 2015 – 2027. Den 
omfatter en prioritert handlingsplan for de fire neste årene, samt en langsiktig del fram mot 
2027.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. 
Det krever aktiv samfunnsplanlegging å ivareta disse interessene i arealforvaltningen, og for 
å få til en hensiktsmessig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. Gjennom 
denne planen skal området bli gjenstand for tydeligere behovsvurderinger i forhold til 
samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.

Spydeberg kommune samarbeider med mange aktører for at flest mulig skal få utøve, delta 
i og oppleve idrett og friluftsliv. Tilgjengelige idrettsanlegg og friluftsområder er en viktig 
premiss. Den fysiske aktiviteten skjer både gjennom organisert og egenorganisert aktivitet, 
og dugnadsinnsatsen som legges ned har en enorm verdi. Gjennom foreliggende plan 
ønsker Spydeberg kommune å bidra til videreutvikling av aktivitet, anlegg og områder for 
idrett og friluftsliv.

Plan for idrett og friluftsliv 2015-2027 er utarbeidet i samarbeid med Spydeberg idrettsråd 
og Forum for friluftsliv. Planen har også vært tema på folkemøter i forbindelse med 
kommuneplanprosessen.

Vi takker alle som har bidratt med muntlige og skriftlige innspill i forbindelse med 
planarbeidet.

Ordfører Knut Espenes og skoleelever under en barnekunstutstilling, april 2015
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PLANARBEIDET BYGGER PÅ

Kulturdepartementets reviderte veileder i 2014 til «Kommunal planlegging for idrett og 
fysisk aktivitet» som i pkt. 5.2 stiller følgende minstekrav til planens innhold:

• Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

• Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.

• Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt.

• Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.

• Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.

• Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.

• Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte 

anlegg.

• Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg.

• Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og 

arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart.

ORGANISERING

Arbeidsgruppe Kultursjef Grete Skjelbred.
  Leder av Spydeberg idrettsråd, Jan Erik Nordby Magnussen.
  Leder av Forum for Friluftsliv, Viggo Sørensen.
  Prosjektleder Fred L. Larsen – også ansvarlig for alle foto.

Høringsinstanser Lag og foreninger i Spydeberg
  Eldrerådet
  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Råd for flyktninger og integrering
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1.0 FORUTSETNINGER

1.1 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk styringsdokument i arbeidet 
med å utvikle et bredt tilbud for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For å fremme fysisk 
aktivitet og folkehelse er tilrettelegging og tilgjengelighet til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer 
og aktivitetstilbud for ulike grupper en vesentlig del av kommunenes helsefremmende og 
forebyggende arbeid.

Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være 
innarbeidet i en kommunal plan. Planarbeidet skal gjøres i henhold til plan- og 
bygningsloven, og planen må utformes i tråd med Kulturdepartementets minstekrav. Planen 
kan være selvstendig eller den kan inngå i et annet av kommunens plandokumenter.

Planen skal samordnes med andre kommunale planer for å sikre en helhetlig planlegging i 
kommunen. Det er særlig viktig å vise at arealbehovene for idrett og friluftsliv er tatt med 
som innspill til kommuneplanens arealdel og at de vedtatte tiltak følges opp i handlingsdelen 
og økonomiplanen.

Kulturdepartementet har utviklet veilederen Kommunal planlegging for idrett og fysisk 
aktivitet (revidert 2014) som gjør rede for krav til innhold i planen, krav til planprosess, 
samt gir nyttige råd om arbeidet med kommuneplanen.

1.2 MÅLET MED PLANEN

Spydeberg kommune må samarbeide med ulike brukergrupper for en felles oversikt over 
behov for anlegg og områder for fysisk aktivitet. Behovene må prioriteres som grunnlag for 
bevilgninger og arealplanlegging de kommende år.

Planen skal også motivere til et samarbeid om utarbeidelse av en helhetlig politikk for fysisk 
aktivitet i kommunen og bidra til, utfra politiske retningslinjer, å:

1. Følge opp konsekvenser for arealer og anlegg i forhold til behovet

2. Samordne behovene og sikre arealer/anlegg for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter

3. Gjennomføre tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet og utbygging av anlegg 

4. Bedre mulighetene for finansiering av utbygging 

5. Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold

6. Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske 

forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet

7. Informere om idretts- og aktivitetstilbud

8. Fremme fysisk aktivitet for alle
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1.3 DEFINISJONER OG KLARGJØRING AV BEGREPER

Idrett
Med idrett forstås konkurranser eller organiserte treninger i regi av idrettsorganisasjoner.

Idrettsanlegg
I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifiseringer av 
idrettsanlegg:

1. Ordinære anlegg  
Anlegg nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte 
idretten. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i 
konkurransereglene til det enkelte særforbund.

2. Nærmiljøanlegg  
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller områdene 
skal være tilgjengelige for allmenheten og deres egenorganiserte aktivitet, primært 
barn og ungdom, men også den øvrige lokalbefolkningen. Nærmiljøanlegg skal ikke 
utformes for å dekke organisert idrettslig aktivitet eller konkurranseidrett.

3. Nasjonalanlegg  
Anlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av 
relevante internasjonale mesterskap og konkurranser.

Spydeberg stadion, garderober, dusj og klubbhuset til Spydeberg Idrettslag
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Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte aktiviteter, herunder friluftsliv og lekpreget 
aktivitet. Fysisk aktivitet benyttes i planen også som fellesbetegnelse for idrett og friluftsliv. 
Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.

Friluftsliv
Klima- og miljødepartementet definerer friluftsliv som «opphold og fysisk aktivitet i friluft, i 
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser».

Definisjonen kom i Stortingsmelding nr. 39, 2000-2001. Dette er siste gang 
friluftslivsbegrepet er definert offisielt, og denne definisjonen legges til grunn  
for offentlig forvaltning, tildeling av spillemidler etc.

Utenfor det vedtatte friluftslivsbegrepet faller motorisert ferdsel i utmark og på  
vassdrag, idrett (inklusive organisert trening) og andre konkurranse- og 
prestasjonspregede aktiviteter og utendørs aktiviteter i hager, parker og urbane strøk.

«Frilufts- og friområder» blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som 
er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte 
områder i hovedsak i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om 
parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til turer, jakt, 
fiske og trening.

Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding 
for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, 
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, 
lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser.

Høst på Skimtefjell
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2.0 MÅLSETTING FOR SATSING PÅ IDRETT OG 

FYSISK AKTIVITET, HERUNDER FRILUFTSLIV

VISJON:
Alle Spydebergs innbyggere  

skal ha muligheter til å drive fysisk aktivitet i nærmiljøet  
ut fra den enkeltes forutsetninger.

FELLES FUNDAMENTFORSTÅELSE

	En vesentlig faktor for å utvikle god helse og god livskvalitet, er et aktivt individ.

	Tiltak som stimulere befolkningen til å være fysisk aktive skal ha høy prioritet.

	Fysisk aktivitet opparbeider, bedrer og/eller opprettholder de motoriske ferdighetene.

	Enkle og lett tilgjengelige utfoldelsesmulighet i nærmiljø må prioriteres.

	Individets forutsetninger bør ikke være til hinder for fysisk utfoldelse.

	Et samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor er avgjørende for å lykkes.

Fysisk aktivitet gjør at man kommer seg raskere ut av en depresjon
og det virker forebyggende for mange typer psykisk uhelse.

Anders Gravir Imenes - psykolog

Stortingets Energi- og miljøkomité uttalte ved budsjettet i 2009:

«Komiteens flertall viser til at manglende fysisk aktivitet koster det norske samfunn 
milliarder i form av økt sykefravær og mer forbruk av helsetjenester, og gir 
redusert livskvalitet og levealder for den enkelte.»

2.1 IDRETT

2.11 Nasjonale mål
Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede 
aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom  
muligheten for egenorganisert aktivitet.

Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet.  Det 
går ikke noe klart skille mellom egenverdien ved fysisk aktivitet og den samfunnsmessige 
betydning idrettsarbeidet har. Idrett er viktig på alle nivåer, for alle som driver med 
det, og for mange rundt dem, og verdiene og effektene knyttet til utøvelse av idrett er 
hovedbegrunnelsen for den statlige støtten til idrettsformål.

Det er viktig å støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten, slik at man kan opprettholde 
og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud der folk bor. Og det er viktig med gode 
idrettsanlegg som gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som 
speiler aktivitetsprofilen i befolkningen.

Den viktigste målgruppen for den statlige idrettspolitikken er barn og ungdom.
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2.12 Østfold fylkeskommunes mål
	Bevare frivilligheten i Østfold-idretten
	Styrke idrettens organisasjon på kommunalt nivå
	Gi utviklingsmuligheter for talenter innen idrett og som kan hevde seg i  

toppen av norsk idrett og legge til rette for idrett/utdanning.

Strategier
	Styre samarbeidet mellom idretten og det offentlige, slik at en sammen kan løse 

utfordringene vedrørende det fysiske forfallet og frafallet på ungdomssektoren i idretten. I 
denne sammenheng er det vesentlig at Idrettsrådene settes i stand til å gjennomføre sine 
oppgaver. Dette gjøres ved å bedre rammebetingelsene blant annet ved kompetanseutvikling 
og fellesmøter mellom kommune, idrettsråd og idrettskretsen.

	Bedre vilkårene for idrettsrådene i kommunene slik at de kan fungere som gode organ for 
idrettslagene i de respektive kommuner

	Anleggsutvikling favner alle målgrupper (inkludert funksjonshemmede) for å kunne 
tilrettelegge for allsidig og mangfoldig fysisk aktivitet. Det bør være fokus på anlegg som 
kan brukes av mange, helst i nærmiljøet, til organisert og egenorganisert aktivitet. Aktuelle 
organisasjoner så som grunneierlag trekkes inn i dette arbeidet.

	Ungdom bør være med i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle anlegg i 
nærmiljøet. Når nye anlegg planlegges bør muligheten for flerbruk prioriteres, videre må 
åpningstiden utvides og gi plass for alternative aktiviteter. Anleggene bør tilrettelegges for å 
være møteplass og sosial arena også utenom trening.

Flerbrukshallen, Fjellheim
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2.2 FRILUFTSLIV

2.21 Den statlige friluftspolitikken har 4 nasjonale mål

1. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers

2. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget  
blir tatt vare på

3. Allemannsretten skal holdes i hevd

4. Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv  
og skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha muligheten til å drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Spesielt ved 
boligtette områder, skoler og barnehager skal det være god adgang til områder for lek og 
annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med gode forbindelser til 
omkringliggende naturområder.

Markaområdene og grønnstrukturen i tilknytning til byer og tettsteder utgjør de viktigste 
områdene for friluftsliv. Disse naturområdene er dessuten viktige for å oppleve planter 
og dyr i byer og tettsteder. Kulturlandskapet eller jordbrukslandskapet ved tettsteder 
fungerer også ofte som viktige turområder, spesielt i tettsteder som er omkranset av 
landbruksområder. Andre steder utgjør kulturlandskapet overgangsområder mellom byen/
tettstedet og marka.

	 Barn, unge og personer som er lite fysisk aktive, er prioritert i statens friluftslivsarbeid

	Den viktigste målsetningen er å stimulere til at flest mulig blir aktive deltakere i friluftslivet. 
Friluftsliv er en viktig del av folkehelsearbeidet.

	 Friluftslivstiltak nær der folk bor, er prioritert.

2.13 Spydeberg kommunes mål - idrett

Den organiserte idrettsbevegelsen drives under Norges Idrettsforbund. 
Idrettsaktiviteter drives også eksempelvis på skolene og ved individets 
egenorganisering. 

I samarbeid mellom det offentlige og de frivillige må det vektlegges forhold som 
stimulerer til at:

	Barn og unge ønsker å delta i idrettsaktiviteter.
	Idrettslagene vektlegger «allidrett» for barn.
	Idrettskonkurranser kan gjennomføres.
	Mosjonsgrupper får tilgang til anlegg.
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2.22 Østfold fylkeskommunes hovedmål (5.3) i fylkesplanen 
«Østfold mot 2050»

Alle i Østfold skal ha mulighet til friluftsliv som en helsebringende, trivselsfremmende og 
miljøvennlig aktivitet, i nærmiljøet og i naturen ellers.
I folkehelsearbeidet skal friluftsliv skal ha en sentral plass i utvikling av Østfoldsamfunnet, 
og friluftsliv skal være et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden.
Alle delmål og friluftslivstiltak i planen skal bygge på dette hovedmålet.

Strategier
	Skal informere om allemannsretten og friluftslovens bestemmelse om ferdsel og opphold i 

naturen.

	Skal kartlegge og verdsette regionale friluftsområder.

	Skal sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor allmennhetens interesser ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven.

	Skal ivareta friluftsinteressene i fylkes- og kommuneplanleggingen.

	Skal stimulere fylkets innbyggere til å drive miljøvennlig friluftslivsaktivitet.

Universell utforming i friluftsområder
Universell utforming dreier seg om tilrettelegging av friluftsområder på en slik måte at det 
kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig.

Kompenserende løsninger for funksjonshemmede skal brukes i minst mulig grad. 
Dette betyr at planlegging og utbygging skal foregå på en slik måte at behovet for 
tilleggsløsninger blir minst mulig. Det utelukker likevel ikke bruk av individuelle 
hjelpemidler.

I Hylliskogen
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Friluftsliv for alle
De fleste mennesker i Østfold har mulighet til å oppleve naturglede og helsebringende 
friluftsliv, selv om forutsetningene er ulike. Noen trenger imidlertid tilrettelegging eller 
hjelpemidler, men kan delta fullt ut hvis forholdene legges til rette. Det gjelder mennesker 
som har vansker med å ta del i friluftslivet av ulike fysiske eller psykiske grunner. Det 
handler om å se mulighetene – ikke begrensingene. Naturen tilbyr et variert mangfold av 
opplevelser og aktiviteter hver dag, året rundt.

I april/mai 2013 gjorde TNS Gallup en landsomfattende kartlegging av befolkningens 
friluftslivbehov. Spørsmål:

Hvilke av følgende friluftslivsaktiviteter har du gjennomført 
i løpet av det siste året?

Aktivitet Tall i prosent

TUR I NÆRMILJØ 88

FOTTUR I SKOG OG MARK 78

FOTTUR PÅ FJELLET 41

TUR LANGS KYSTEN 39

SKITUR I SKOG OG MARK 36

SOPPTUR/BÆRTUR 35

TURSYKLING 30

FISKE 29

SKITUR PÅ FJELLET 28

TOPPTUR TIL FOTS 25

ALPINT/SNOWBOARD/TELEMARK I SKIANLEGG 17

TELTTUR 12

Svaralternativer med under 10 % er fjernet fra lista. De er: Topptur på ski og Skøytetur 
8 % hver. Stisykling 7 %. Jakt 6 %. Kajakk-, kanopadling og seiling, 4 %. Frikjøring på ski og 
klatring ute, 3 og 2 %. Brevandring, Rafting, Kiting/Brettseiling, Elvepadling, Grotting og Surfing, 
0-1 %.

2.23 Spydeberg kommunes mål - friluftsliv

Friluftsliv er «opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelser» - og er i prinsippet fri for konkurranser,  
fordrer lite av utøveren – og krever ikke anlegg. Friluftsliv kan drives av «alle», 
uansett alder, kondisjon osv.

I samarbeid mellom det offentlige og de frivillige må det vektlegges forhold  
som stimulerer til at:

	Spydebergs innbyggere har kort avstand til turstier.

	Friluftslivsorganisasjonene prioriterer naturopplevelser for barn og unge.

	Skoler og barnehager har regelmessige «naturdager».

	«De som trenger det» gis hjelp til å komme seg ut.
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3.0 MÅLSETTING FOR ANLEGGSUTBYGGING 

OG SIKRING AV AREALER FOR IDRETT OG 

FRILUFTSLIV

3.1 IDRETT

3.11 Nasjonale mål
Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som 
gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den 
frivillige medlemsbaserte idretten.

3.12 Østfold fylkeskommunes mål
I Østfold er det relativt mange anlegg av eldre dato ettersom idretten har bygd ut anlegg 
siden spillemidler til idrettsanlegg ble en realitet i 1946. Dette innebærer at mange anlegg 
trenger rehabilitering i årene framover.

Nærmiljøanlegg er tidligere bygd som ballbinger, balløkker og som aktivitetsplasser i 
bomiljøer. I de kommende år vil det være behov for rehabilitering og nybygging av disse 
anleggene. Rehabiliteringen gjelder også for orienteringskart over nærområder i tilknytning 
til eksisterende og nye boligområder, tettsteder og skolenære anlegg.
I Østfold er det et uttalt mål at fysisk aktivitet skal være for alle. En forutsetning for å 
oppnå dette målet, er at det tas hensyn til et vidt spekter av brukere når anlegg bygges ut 
– enten det være seg universell utforming, brukere som ikke er organisert, representerer 
nye former for idretter eller andre kulturer. Anleggspolitikken og anleggsstrategien må være 
utformet på bakgrunn av dette målet.

Sentralidrettsanlegget, kunstgressbanen
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3.13 Spydeberg kommunes mål
Det kan være lett å engasjere for etablering av nye anlegg, men drift og vedlikehold får 
ikke alltid den samme oppmerksomheten. Idrettsanlegg representerer store verdier. Som 
regel har staten/fylket og kommunen bidratt med betydelige midler for å sikre aktivitet. I 
tillegg kommer gjerne en ikke ubetydelig frivillig innsats. De nedlagte ressurser og et stort 
engasjement må ivaretas slik at ikke nytteverdien og den økonomiske innsatsen forringes. 
Den årlige anleggsrapporteringen til kulturdepartementet gjør at man til enhver tid har 
oversikt over hvilke anlegg som finnes i kommunen, og tilstand på disse. Det er bindingstid 
på anlegg som har fått spillemidler.

I samarbeid med Spydeberg Idrettsråd revideres det årlig en Idretts- og anleggsplan som 
vedtas i kommunestyret. Denne planen er også et innspill til prioriteringer av nye anlegg.

3.2 FRILUFTSLIV

3.21 Nasjonale mål
Det vises til Nasjonale mål for friluftslivet, St.meld. nr.8 (1999-2000), videreført i flere 
senere St.meld., jf. dokument «C.2 Friluftsliv og naturkontakt – Folkehelseinstituttet».  
Målet er, kort oppsummert, at alle (boliger, skoler og barnehager) innenfor en avstand på 
500 meter bør ha tilgang på et større, sammenhengende, naturområde på minst 200 dekar.
Klima- og miljødepartementet har ansvaret for statlig sikring av friluftslivsområder.

Selv om vi har en allemannsrett som sikrer en vid adgang til ferdsel og opphold i utmark, er 
det stedvis behov for at arealer sikres til friluftsliv gjennom kjøp eller avtale. Dette gjelder 
særlig i pressområder og på steder hvor det er behov for tilrettelegging for ferdsel og 
opphold.

I desember 2014 er ca. 1950 områder i hele landet varig sikret for friluftsliv gjennom 
ordningen. Staten sikrer friluftsområder ved å gi økonomisk bidrag til kjøp eller til avtaler 
med grunneiere om bruk av området for friluftsliv.  Ordningen er innrettet mot mindre 
friluftsområder, som ofte er mellom 10 og 100 dekar. Mange av Norges mest populære 
bade- og utfartsområder er sikret for allmennheten gjennom ordningen.  Over 80 prosent 
av de sikrede friluftslivsområdene ligger langs kysten. Nå er prioriteringen av områder 
dreid mer mot friluftsområder i nærmiljøet, i tråd med prioriteringene i den statlige 

MÅL, ANLEGG/AREALSIKRING - IDRETT

	Spydeberg kommune og Spydeberg idrettsråd viderefører samarbeidet i 

forbindelse med anleggsetablering/-utviking.

	I forbindelse med utbygging av nye boligområder må det jobbes for å sikre 

arealer til idrettsformål for fremtiden.

	For større anlegg eller spesialanlegg samarbeide Spydeberg kommune med 

andre kommuner i forbindelse med etablering og drift. 
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friluftslivspolitikken. Departementet har også en egen tilskuddsordning for opparbeiding 
av de statlig sikrede friluftslivsområdene. Det er viktig å tilrettelegge slike områder for 
tilgjengelighet, men også sørge for at natur- og opplevelsesverdiene ikke går tapt som følge 
av økt bruk.

3.22 Østfold fylkeskommunes mål

Friluftsliv
Allemannsretten for ferdsel, opphold, høsting og aktivitet i utmark skal sikres og styrkes i 
samsvar med intensjonen i friluftsloven.

Strategier
	Skal bidra til formidling om kunnskap om allemannsretten.

	Skal prioritere sikring av friluftsområder.

	Skal lage kriterier for utvelgelse av områder som bør sikres.

	Skal fokusere på allemannsretten i planarbeid og rådgiving overfor kommuner og 
organisasjoner.

	Skal fokusere på alle naturtyper og landskap: 
Bynære og tettstedsnære områder/ bymarker, vann og vassdrag, kystlandskapet og 
kulturlandskapet. Det skal særskilt legges til rette for ferdsel i bebygde områder og 
nærmiljøer.

	Skal fastholde at allment friluftsliv basert på allemannsretten og bruk av offentlige 
friluftsområder er gratis.

3.23 Spydeberg kommunes mål
Tilgang til nære naturområder er viktig for de som bor i byer/tettsteder. Spydeberg har i 
dag nære naturområder til all bosetting. Dette dekker, om en ønsker det, behovet for et 
forholdsvis aktivt friluftsliv med opphold, småturer og lengre hel- og flerdagsturer.
Imidlertid er det i nåtid lett å overse betydning av å sikre de områder en har. 
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Et press på sentrum kan fort legge verdifulle områder «under en grunnmur». Skal en klare 
å gi innbyggerne «kort avstand til turstier», så må det tas hensyn til dette i forbindelse med 
utbygging.

Tur i nærområdet - kan også være friluftsliv. Det synes å bli et stadig større skille mellom 
de som driver et aktivt friluftsliv med godt fottøy og gode klær, og de som mer eller mindre 
regelmessig vil ta seg en tur ut uten å ta på seg mer enn vanlige klær og sko. Mange er 
også avhengig av hjelpemidler for å bevege seg eller man ønsker å ta med barnevogn eller 
mindre barn som insisterer på å «gå selv» – i hvert fall deler av veien.

For å få «alle med», jfr. også målsettingen, bør det finnes turveier med godt opparbeidet 
dekke (grus/subus), helst universelt utformet, der man likevel har en følelse av å komme 
bort fra kjøreveier og trafikk og ut i naturen. I Spydeberg ligger det naturlig til rette for 
at slike turveier kan opparbeides som snarveier mellom boligområdene og/eller i nær 
tilknytning til bekkene i sentrumsområdet. Det er flere turområder i tilknytning til sentrum - 
og i nærheten av boligfelt.

Følgende gang-/sykkelveier bør vurderes: (se kartet under)

1 -  Hushagasvingen / Hushagaveien (gir 400 meter kortere vei fra Grååsen til sentrum).

2 -  Lund vest / Lundsjordet  –«Vegstasjonen».

3 -  Lund vest, langs Lundsbekken / Vollene, kan med fordel også forlenges langs bekken 
til Spydeberg kirke / Spydeberg skole.

4 -  Hushagasvingen / Løken, lille.

5 -  Fortsettelse av ny gang-/sykkelvei Lund vest / Vollene mot Spydeberg skole
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BOLIGFELT
Det finnes flere «grønne lunger» med skog og utmark i tilknytning til boligfeltene i 
sentrumsområdet. I disse «lungene» er det i dag opparbeidet og merket turstier, og det er 
viktig at områdene sikres. Disse er:

Hylliåsen - I befolkningen har Hylliåsen en stor status som turområde. Det er ønskelig å 
spare åsen mot utbygging. Tidligere var Kvardal åpen for servering - og et yndet turmål. 
Det er ønskelig å få til en sentrumsnære turhytte igjen. 

Griniskogen - har opparbeidet en 1 km sti-runde med tverrforbindelse og gangveier til 
sentrum. Området har på dugnad blitt renset for småskog og inneholder sitteplasser og 
lekeplasser i tillegg til naturens egen lekeplass.

Glendeskogen - har flere merkede turstier som bl.a. fører til Smalelva, Langnes batteri og 
Glomma.

Skogen i og øst for Grååsen - Det er lagt ned et stort dugnadsarbeid med tilrettelegging 
av tursti for bevegelseshemmede og barnevogn, naturleikeplass, grill og bålplass. Og ikke 
minst er det laget et nettverk av turstier i det området, blant annet ned til den idylliske 
Vilsundvika ved Glomma. Stiene er merket og skiltet. Det er også merket sti til Fossum 
gangbru og brugalleriet.

Vollene - Skogen ved Vollene naturbarnehage inneholder en cross-bane for ATV. Området 
benyttes som leke- og aktivitetsplass for barn og unge.

TURMULIGHETER UTENFOR SENTRUMSOMRÅDET
Spydeberg har mange turmuligheter rundt i hele kommunen. Det er bl.a. satt ut 13 kasser 
for navn-registrering på forskjellige fine tur mål. Sti og skiløypenettet er stort og har 
tilknytning både mot Hobøl og Enebakk i Akershus. Imidlertid krever nettet kontinuerlig 

Familie- og naturlekeplass i Grååsen
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vedlikehold og utbedringer som å legge ut klopper, bygge bruer, grus, flis, kvisting etc. 
Dette arbeidet blir utført som dugnad av frivillige enkeltpersoner og foreninger som 
Spydeberg løypelag, Stigruppa, 1000 på Tur, etc. Arbeidet har kostnader og kulturkontoret 
må sikres årlige midler til dette viktige dugnadsarbeidet.

Skimtefjell - med Skimtefjellhytta, et velbrukt turmål liggende sentralt i området - 
med 20 km blåmerkede turstier, og tilsvarende rødmerkede skiløyper. Disse går opp til 
nordenden av Lyseren og er knyttet til stinettet i Østmarka. Skiløypene har også tilknytning 
sydover fra lysløypa til sentrum, Hylliåsen og Knapstad.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold har ved brev av 19.11.2009 godkjent visse 
traseer, og klopper på de stiene som går over Gulltjernmosen naturreservat. Området består 
av jordvannmyrer og næringsfattig regnvannsmyrer, tjern og furukoller. Noe av dette er så 
spesielt at det er vernet. Her finnes kvitlyng, dvergbjørk, granstarr, molter og pors. Mange 
dyrearter er avhengig av myrene som spillplass, hekkeområde eller som næringsbiotop. 
Her finner du gravhauger fra bronsealderen og andre kulturminner. Det er behov for bedre 
parkeringsmuligheter for området.

Smalelvastien - en sti som ble opparbeidet på 1990 tallet, og som nå skal revitaliseres 
og forlenges. Det foreligger planer om å gruslegge en sti til den gamle Skihytta på 
Nestingen som nå er overtatt av Stiftelsen Spydeberg Speiderhus. Langs elva er det mange 
kulturminner, Spydebergs første kraftstasjon (museum), Møllerstue, rester av demning, 
papirfabrikk, teglverk med flere.

Stien er tenkt lagt opp til Lyseren med tilknytning den kommende gangveien langs 
Lyserenveien. Det er store kostnader forbundet med prosjektet, og midler og 
grunneieravtaler må sikres.

Gamle trigonometriske punkter - Det står noen gamle tårn (trigonometriske punkter) 
på: Hylliåsen, Slottsåsen, Trollerudtårnet og Hauglandsfjell (og kanskje flere?). Ingen er 
helt trygge for bestigning, men de er åpne for det. For å unngå uhell, bør disse restaureres. 
Ypperlige som turmål – og kan gi vide utsikter.

Kvardal i Hylliskogen
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Kart - Spydeberg har i de siste år fått mange nye innbyggere som er ukjente med de 
lokale forhold. Spydebergs turmuligheter bør derfor synliggjøres i et kart. Et kart som også 
inneholder steder en kan parkere for å komme til litt fjerne mål. Det vil si at det antakelig 
må gjøres avtaler med grunneiere for å etablere enkle muligheter for parkering.

Skimtefjellhytta

MÅL, ANLEGG/AREALSIKRING - FRILUFTSLIV
	Ved all planlegging og utbygging, må sentrumsnære naturområder sikres for 

friluftsformål.

	I første omgang bør Hylliåsen samt Griniskogen, Glendeskogen, aktivitesløypa i 

Grååsen og området ved Vollene naturbarnehage bevares.

	Det bør jobbes med å etablere dagturhytter i nærmiljøet.

	Det bør opparbeides en «Sentrum-Ring-Sti».

	Eksisterende tårn (trigonometriske punkter) må vurderes som mulige turmål 

og restaureres til det.

	Som utgangspunkt for «fjerne» turmål, må det gjennomføres grunneieravtaler 

for opparbeiding av enkle parkeringsplasser.

	Starte et samarbeidsprosjekt med Midtre Smalelvens Grunneierlag med tanke 

på å etablere «Smalelvastien».

	Det må utarbeides et turkart over Spydeberg.
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4.0 RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN,  

2011-2014, MED STATUSOVERSIKT

4.1 ANVISNING
Ved hver revisjon skal en evaluere og kort beskrivelse måloppnåelse og resultatvurdering av 
forrige plan. Denne bør inneholde:

	Kort beskrivelse av utviklingen i perioden.
	Gjøre rede for hva som har vært gjennomført / ikke gjennomført ut fra de politiske 

vedtak som er gjort.
	Kommunen bør følge opp med årlige resultatvurderinger som grunnlag for utviklingen 

av økonomiplan og budsjett.

4.2 OPPSUMMERING AV PLANARBEIDET 
Planen har vært nyttig for å kunne styre planleggingen for idrett og fysisk aktivitet, 
herunder friluftsliv i Spydeberg kommune. Planen har gitt god oversikt over behovene 
på anleggssiden, og på den måten dannet grunnlag for nødvendige økonomiske og 
arealmessige prioriteringer i disse årene. En har da unngått at prioriteringer blir foretatt på 
bakgrunn av kortsiktige behov og press fra særinteresser.

4.3 GJENNOMFØRTE PROSJEKTER I PERIODEN

Ordinære anlegg
ANLEGG ANSVARLIG

KUNSTSNØANLEGG PÅ MYRBERG INKL. SKILEIKANLEGG OG 
UTVIDELSE AV LØYPETRASE (3 SØKNADER)

SPYDEBERG IL - LANGRENN

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL MØRK GOLF MØRK GOLF

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
ANLEGG ANSVARLIG

SKATEANLEGG VED SANITETENS HUS (3 SØKNADER) SPYDEBERG RULLEFJØLLAG / SPYDEBERG KOMMUNE

BORDTENNISBORD, UTE SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE

FRISBEE-STATIV SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE

SKILEIKANLEGG I GRÅÅSEN GRÅÅSEN VEL

AKTIVITETSOMRÅDE GRÅÅSEN GRÅÅSEN VEL
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5.0 VURDERING AV LANG- OG KORTSIKTIGE BEHOV 

FOR BÅDE ANLEGG OG AKTIVITET

5.1 REGISTRERING AV AKTIVITETER, ANLEGG OG OMRÅDER

Folketallet pr. 31.12.2014

BEFOLKNING I ALDER 0-12 13-19 20-35 36-49 50-64 65 + TOTALT

ANTALL INDIVIDER 5692

5.11 Ideelle organisasjoner med tilknytning til idrett og 
friluftsliv

Medlemsmasse med alder pr. 31.12.2014, forutsetninger:
	Ikke politisk-, yrkes- eller næringsrelatert organisasjon
	Kun medlemmer med bosted i Spydeberg
	Skal ha eget organisasjonsnummer
	Skal være synlig på Spydeberg kommunes hjemmesider

FØDT
2002- 
2014

1995- 
2001

1979- 
1994

1965- 
1978

1950- 
1964

1949 
eller før

IDRETTS-, BARNE- OG 
UNGDOMSORGANISASJONER 0-12 13-19 20-35 36-49 50-64 65 + TOTALT

DNT INDRE ØSTFOLD, SPYDEBERG TURLAG 10 11 14 18 52 25 130

MØRK GOLF 19 18 18 46 28 27 156

SPYDEBERG BYGDEUNGDOMSLAG 21 20 1 42

SPYDEBERG IDRETTSLAG 212 188 70 119 69 59 717

SPYDEBERG KARATEKLUBB

SPYDEBERG MOTORKLUBB 19 10 5 23 4 9 70

SPYDEBERG RIDEKLUBB 86 57 36 9 9 197

SPYDEBERG SKOLEKORPS 26 13 39

SPYDEBERG SKYTTERLAG 20 27 24 65 41 47 224

SPYDEBERG SPEIDERGRUPPE 31 6 1 10 48

SPYDEBERG TURNFORENING 94

TOTALT

I tillegg til de opplistede organisasjonene er det andre som også er aktive innen 
idrettsrelaterte aktiviteter / friluftsliv:

Spydeberg Lions, Øvre Lundsåsen Vel, Griniskogen Vel, Hylliåsen Vel,  
Bedriftsidretten, Frivilligsentralen, Spydeberg Løypelag.

5.12 De kommersielle
Gjennom flere år har det vokst fram forskjellige kommersielt tilrettelagte tilbud for fysisk 
aktivitet. Tilbudene er åpne «til alle døgnets tider» og gir derved muligheter for valg av 
treningstid som passer den enkelte - i motsetning til de frivillige organisasjoner som har 
faste frammøte- og treningstider. I tillegg slipper man de plikter som tradisjonelt følger det 
å være medlem i en forening.
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5.13 De egenorganiserte
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter til å drive fysisk 
aktivitet i hverdagen - uansett tilknytning til organisasjoner. Spesielt er barn, eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne avhengige av nærhet og lett tilgjengelighet til 
friområder.

5.14 Barnehagen
All erfaring tilsier at barnehagen, ved sine aktiviteter, legger et godt grunnlag for lek og 
friluftsaktiviteter. Det er med andre ord viktig at barn tidlig lærer å bli glad i å ferdes i skog 
og mark - og ser det som naturlig.

5.15 Skolen
Skolen samler alle. De tar hånd om barna, i en meget viktig periode, for utvikling av fysiske 
ferdigheter og egenskaper. Skolen har derfor en vesentlig rolle og en stor påvirkningskraft 
gjennom holdninger i forbindelse med fysisk aktivitet. Kroppsøvingsfaget gir stimulans til 
fysisk aktivitet og kan legge grunnlaget for regelmessig fysisk fostring. Barneskolealderen – 
og spesielt 10-12 års alderen, kalles gjerne den motoriske «gullalderen».

Ungdomsskoletida er en brytningstid der skolearbeid og nye interesser generelt fører til 
mindre fysisk aktivitet. Det er et betydelig frafall fra den organiserte aktiviteten i perioden.

Egnede arealer er en forutsetning for fysisk aktivitet. Kommunen har et særlig ansvar for å 
legge tilrette utemiljøer slik at fysisk aktivitet kan drives i henhold til læreplaner.

5.2 FRIVILLIG VIRKSOMHET GENERELT
Samfunnet blir mer og mer komplisert – og det 
kreves stadig mer spesifikk administrasjon av de 
ideelle organisasjonene. For å oppnå offentlig støtte 
til driften, rekker det ikke lenger å vise til at en 
aktiviserer et antall barne-/ungdomsmedlemmer. 
Man må være registret i Brønnøysundregistrene 
- og registeret skal oppdateres årlig, etter hvert 
valg, en må være søkbar på kommunens nettsider 
– og organisasjonens data skal oppdateres jevnlig, 
det skal skrives årsrapporter, det skal foreligge et 
ryddig regnskap som revideres, medlemsmassen 
skal være registrert med fødselsdato og adresse, 
alderssammensetningen skal innrapporteres, en 
skal holde seg orientert om søknadsmuligheter og 
søknadsfrister, både lokalt og nasjonalt - osv., osv. 
Det er med andre en god del administrative oppgaver 
som er særs viktig – og som følger et engasjement for 
frivillighet.

Dette er i hovedsak positivt for strukturen, men 
det krever at ideelle organisasjoner må ha en mer 
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profesjonell administrasjon. Det kan være vanskelig å finne personer som er villige til 
å bruke mange timer ukentlig for å orientere seg i og betjene den «ikke-aktive» delen. 
Dermed kan en også miste/overse søknadsfrister og muligheter gå tapt. 

De som burde benytte det meste av sin energi på å aktivisere barn og unge, og har vilje til 
å «stå på» over tid, kan fort miste lysten når papirarbeidet overtar fokus. Da får en gjerne 
hyppigere skifte i ledelsen – og erfaringer og kontinuitet går tapt.

Spydeberg kommune bør vurdere å ha en ansatt, f.eks. ungdomssekretær, med 
hovedoppgave å strukturere og bistå de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Et 
bindeledd som taler disse organisasjonenes sak – til beste for hele Spydeberg-samfunnet. 
En person som organisasjonene oppfatter som «dette er vår person i kommunen». 

En slik «ungdomssekretær» bør kunne realiseres ved et spleiselag mellom kommunen og 
organisasjonene. Lønnsmidler kan fordeles etter en avtalt nøkkel. I tillegg bør kommunen 
stå for kontorkostnader, arbeidsgiveransvaret og øvrige personal- og driftskostnader.

5.3 ANLEGG

5.31 Registrerte idrettsanlegg
Se vedlegg 1

5.32 Registrerte områder for rekreasjon og friluftsliv
Se vedlegg 2

5.4 SPYDEBERG KOMMUNES MÅL FOR LANGSIKTIGE OG 
KORTSIKTIGE BEHOV FOR ANLEGG OG AKTIVITET

5.41 Anlegg
Spydeberg kommunes siste vedtatte plan, lett justert:

PRIORITERT 
DEL

ANLEGG KOMMENTARER

1. KJØP AV MØRK GOLFBANE FRA MØRK GOLF AS MØRK GOLFKLUBB, SØKNAD SENDES 2015

2.
MYRBERG-ANLEGGET - VIDEREUTVIKLING AV  SKILØYPER OG 
SKILEIKANLEGG, TUR- OG TRIMLØYPER, HUS OG PARKERING

ANSVAR: SPYDEBERG LØYPELAG / 
SPYDEBERG IDRETTSLAG

3. STI LANGS HYLLIBEKKEN
OPPGRADERING AV STIEN ETTER 
FLOMSIKRINGSTILTAK

4. NÆRMILJØANLEGG I SENTRUM OG I BOLIGFELT

LANGSIKTIG 
DEL

NY STADION MED FRIIDRETTSANLEGG KOMMUNALT ANLEGG

NY IDRETTSHALL KOMMUNALT ANLEGG

5.42 Aktivitet
	Innen 1. august 2016 bør Spydeberg kommune ha en «ungdomssekretær» som kan 

bistå de frivillige organisasjonene med deler av det administrative arbeidet.
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6.0 SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER I 

KOMMUNEN

Plan for idrett og friluftsliv inngår i et plansystem som har følgende oppbygging og 
sammenhenger:

Kommunal planstrategi utarbeides hvert fjerde år for å klargjøre hvilke planarbeider 
kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling. 
Planstrategien skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre har tiltrådt. 

Kommuneplanen  angir de langsiktige, overordnede målene for hele organisasjonen. 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer. Kommuneplanens arealdel bygger på samfunnsdelen.

Plan for idrett og friluftsliv har status som temaplan. Planen skal være et politisk og 
administrativt styringsredskap innen fagområdene idrett, friluftsliv og lek. For lag og 
foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir prioriterert. Planen skal 
revideres minst en gang hver valgperiode. Planens fireårige prioriterte handlingsplan 
rulleres årlig. Planen er utarbeidet i tråd med veileder for kommunal planlegging for idrett 
og fysisk aktivitet.

8.-klassinger på Slottsåsen, mai 2015
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7.0 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR 

UTBYGGING AV IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG

Spydeberg idrettsråds prioriteringer

PRIORITERTE 

IDRETTS-
ANLEGG KOMMENTARER

2016

DELANLEGG FRIIDRETT, FAST DEKKE OG UTSTYR 

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG OG SPYDEBERG 
KOMMUNE

ANLEGGET VIL KUNNE FORLENGE SESONGEN OG 
VÆRE RESERVEAREAL FOR ANDRE AKTIVITETER 
-  OGSÅ FOR FUNKSJONSHEMMEDE

HYLLISTIEN - ANSVAR SP.B. KOMMUNE EN SENTRUMSSTI MED LYSSETTING

SMALELVASTIEN

ANSVAR ET SAMARBEIDSPROSJEKT MED MIDTRE 
SMALELVENS GRUNNEIERLAG OG SPYDEBERG  
SPEIDERGRUPPE

LANGS SMALELVA FRA LIGODT BRU TIL LYSEREN

NÆRMILJØANLEGG SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE

AKTIVITSANLEGG I SENTRUM

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE
LOKALISERING ER IKKE KLAR

2017

UTVIDE SKIANLEGG PÅ MYRBERG MED PARKERING OG 
SERVICEBYGG

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG

TUFTEPARK I HYLLIPARKEN

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE

2018

FELLES IDRETTSHALL MED HOBØL

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG, SPYDEBERG TURN 
OG SPYDEBERG KOMMUNE

UTREDE EN FELLES IDRETTSHALL MED HOBØL, 
BELIGGENHET KNAPSTAD

2019

OPPGRADERING AV GRUSBANEN TIL ET NYTT ANLEGG

ANSVAR SPYDEBERG IDRETTSLAG OG SPYDEBERG 
KOMMUNE

KAN KOMME FØR HVIS DELANLEGG FRIIDRETT 
BLIR LAGT HER

NÆRMILJØANLEGG PÅ SKOLENE 

ANSVAR SPYDEBERG KOMMUNE

Se vedlegg 3, idrettens anleggsplan, for mer detaljer.

PRIORITERTE 

FRILUFTS-
ANLEGG KOMMENTARER

1.

DELER AV FRILUFTSMULIGHETENE RUNDT 
BOLIGOMRÅDER MÅ SIKRES MOT VIDERE UTBYGGING.

TILSVARENDE GJELDER DE SENTRUMSNÆRE: HYLLIÅSEN, 
GRINISKOGEN, GLENDESKOGEN OG OMRÅDET VED 
VOLLENE NATURBARNEHAGE.

NØDVENDIG FOR Å NÅ MÅLET OM  
«KORT AVSTAND TIL TURSTIER»

2. KVARDAL
I SAMARBEID MED GRUNNEIER MÅ 
HUSMANNSPLASSEN SIKRES, UTVIKLES OG 
GJØRES TILGJENGELIG FOR ALLMENNHETEN

3. TRIGONOMETRISKE PUNKTER
EKSISTERENDE TÅRN MÅ VURDERES SOM MULIGE 
TURMÅL OG RESTAURERES TIL DET

4. OPPARBEIDING AV ENKLE PARKERINGSPLASSER
SOM UTGANGSPUNKT FOR «FJERNE» TURMÅL, MÅ 
DET GJENNOMFØRES GRUNNEIERAVTALER

5. TURKART OVER SPYDEBERG
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8.0 UPRIORITERT LISTE OVER LANGSIKTIGE 

BEHOV FOR ANLEGG

8.1 ANLEGG
ANLEGG KOMMENTARER

NY STADION M/FRIIDRETTSANLEGG 

NY IDRETTSHALL - INTERKOMMUNALT PROSJEKT KAN 
FREMSKYNDE PROSESSEN

FJELLHEIM FLERBRUKSHALL DEKKER IKKE IDRETTENS BEHOV

«SENTRUM-RING-STI»

SKATEANLEGG

SKI- OG TURLØYPER I TILKNYTNING TIL SENTRUM

BYTTE AV KUNSTGRESSDEKKE PÅ STADION

SIKRE OMRÅDET NORD  
FOR SENTRALIDRETTSANLEGGET/GANGVEIEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN OM Å REGULERE ET PRIVAT 
OMRÅDE TIL IDRETTSFORMÅL

FERDIGSTILLE STADION MED FRIIDRETTSANLEGG
MÅ PRIORITERES AV KOMMUNEN. SP.B. IDRETTSLAG MÅ TA 
DELANSVAR FOR FREMDRIFT
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Fra: Ole Morten Grindahl 
Sendt: 5. august 2015 12:23 
Til: Grete Skjelbred 
 
Hei Grete. 
 
Har sett litt på planen for friluftsliv og aktivitetsanlegg det er høring på nå. 
 
Savner nærmiljøanlegget som vi venter på og som har vært på handlingsplan og målekart til kommunen i 
20014 og 2015. 
 
Det bør være av høyeste prioritet nå. Ser ikke at dette nå kan forbigås f.eks til fordel for mer på u.skole i 
2016. ? 
 
Ja, man vurderer ny skole, men det vil uansett gå noen år (4-9 år i følge politikerne) før det evt. er en 
realitet, og da kan dette evt. flyttes. 
 
Ber om at f.eks ballbinge prioriteres i en slik plan nå slik at vi kan tilby gjevngode uteoråder for våre 
elever i spydeberg. (Både u.skolen og Hovin har jo hatt dette i mange år.) 
 
Ole M. Grindahl 
Ass.rektor 
Spydeberg skole 
69682271 
 





VEDLEGG 1

Idretts- og friluftsplan for Spydeberg kommune 2015-27

EKSISTERENDE ANLEGG EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

Spydeberg stadion SK KA FRIDR
Friidrett 

grusbane
1964        589 000 Lengde 400 m Ant baner 6

Spydeberg stadion SK SIL KA FOT
Fotball 

grusbane
Ja 1925        173 000 Lengde 98 m Bredde 62

Spydeberg stadion SK SIL KA FOT
Fotball 

kunstgress
Ja 1964 2011     2 465 800 Lengde 106 m Bredde 64

Spydeberg stadion SK SK KA FOT
Fotball gress 

avl.bane
Ja 1997        570 000 Lengde 95 m Bredde 45

Klubbhus stadion SIL KA IHUS Idrettshus Ja 1989        550 000 240 m²

Fjellheim flerbrukshall SK SK KA
Flerbruks-

hall

Flerbrukshall, 

normal
Ja 2004     7 000 000 Lengde 44 m

Bredde 22 

Høyde 7

Spydeberg ungdomskole USK SK NA A-ANL Ballbinge Ja 2003        200 000 Lengde 21 m Bredde 13

Spydeberg ungdomskole SK SK KA
Bade- og 

svømme

Svømmebass

eng
Ja 1967        100 000 Lengde 12,5 m Bredde 10.5

Spydeberg ungdomskole SK SK NA A-ANL Ballbane Ja 1967                -   Lengde 40 m Bredde 20

Spydeberg ungdomskole, 

rullebrettbane
SK SK NA A-ANL

Ulike 

småanlegg
Ja 1999 2012        167 000 

Bordtenisbord SK SK NA A-ANL Bordtennis Ja 2012          29 000 

Hovin skole SK SK KA A-SAL
Gymnastikks

al
Ja 1957                -   Lengde 16 m Bredde 8

Hovin skole SK SK KA FOT
Fotball 

gressbane
Ja 1964                -   Lengde 120 m Bredde 60

Hovin skole SK KA SKYT
Skytebane 

(inne)
1965                -   Lengde 15 m Ant plasser 10

Spydeberg skole SK SK NA
Div. 

anlegg
Skoleanlegg Ja 1977                -   Lengde 50 m Bredde 35

Spydeberg skole SK SK KA FRIDR
Delanlegg 

friidrett
Ja 1977                -   Lengde 60 m Ant baner 4

Spydeberg skole SK NA A-ANL Ballbane 1977                -   Lengde 40 m Bredde 20

Spydeberg skole SK SK KA A-SAL
Gymnastikk-

sal
Ja 1977 2006                -   Lengde 14 m Bredde 8

Spydeberg skole SK SK NA A-ANL
Ulike 

småanlegg
Ja 2006        200 000 

Grååsen - Scansis Løkka SK NA A-ANL Balløkke 2002        200 000 Lengde 21 m Bredde 13

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT Skytterhus Ja 1920        587 000 150 m²

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT
Skytebane 

100 m
1920        231 000 Lengde 100 m Ant plasser 10

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT
Skytebane 

300 m
1920                -   Lengde 300 m Ant plasser 10

Skyteanlegg Spydeberg SSK KA SKYT
Pistolbane 

(ute) Mørk

Ikke 

vurd.
1989 Lengde 50 m Ant plasser 12

Mørk skytteranlegg SSK KA SKYT Skytterhus
Ikke 

vurd.
1986        103 000 100 m²

Mørk miniatyrskytteranl. SSK KA SKYT
Skytebane 

(ute)
1989                -   Lengde 25 m Ant plasser 10

Stegen stadion SK SIL KA FOT
Fotball 

gressbane

Ikke 

vurd.
1960           6 000 Lengde 60 m Bredde 40

Åkeberg ridesenter, 

ridebane
SRID SRID KA HEST HEST Ja 1989          90 000 Lengde 60 m Bredde 40

Åkeberg ridesenter, 

ridehall
SRID SRID KA HEST HEST Ja 2001        507 000 Lengde 42 m

Bredde 22 

Høyde 5

Åkeberg ridesenter, stall SRID SRID KA HEST HEST Ja 1987        215 000 Ant båser 16

Åkeberg ridesenter, ridesti SRID SRID KA HEST HEST
Ikke 

vurd.
1989                -   Lengde 2,5 km

Myrberg skianlegg SIL KA SKI SKI
Ikke 

vurd.
1984        241 000 Lengde 2 km

Myrberg skianlegg SIL KA SKI SKI
Ikke 

vurd.
1984                -   Lengde 4,5 km

Myrberg skianlegg SIL KA SKYT
Skiskytter-

anlegg
1989                -   

Myrberg skianlegg SIL KA IHUS IHUS Ja 1992        167 000 100 m²

Myrberg skianlegg, 

redskapsbod
SIL KA IHUS

Lagerbygg 

(ikke spes.)

Ikke 

vurd.
2001          43 000 40 m²

Kunstsnøanlegg SIL SIL KA SKI SKI Ja 2013        700 000 

Prepareringsutstyr SIL SIL NA SKI SKI Ja 2013                -   

Skileikanlegg SIL SIL KA SKI SKI Ja 2013        150 000 

REGISTRERTE IDRETTSANLEGG
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Idretts- og friluftsplan for Spydeberg kommune 2015-27

EKSISTERENDE ANLEGG EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

REGISTRERTE IDRETTSANLEGG

Utvidelse av løypetrase SIL SIL NA SKI SKI Ja 2013        117 000 

MIDLERTIDIG STENGT EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

Hylli-bakkene SIL SIL KA SKI Hoppbakke Nei 1983        143 000 K-punkt 32 m

Hylli-bakkene SIL SIL KA SKI Hoppbakke Nei 1981                -   K-punkt 24 m

IKKE I DRIFT EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
Mål 1 Mål 2

Dammene - Griniskogen SK SK NA A-ANL Balløkke
Ikke 

vurd.
1970                -   Lengde 60 m Bredde 40 m

ANLEGGSKATEGORI

SK  =  Spydeberg kommune FRIDR  =  Friidrett

KA  =  Kommuneanlegg FOT  = Fotball

SIL =  Spydeberg idrettslag IHUS = Idrettshus

USK =  Spydeberg ungdomsskole SKI = Skianlegg

SSK =  Spydeberg skytterlag SKYT = Skyteanlegg

SRID =  Spydeberg rideklubb A-ANL = Aktivitetsanlegg

NA  = Nærmiljøanlegg A-SAL = Aktivitetssal

HEST = Hestesportsanlegg
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VEDLEGG 2

Idretts- og friluftsplan for Spydeberg kommune 2015-27

EKSISTERENDE ANLEGG EIER DRIVER
ANLEGGS-

KLASSE

ANLEGGS-

KATEGORI
ANLEGGSTYPE

UNIVERSA

L
BYGGEÅR OMBYGD

UTBET. 

SPILLEMIDLER
MÅL 1 MÅL 2

Turkart SK KA Kart Turkart 1993         17 000 10 km² Ekvidist. 5 m

Fiskestien SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1993                -   Lengde 1,5 km

Langnesstien SK KA FRIL Tursti
Ikke 

vurd.
1992                -   Lengde 2,2 km

Skorostien SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1992                -   Lengde 0,4 km

Tvisteinstien SK KA FRIL Tursti 1993                -   Lengde 1,1 km

Gråkollstien SK SK KA FRIL Tursti Nei 1993                -   Lengde 2,8 km

Smalelv/nestingen SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1993                -   Lengde 2,9 km

Onstadsund/hovin kirke SK PRIV KA FRIL Tursti Nei 1947                -   Lengde 1,5 km

Vollene Vestre - flerbruks 

turløype
SK KA FRIL Turløype 2005       168 000 Lengde 3 km

Granodden badeplass SK SK KA FRIL Badeplass Ja 1970                -   

Hallerud badeplass PRIV SK KA FRIL Badeplass Nei 1960                -   

2-mila, Hovin skole SIL KA SKI Skiløype 1963                -   Lengde 20 km

Fjellheim - samfunnshus/ 

Allaktivitetshus
SK SK KA

KULT-

BYGG

Kulturbygg, 

andre lokaler
Ja 2004       400 000 Lengde 10 m Bredde 10

SK  =  Spydeberg kommune

KA  =  Kommuneanlegg

SIL =  Spydeberg idrettslag

OMR. FOR REKREASJON OG FRILUFTSLIV
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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Søknad om skjenkebevilling 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trine Ottosen FA - U62 
 

15/189 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

16/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 25.08.2015 

66/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret 

Saksopplysninger 

Det foreligger søknad fra Linn Marie Johnsen om skjenkebevilling for Cafe Mørk, Mørkveien 775, 
1820 Spydeberg. Eier av eiendommen er Mørk Golf AS med org.nr. 959910294. 
Kafeen har tidligere hatt skjenkebevilling ved andre eiere, men er solgt til søker. 
Skjenkebevillingssøknaden viser at bevillingssøker er et enkeltmannsforetak. Stedet skjenker i dag på 
tidligere eiers bevilling. 

Søker opplyser at kafeen ligger på Mørk golfbane og har som målgruppe besøkende til golfbanen og 
lukkede arrangementer i utleielokalet.   
Serverings/skjenkeområdet innendørs er på 210m2 og har plass til 50 gjester. Skjenkearealet 
utendørs er på 50 m2 og har plass til 50 gjester. Utendørsarealet er en terrasse i forkant av kafeen, 
tydelig merket med rekkverk rundt hele. 
Skjenkestedets åpningstider: mandag-torsdag 10.00 – 20.00. Fredag-søndag: 08.00 – 20.00.  
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2-3 

Det er et krav i alkoholloven om at skjenkestyrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i 
henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Et skjenkested må ha serveringsbevilling for å kunne 
utøve sin skjenkebevilling og det er krav om at styrer må ha bestått etablererprøven i henhold til 
serveringsloven. 
Søker har bestått Etablererprøven 17.03.09 og Kunnskapsprøven om alkoholloven 31.03.2009. 
Stedfortreder Ann Beate Siggerud har bestått begge prøver 

Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig 
vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 
Vandelskravet skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1-7a, ved at 
bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1-7 ikke 
tilfredsstiller vandelskravet, skal det ikke gis bevilling. I og med at bevillingshaver til enhver tid skal 
oppfylle vilkårene for å inneha bevilling, kan bevillingsmyndigheten når som helst i løpet av 
bevillingsperioden foreta ny vandelsvurdering av bevillingshaver og personer som har vesentlig 
innflytelse på virksomheten.  

Søknaden har vært forelagt politistasjonssjef Trond Widme, og han har ingen merknader til 
søknaden. 
 
Skatt Øst har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 
Nav har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 

Kontroll med utøvelse av bevilling tilligger kommunen. Spydeberg kommune har engasjert Securitas 
til dette. Forskrift til alkoholloven §7-9 sier at hvert sted skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier, 
men minst en gang årlig. Det skal gjennomføres minst 3 ganger så mange kontroller som det er 
skjenkesteder.  

Søker sendte inn søknaden i god tid før overtagelse, derfor er den ikke behandlet før nå.  
 

Vurdering 
En ny eier må søke om bevilling og skal vurderes på vanlig måte. Kommunen står fritt til å innvilge 
eller avslå søknader om skjenkebevilling. Kommunen har ikke satt tak på hvor mange 
skjenkebevillinger kommunen kan gi. 
Cafe Mørk vil ikke bli et nytt skjenkested i kommunen i og med at stedet har hatt bevilling ved andre 
eiere. 
Etter innhenting av uttalelser fra nødvendige instanser, har det ikke kommet innsigelser om at søker 
ikke bør gis skjenkebevilling. Søker har oppfylt alle krav som kreves i forbindelse med ny søknad om  

Skjenkebevilling.  
 
Konklusjon 
Kommunen har vurdert søknaden og vil etter en totalvurdering anbefale at søker innvilges alminnelig 
bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3.  

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen  vil etter en totalvurdering anbefale at søker 
innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens § 1-4a-b, 1-7a, 1-7b,1-7c, 4-2 og 4-4 for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3. 
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Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 16/2015 
 

KOOK - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Forslag til tillegg fra Kari Ørnø:  .. under forutsetning av at det foreligger nødvendige signaturer på 
søknadsdokumentene.  
 
VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen med tillegg som foreslått av Kari Ørnø. 
 
Innstilling til Kommunestyret:  
 
 

KOOK - vedtak: 
 Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen  vil etter en totalvurdering anbefale at søker 
innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens § 1-4a-b, 1-7a, 1-7b,1-7c, 4-2 og 4-4 for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 under forutsetning av at det foreligger nødvendige 
signaturer på søknadsdokumentene.  

 
 
 

Vedlegg: 
skjenkebevilling 
 
 
 



Innsendt: 02.02.2015 12:28:22

Ref.nr: XIEMZU

Spydeberg kommune
Stasjonsgata 35

1820 Spydeberg

Telefon: 69 68 20 00

Telefaks: 69 68 20 01

E-post: post@spydeberg.kommune.no

Hjemmeside: http://www.spydeberg.kommune.no

Skjenkebevilling - søknad

Bevillingstype
Det søkes om

T Ny bevilling
o Endret bevilling

Er virksomheten overdratt?

o Ja
T Nei

Type bevilling

T Alminnelig bevilling
o Bevilling for lukket selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap)

Alkoholholdig drikk

o Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)
o Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent)
T Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)

Informasjon til søker
Definisjon av bevillingssøker
Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som
f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser
knyttet til driften av virksomheten.
Krav om vandel

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i
forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet.

Alkoholloven § 1-7b
Konsolidering av eierandeler
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen
med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer:
  1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
  2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken,
  3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.

Alkoholloven § 1-7b, tredje ledd

Opplysninger om bevillingssøker
Bevillingssøker er

o organisasjon registrert i Enhetsregisteret
T enkeltpersonforetak eller forening uten organisasjonsnummer

Foretakets eller foreningens navn

Cafe Mørk

Adresse

Mørkvn 775

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

Telefon

95963478

E-postadresse

Skattekommune

spydeberg

Bevillingssøker:

Bevillingssøker - Etternavn

Johnsen

Bevillingssøker - Fornavn

Linn Marie

Bevillingssøker - Fødselsnr.

23017841262
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Bevillingssøker - e-postadresse

linnmariejohnsen@gmail.com

Bevillingssøker - telefonnr.

95963478

Har søker andre bevillinger?

o Ja
T Nei

Eier (1)
Eier er

o organisasjon registrert i Enhetsregisteret
T privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Etternavn

Johnsen

Fornavn

Linn Marie

Fødselsnr.

23017841262

Adresse

Kavalerivn 22

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

Telefonnr.

95963478

E-postadresse

linnmariejohnsen@gmail.com

Skattekommune

spydeberg

Eierandel i %

100

Ev. navn på enkeltpersonforetak/forening

Cafe Mørk

Er det flere eiere av skjenkevirksomheten?

o Ja
T Nei

Andre enn formelle eiere
Er det andre enn formelle eiere som har vesentlig innflytelse på virksomheten?

o Ja
T Nei

Informasjon - Styrer og stedfortreder
Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer /stedfortreder, som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være
ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og  må dokumentere å ha bestått Kunnskapsprøven.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel.

Styrer og stedfortreder

Styrer (må være en fysisk person)

Etternavn

Johnsen

Fornavn

Linn Marie

Fødselsnr.

23017841262

Adresse

Kavalerivn 22

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

Telefonnr.

95963478

E-postadresse

linnmariejohnsen@gmail.com

Skattekommune

spydeberg

Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)

Etternavn Fornavn Fødselsnr.

Adresse Postnr. Poststed

Telefonnr.

Skattekommune

Skjenkebevilling - søknad
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Virksomheten
Navn

Cafe Mørk

Stedsadresse

mørkvn 775

Postnr.

1820

Poststed

Spydeberg

E-postadresse Nettadresse

Telefon

95963478

Gnr. Bnr.

Forventet omsetning

Oppgi forventet omsetning av alkoholholdig drikk per år:

T Alkoholgruppe 1
T Alkoholgruppe 2
T Alkoholgruppe 3

Forventet omsetning - alkoholgruppe 1

600

Forventet omsetning - alkoholgruppe 2

100

Forventet omsetning - alkoholgruppe 3

10

Virksomhetstype og driftskonsept
Virksomhetstype

T Kafé
T Spiserestaurant
o Pub
o Servering i danserestaurant
o Servering i overnattingssted
T Annet

Spesifiser

utleie av betjent selskapslokale

Skjenkestedets driftskonsept:
Beskriv stedets utforming, ev. plassering av bar, meny, ute-/inneservering og øvrige tilbud. Oppgi målgruppe, aldersgrense, planer
for kontroll/vakthold.  Opplys hva slags gjester tilbudet retter seg mot, f.eks. fastboende, turister, kurs og konferanser, ungdom,
voksne etc. Dersom stedet har ulikt konsept på forskjellige tider av døgnet, må dette oppgis.
Beskrivelse av konseptet

alkoholen oppbevares bak disk, inneservering med god oversikt fra kasseområdet.uteområdet er

inngjerdet med direkte tilknytning til cafèn.målgruppen er primert besøkende til golfbanen, og lukkede

arrangemanger i utleielokalet

Utfyllende opplysninger om driftkonseptet sendes

o per post
o elektronisk med denne søknaden

Skjenkestedets areal
Skjenkestedets areal innendørs.

210

Antall gjesteplasser innendørs

50

Skal det skjenkes utendørs?

o Nei
T Ja

Skjenkestedets areal utendørs.

50

Antall gjesteplasser utendørs

50

Areal totalt (m2)

260

Antall gjesteplasser totalt

100

Skjenkeareal innendørs

Skjenkebevilling - søknad
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Beskriv skjenkeareal innendørs

cafe og serverings lokalet er utformet som to separate rom, men hvor vegg imellom kan åpnes ved

behov. Kasse området har god oversikt i lokalet, innenfor her ligger kjøkkenet.lett tilgjengelige

toaletter,

Skjenkeareal utendørs
Beskriv skjenkeareal utendørs

Fra dør i cafelokalet er det ett trinn ned til en brostensbelagt terrasse på ca 50 kvadratmeter, denne er

inn gjerdet med rekkverk rundt hele, bortsett fra åpninger som tydelig viser inngang/utgang. Terrassen

er langs hele front av bygget.

Åpningstid og skjenketid

Skjenkestedets åpningstid:

Mandag - torsdag Fredag - lørdag Søndag/helligdag

Mand.-torsd.
fra kl.

10.00

Mand.-torsd. til kl.

20.00

Fred.-lørd. fra kl.

08.00

Fred.-lørd. til
kl.

20.00

Søn-/helligd.
fra kl.

08.00

Søn-/helligd. til kl.

20.00

Ønsket skjenketid for alkoholholdig drikk:

Gruppe 3

o Inne
o Ute
T Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Eier av eiendommen
Eieren er

organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

959910294

Navn på virksomhet

MØRK GOLF AS

Adresse

Mørk

Postnr.

1820

Poststed

SPYDEBERG

Telefonnr.

69 83 33 30

E-postadresse

Skattekommune

SPYDEBERG

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet

Fødselsnr. Etternavn Fornavn Posisjon Org.nr. Foretakets navn

Vedleggsoversikt
Vedlegg som skal følge søknaden

Vedlegg

Beskriv Last opp vedlegg Ettersendes

o per post
Beskriv Last opp vedlegg Ettersendes

o per post

Bekreftelse
Bekreftelse

Skjenkebevilling - søknad
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T Jeg bekrefter at ovenstående opplysningene i alkoholloven og dens forskrifter blir
overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av
skjenkestedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg
forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde
alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av
bevillingsgebyret dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt, forventet omsetning
og faktisk omsetning.

Kunnskapsprøven

T Styrer har avlagt Kunnskapsprøven
o Stedfortreder har avlagt Kunnskapsprøven

Navn på kommunen der styrer avla Kunnskapsprøven

spydeberg

Kopi av Kunnskapsprøven skal følge søknaden

Last opp fil Ettersendes

T per post
Last opp fil Ettersendes

o per post

Skjenkebevilling - søknad
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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Søknad om skjenkebevilling - endrede vilkår 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trine Ottosen  
 

15/995 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

17/2015 
 

Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS 25.08.2015 

67/2015 
 

Kommunestyre PS 10.09.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: Gro Pettersen 

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret 

Saksopplysninger 
Det foreligger søknad  om skjenkebevilling – endrede vilkår fra Dawodi Invest AS  org nr 914217318 
ang Harlem restaurant og bar, Rollsvei 4,  1820 Spydeberg. Eier av eiendommen er Lysetun eiendom 
AS org nr 99851542.  

 Det har blitt bygget en platting foran inngangspartiet, og Dawodi Invest søker om skjenkebevilling 
for denne nye delen. Søker har serveringsbevilling for både området inne og plattingen ute, og 
skjenkebevilling for området inne.  
 

Plattingen er på 21m2, ligger  30 cm over bakkenivå og er avgrenset med gjerde.  
Den er godkjent oppført fra Spydeberg kommune og godkjent av Veivesenet. 

Skjenkestedet er en restaurant med fokus på matservering, og skjenkingen skjer innenfor 
kommunens maksimaltid.  

Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2-3 for plattingen.  

Det er et krav i alkoholloven om at skjenkestyrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i 
henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Et skjenkested må ha serveringsbevilling for å kunne 
utøve sin skjenkebevilling og det er krav om at styrer må ha bestått etablererprøven i henhold til 
serveringsloven. 
Daglig leder Didar Nakhesbadi har bestått  Etablererprøven og Kunnskapsprøven om alkoholloven. 
Stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.  
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Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig 
vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng 
med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 
Vandelskravet skiller seg fra de hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på etter § 1-7a, ved at 
bevillingsmyndigheten plikter å ta hensyn til vandelskravet. Dersom de ansvarlige etter § 1-7 ikke 
tilfredsstiller vandelskravet, skal det ikke gis bevilling. I og med at bevillingshaver til enhver tid skal 
oppfylle vilkårene for å inneha bevilling, kan bevillingsmyndigheten når som helst i løpet av 
bevillingsperioden foreta ny vandelsvurdering av bevillingshaver og personer som har vesentlig 
innflytelse på virksomheten.  

Søknaden har vært forelagt politistasjonssjef Trond Widme, og han har ingen merknader til 
søknaden. 

Skatt Øst har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 
Nav har uttalt at de ikke har merknader til søknaden. 

Kontroll med utøvelse av bevilling tilligger kommunen. Spydeberg kommune har engasjert Securitas 
til dette. Forskrift til alkoholloven §7-9 sier at hvert sted skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier, 
men minst en gang årlig. Det skal gjennomføres minst 3 ganger så mange kontroller som det er 
skjenkesteder. 

Vurdering  
Plattingen er oppført lovlig og har nødvendig inngjerding,  Statens Vegvesen har ingen innsigelser, 
andre relevante instanser har ingen innsigelser  og Dawodi Invest har allerede skjenkebevilling for 
inneområdet i restauranten. 
Det finnes andre restauranter i Spydeberg med skjenkebevilling for sine utendørsområder. 

Konklusjon 
Kommunen har vurdert søknaden og vil etter en totalvurdering anbefale at søker innvilges alminnelig 
bevilling i medhold av alkohollovens §1-4a-b, 1-7a,1-7c,4-2 og 4-4  for skjenking av alkoholholdig 
drikk i gruppe 1,2 og 3 på platting utenfor inngangsparti.  

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen vil etter en totalvurdering anbefale at Dawodi 
Invest innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens §1-4a-b, 1-7a,1-7c,4-2 og 4-4  for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 på platting utenfor inngangsparti.  

 
 
 
Komite for oppvekst, omsorg og kultur - 17/2015 
 

KOOK - behandling: 
POLITISK SAKSORDFØRER: Gro Pettersen 
 
Forslag til tillegg fra Kari Ørnø:   
 
.. under forutsetning av at det foreligger nødvendige signaturer på søknadsdokumentene.  
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VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen med tillegg som foreslått av Kari Ørnø. 
 
Innstilling til Kommunestyret:  

 
 

KOOK - vedtak: 
Kommunen har vurdert søknaden og rådmannen vil etter en totalvurdering anbefale at Dawodi 
Invest innvilges alminnelig bevilling i medhold av alkohollovens §1-4a-b, 1-7a,1-7c,4-2 og 4-4  for 
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 på platting utenfor inngangsparti under 
forutsetning av at det foreligger nødvendige signaturer på søknadsdokumentene.  

 
 
 

Vedlegg: 
Gnr, 29 bnr. 91 - Dispensasjon fra byggegrense mot vei og tillatelse til oppføring av platting 
(L)(28382) 
Fasade Lysetun syd og vest (L)(26011) 
Fasade Lysetun Øst (L)(26012) 
Uttalelse fra Statens vegvesen (L)(28097) 
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SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 
Lysetun Eiendom AS v/Yngve Berntzen 
  

 
 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 15/579 - 6 / SHS 04.05.2015 

 
Saksfremlegg med vedtak 
Delegasjonssaksnr.: 56/2015 
 
  

Gnr, 29 bnr. 91 - Dispensasjon fra byggegrense mot vei og tillatelse til oppføring av 
platting 
 
Saksopplysninger: 
Spydeberg kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra byggegrense mot Fylkesvei 128. Omsøkte 
eiendom er et næringsbygg som per i dag leies ut til ulike virksomheter. Dawodi Invest AS er en av disse 
virksomhetene og leier deler av bygningen. Dawodi Invest AS benytter lokalene til drift av restaurant, og 
ønsker nå å oppføre en platting på 21 m2 til servering av mat og drikke mot Fylkesvei 128. Plattingen vil 
være inngjerdet med gjennomsiktig glassgjerde  i en høyde på 1 meter over bakkeplan. 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Spydeberg sentrum syd, vedtatt 11.06.1986. 
Planbestemmelsene fremgår kun av kartet, og på kartet er byggegrensen satt opp i tråd med fasadelivet 
mot Fylkesvei 128. Det søkes dermed dispensasjon fra denne byggegrensen. 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra byggegrense mot 
Fylkesvei 128, for oppføring av platting på følgende vilkår: 
- Statens vegvesen er ikke forpliktet til å gjennomføre støytiltak på tiltaket dersom trafikken fra 
fylkesveien på et senere tidspunkt vil oppleves belastende. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2, første ledd, bokstav a, gis det tillatelse til 
oppføring av platting  på eiendommen gnr. 29, bnr. 91 i Spydeberg kommune, på grunnlag av 
søknadspapirer med vedlegg, siste vedlegg mottatt i kommunen den 08.04.2015. 

 
Dispensasjon: 
Av pbl § 19-2 fremgår det at: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt». Det kan være flere 
grunner til at vi har byggegrenser, men som utgangspunkt skal de sikre at bebyggelse er i trygg avstand fra 
omkringliggende bygg/anlegg. Her dreier det seg om en byggegrense mot Fylkesvei og det er dermed helt 
naturlig at Statens vegvesen vurderer hvorvidt den bør overskrides eller ikke. Statens vegvesen har uttalt 
seg i saken og har ingen innvendig mot søknaden, og beskriver at de har nok plass til snøopplag ved drift av 
gang- og sykkelvei i området. Kommunen kan dermed ikke se at hensynene bak byggegrensen blir vesentlig 
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tilsidesatt.  
 
Videre følger det av pbl § 19-2 at: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering». Søker ønsker en sydvendt uteplass som de kan benytte flere dager i 
året. Ettersom det ikke er mulig å oppføre sydvendt platting andre steder på eiendommen, vil det være 
avgjørende å få tillatelse til dette her. Det er sikker avstand fra Fylkesveien til plattingen. Det sentrale her er 
likevel at Statens vegvesen (som byggegrensen retter seg mot) ikke har noen innvendinger. Kommunen 
mener ut fra fremlegget ovenfor at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  Spørsmålet er dermed om kommunen vil gi dispensasjon, jfr. «kan» i pbl § 19-2. Kommunen ser 
ingen grunn til å ikke innvilge dispensasjon når fordelene klart overstiger ulempene, jfr. vurderingen over.  
 
Naboforhold og andres kommentarer: 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i pbl § 21-3. Ingen merknader er registrert i 
saken. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen er  i Kommunedelplan for sentrum  av 2012-2024, vedtatt 18.09.2012, avsatt til nåværende 
og fremtidig sentrumsformål. Eiendommen benyttes til næring i dag og leies ut til ulike virksomheter. 
Dawodi Invest AS leier kun en del av bygningen. Eiendommen ligger i hensynssone H810_10 hvor det stilles 
krav om områderegulering. Områderegulering er per dags dato under arbeid, og kommunen kan ikke se at 
oppføring av en platting vil komme i strid med områdereguleringen.  
 
Areal m.v.: 

Areal på platting som søkes oppført: 21 m2 

 
Ansvar: 
For omsøkte tiltak har tiltakshaver selv ansvaret, og er ansvarlig for at tiltaket blir utført i medhold av plan 
og bygningsloven med underliggende regelverk. 
 
Vurdering: 
Plattingen ønskes oppført sydvendt, for å kunne benytte plassen flest mulig dager i året. Det er ikke mulig å 
bygge sydvendt platting andre steder på eiendommen, da øvrige deler av bygningen er utleid til andre 
virksomheter. Det er  sikker avstand til fylkesvei med bred gang- og sykkelvei mellom. Statens vegvesen har 
ingen innvendinger mot søknaden. Områderegulering er per dags dato under arbeid, og kommunen kan 
ikke se at oppføring av en platting vil komme i strid med områdereguleringen. Dette utgjør et mindre tiltak 
på bebygd eiendom. 
 
 
 
 
Hilsen 
 
 
Jon Gunnar Weng Susanne Haugli Stone 
virksomhetsleder Byggesaksbehandler  
Virksomhet teknisk forvaltning  Virksomhet teknisk forvaltning  
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Kopi til: 
 
 

Mottakere: 
Lysetun Eiendom AS v/Yngve Berntzen 
 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf. pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket begynner 
fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl § 
21-9 første ledd. 
 
Ferdigattest  
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når 
det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf. pbl § 21-10.  
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer 
fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere 
endringene før ferdigattest gis, jf. byggesaksforskriften §§ 8-1 og 8-2. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og  
kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. 
 
Klageadgang 
Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av 
tiltakshaver, naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse, jf. pbl § 1-9 jf. forvaltningsloven § 28. 
En eventuell klage må fremmes skriftlig og innen 3 uker etter at vedtak er fattet. Klagen sendes til 
Spydeberg kommune. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Ansvar og risiko for å sette i gang 
arbeidet påhviler utbygger så lenge klagefristen ikke er utløpt, og eventuelle klager ikke er avgjort av 
klageinstansen. 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrforskrift, jf. pbl § 33-1. 
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