Trøgstad kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 18.03.2014
Tid: 18.00

Tilstede på møtet:
Funksjon
Navn
Ordfører
Ole André Myhrvold
Varaordfører
Christian Granli
Representant
Tor Melvold
Representant
Anne Marie Lintho
Representant
Venke Nordlie Gangnes
Representant
Roar Skansen
Representant
Kari Nilsen
Representant
Stian Myhre Eriksen
Representant
Trude J. Svenneby
Representant
Martha H. Holsen
Representant
Petter-Ole Kirkeby
Representant
Ole Marius Grønlien
Representant
Hilde S. Haakaas
Representant
Olav Mansaas Bleie
Representant
Wenche Aaser Torp
Representant
Tormod Karlsen
Representant
Marianne Larsen
Representant
Ann Kristin Sæther
Representant
Erik Egeberg
Representant
Hanne Therese Myhrer
Representant
Sissel Iren Kreppen
Behandlede saker:

Trøgstad 18. mars 2014
Ole André Myhrvold
ordfører

12/14-22/14

Forfall

Møtende varamedlem

X

Kai Skamo

X

Ditlev Marken

Trøgstad kommune
SAKSLISTE
Sak 17/14
Ole Marius Grønlien erklærte seg inhabil og fratrådte under behandling av sak 17/14. Bjørn
Ekeberg stilte i hans sted.
Saksnr.

12/14

Arkivsaksnr.

Tittel
14/140
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE
11.02.2014

13/14

14/113
SØKNAD OM TILSKUDD TIL STYRKING AV
BARNEVERNTJENESTEN

14/14

13/346
FELLES BRANNVESEN I INDRE ØSTFOLD-TRYGGHETSAVTALE

15/14

13/883
HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAG OM OPPHEVING AV
"PRISKONTROLL" I KONSESJONLOVEN

16/14

14/48
KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VEGGRUNN OG GATELYS I
BOLIGFELTET BJØRKELUNDEN - GBNR 158/164 -

17/14

14/114
KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU-MOMARKEN ANNEN GANGS
HØRING

18/14

13/688
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - ETABLERING AV DRIFT
AV BOLIG FOR ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

19/14

14/76
HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

20/14

14/119
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2013

21/14

14/122
GRUNNLOVSFESTING AV DET LOKALE SELVSTYRE

22/14

14/139
REFERATSAKER

Side 2 av 18

Trøgstad kommune
12/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 11.02.2014
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra Kommunestyrets møte 11.02.2014 godkjennes.
Kommunestyrets behandling 180314:
Kommunestyret tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 180314:
Protokoll fra Kommunestyrets møte 11.02.2014 godkjennes.

13/14
SØKNAD OM TILSKUDD TIL STYRKING AV BARNEVERNTJENESTEN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune søker Fylkesmannen om tilskudd til styrking av barneverntjenesten med
følgende:
100 % saksbehandlerstilling, hvorav 50 % av stillingen vil bli benyttet til å avlaste
barnevernleder i saksbehandlingen og de resterende 50 % av stillingen vil bli benyttet til
saksbehandling i undersøkelsessaker.
50 % tiltaksstilling som skal arbeide med veiledning og endringsarbeid. Det vil i denne
stillingen være behov for en fagperson med høy kompetanse med evt. tilleggsutdanning i
familieterapi.
Livsløpsutvalgets innstilling 110314:
Trøgstad kommune søker Fylkesmannen om tilskudd til styrking av barneverntjenesten med
følgende:
100 % saksbehandlerstilling, hvorav 50 % av stillingen vil bli benyttet til å avlaste
barnevernleder i saksbehandlingen og de resterende 50 % av stillingen vil bli benyttet til
saksbehandling i undersøkelsessaker.
50 % tiltaksstilling som skal arbeide med veiledning og endringsarbeid. Det vil i denne
stillingen være behov for en fagperson med høy kompetanse med evt. tilleggsutdanning i
familieterapi.
Formannskapets innstilling 130314:
Trøgstad kommune søker Fylkesmannen om tilskudd til styrking av barneverntjenesten med
følgende:
100 % saksbehandlerstilling, hvorav 50 % av stillingen vil bli benyttet til å avlaste
barnevernleder i saksbehandlingen og de resterende 50 % av stillingen vil bli benyttet til
saksbehandling i undersøkelsessaker.
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50 % tiltaksstilling som skal arbeide med veiledning og endringsarbeid. Det vil i denne
stillingen være behov for en fagperson med høy kompetanse med evt. tilleggsutdanning i
familieterapi.
Kommunestyrets behandling 180314:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 180314:
Trøgstad kommune søker Fylkesmannen om tilskudd til styrking av barneverntjenesten med
følgende:
100 % saksbehandlerstilling, hvorav 50 % av stillingen vil bli benyttet til å avlaste
barnevernleder i saksbehandlingen og de resterende 50 % av stillingen vil bli benyttet til
saksbehandling i undersøkelsessaker.
50 % tiltaksstilling som skal arbeide med veiledning og endringsarbeid. Det vil i denne
stillingen være behov for en fagperson med høy kompetanse med evt. tilleggsutdanning i
familieterapi.

14/14
FELLES BRANNVESEN I INDRE ØSTFOLD-TRYGGHETSAVTALE
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med
etablering av et felles brannvesen.
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 110314:
Rådmannens innstilling er enstemmig vedtatt.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 110314:
Trøgstad kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med
etablering av et felles brannvesen.
Formannskapets innstilling 130314:
Trøgstad kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med
etablering av et felles brannvesen.
Kommunestyrets behandling 180314:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 180314:
Trøgstad kommunestyre vedtar trygghetsavtale mellom kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og de berørte fagforeninger i forbindelse med
etablering av et felles brannvesen.
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15/14
HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAG OM OPPHEVING AV "PRISKONTROLL" I
KONSESJONLOVEN
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune mener, med bakgrunn i de siste års praksis, at priskontrollen isolert sett
ikke har hatt avgjørende betydning i behandlingen av konsesjonssaker i kommunen.
Konsesjonslovens formål vil for Trøgstad sitt tilfelle kunne oppnås selv om priskontrollen
fjernes.
Landbruks- og matdepartementet varslet i høringsnotatet flere lovendringer for å øke
omsetningen av landbrukseiendommer fremover. Trøgstad kommune mener en helhetlig
gjennomgang av lovendringene i landbruket ville vært mer hensiktsmessig, slik at
konsekvensene av de ulike lovendringene kunne ses i sammenheng.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 110314:
Trøgstad kommune mener, med bakgrunn i de siste års praksis, at priskontrollen isolert sett
ikke har hatt avgjørende betydning i behandlingen av konsesjonssaker i kommunen.
Konsesjonslovens formål vil for Trøgstad sitt tilfelle kunne oppnås selv om priskontrollen
fjernes.
Landbruks- og matdepartementet varslet i høringsnotatet flere lovendringer for å øke
omsetningen av landbrukseiendommer fremover. Trøgstad kommune mener en helhetlig
gjennomgang av lovendringene i landbruket ville vært mer hensiktsmessig, slik at
konsekvensene av de ulike lovendringene kunne ses i sammenheng.
Kommunestyrets behandling 180314:
Følgende hadde ordet:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Anne Marie Lintho (Ap)
Martha H. Holsen (Sp)
Ole Marius Grønlien fremmet følgende forslag til innstilling:
Landbruk og matdepartementets mål om å oppheve priskontrollen er i praksis oppnådd i
Trøgstad og har vært nådd gjennom endringene i konsesjonsregelverket de ti siste år og
gjennom den lokale håndhevingen av det. Ingen konsesjonssaker i Trøgstad er stanset pga.
priskontroll siste ti år. Den lave politisk styrte kapitaliseringsrenten bidrar til at pristaket er
høyt og den lave lønnsomheten i jord- og skogbruk bidrar til at den faktiske
betalingsvilligheten for jord og skogbrukseiendommer holder seg lav.
Hvis regjerningen ønsker seg mer omsetning av landbrukseiendommer i det åpne markedet,
må gevinstbeskatningen på opp mot 50 % ved salg av landbrukseiendom fjernes og
skattefritaket på sal av landbrukseiendom gjeninnføres. Det vil gjøre at de som ikke vil drive
selv lenger, vil kunne tenke seg å selge. Samtidig vil prisene kunne holdes lave slik at unge
ivrige bønder har råd og mulighet til å satse på landbruk, tross den dårlige lønnsomheten.
Kommunestyret i Trøgstad mener at uten priskontroll vil det være vanskelig å oppnå
regningssvarende drift for jordbrukere og det vil føre til lavere andel selveiende bønder.
Dette kan vi ikke se at er en ønsket utvikling.
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Landbruk og matdepartementet varslet i høringsnotatet flere lovendringer for å øke
omsetningen av landbrukseiendommer fremover. Trøgstad kommune mener en helhetlig
gjennomgang av lovendringene i landbruket ville vært mer hensiktsmessig, slik at
konsekvensene av de ulike lovendringene kunne ses i sammenheng.
Ole Marius Grønliens (Sp) forslag til innstilling ble satt opp mot innstillingen fra Teknikk- og
naturutvalget. Ole Marius Grønliens forslag til ble vedtatt med 12 stemmer (3 Ap, 1 Krf og 8
Sp) mot 9 stemmer ( 3 Ap, 3 H og 3 Frp).
Kommunestyrets vedtak 180314:
Landbruk og matdepartementets mål om å oppheve priskontrollen er i praksis oppnådd i
Trøgstad og har vært nådd gjennom endringene i konsesjonsregelverket de ti siste år og
gjennom den lokale håndhevingen av det. Ingen konsesjonssaker i Trøgstad er stanset pga.
priskontroll siste ti år. Den lave politisk styrte kapitaliseringsrenten bidrar til at pristaket er
høyt og den lave lønnsomheten i jord- og skogbruk bidrar til at den faktiske
betalingsvilligheten for jord og skogbrukseiendommer holder seg lav.
Hvis regjerningen ønsker seg mer omsetning av landbrukseiendommer i det åpne markedet,
må gevinstbeskatningen på opp mot 50 % ved salg av landbrukseiendom fjernes og
skattefritaket på sal av landbrukseiendom gjeninnføres. Det vil gjøre at de som ikke vil drive
selv lenger, vil kunne tenke seg å selge. Samtidig vil prisene kunne holdes lave slik at unge
ivrige bønder har råd og mulighet til å satse på landbruk, tross den dårlige lønnsomheten.
Kommunestyret i Trøgstad mener at uten priskontroll vil det være vanskelig å oppnå
regningssvarende drift for jordbrukere og det vil føre til lavere andel selveiende bønder.
Dette kan vi ikke se at er en ønsket utvikling.
Landbruk og matdepartementet varslet i høringsnotatet flere lovendringer for å øke
omsetningen av landbrukseiendommer fremover. Trøgstad kommune mener en helhetlig
gjennomgang av lovendringene i landbruket ville vært mer hensiktsmessig, slik at
konsekvensene av de ulike lovendringene kunne ses i sammenheng.

16/14
KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VEGGRUNN OG GATELYS I BOLIGFELTET
BJØRKELUNDEN - GBNR 158/164 Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune overtar eierskap og driftsansvar for tilførselsveiene i boligfeltet
Bjørkelunden med tilhørende gatelys, og ledningsnett for vann, spillvann og overvann.
Anleggene er heretter å betrakte som kommunale.
2. Overdragelsen skal skje vederlagsfritt. Eventuelle kostnader i forbindelse med
delingsforretning, oppmålingsforretning og tinglysing dekkes av Trøgstad kommune.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 110314:
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1. Trøgstad kommune overtar eierskap og driftsansvar for tilførselsveiene i boligfeltet
Bjørkelunden med tilhørende gatelys, og ledningsnett for vann, spillvann og overvann.
Anleggene er heretter å betrakte som kommunale.
2. Overdragelsen skal skje vederlagsfritt. Eventuelle kostnader i forbindelse med
delingsforretning, oppmålingsforretning og tinglysing dekkes av Trøgstad kommune.
Kommunestyrets behandling 180314:
Kommunestyret tok teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 180314:
1. Trøgstad kommune overtar eierskap og driftsansvar for tilførselsveiene i boligfeltet
Bjørkelunden med tilhørende gatelys, og ledningsnett for vann, spillvann og
overvann. Anleggene er heretter å betrakte som kommunale.
2. Overdragelsen skal skje vederlagsfritt. Eventuelle kostnader i forbindelse med
delingsforretning, oppmålingsforretning og tinglysing dekkes av Trøgstad kommune.
17/14
KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU-MOMARKEN
ANNEN GANGS HØRING
Rådmannens innstilling:
1. Alternativ 3 fra første gangs høring av planen danner utgangspunkt for endelig plan.
2. Kommunedelplan Slitu-Momarken sendes på annen gangs høring, med høringsfrist
22. mai 2014. Følgende tema er gjenstand for høring:
a. Planformål LNF legges rundt masseuttakene sør for fylkesvei 128 (gamle E18)
slik vist i kart.
b. Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner fjernes fra masseuttak sør
for fylkesvei 128 (gamle E18) slik vist i kart
c. Planbestemmelse § 11 Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner
endres til: I hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner (jfr PBL § 11-

8 d)), er ingen tiltak tillatt uten etter tillatelse fra kulturminnemyndigheten.
d. Framtidig næringsområde N3 (Henningsmoen vest) utvides mot øst, der pil
viser utvidelse i tidligere kart, og slik vist i kart.
e. Det innføres en ny rekkefølgebestemmelse § 5.3 for næringsområde N3 med
følgende tekst: Før utbygging kan skje i næringsområde N3, skal grusen tas
ut ned til planbestemt kotehøyde.
f. Tillegg til planbestemmelse § 4 Utbyggingsformål (ny nr § 4.4): Framtidig

område for næringutvikling nr N4 (Henningsmoen øst) konsekvensutredes
ved utarbeidelse av reguleringsplan.
g. Hensynssone for grunnvann H_120 tegnes inn slik vist i kart
h. I planbestemmelse § 13 Hensynsone vern av grunnvann tas forbud mot
salting ut slik at teksten endres til:
1.
Innenfor hensynsone for vern av grunnvann tillates ikke industriell

virksomhet som kan forurense grunnvannsmagasinet.
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2.

Lagring og fylling av drivstoff, olje og kjemikalier kan bare skje i
anlegg som er sikret med membran og oppsamlingssystemer.
Nedgravde oljetanker tillates ikke.

i. Hensynsone bevaring av landskap H_550_1 langs ryggen utvides slik vist i
kart
j. Planbestemmelsen § 14 til hensynsone bevaring av landskap utvides med
følgende tekst: Innenfor hensynsonen skal ryggen stå igjen med

helningsvinkel maksimalt 30 % . Toppen av ryggen skal stå urørt i en bredde
av minst 15 meter i begge retninger målt vannrett ut fra kommunegrensa, der
massene ikke allerede er tatt ut. Der toppflaten ved tidspunkt for planvedtak
er smalere enn 2 x 15 meter, skal helningsvinkel på sideterreng fortsatt være
maksimalt 30 grader.
k. LNF-området nord i Monaryggen reduseres i tråd med «Krohnplanen», slik vist
på kart.
l. Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr H_730_1 utvides
vestover mot Edwin Ruud som vist i kart.
m. Det legges hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr H_730-3 ved
Brandsrud slik vist i kart.
n. Hensynsone ras- og skredfare/kvikkleire H_310 inntegnes nord i planområdet.
Det innføres en planbestemmelse for denne hensynsonen med følgende tekst:

Innenfor hensynsone fare/kvikkleire tillates ikke bygge- eller anleggstiltak
uten etter særskilt kartlegging av områdestabiliteten.
o. Det innføres et nytt avsnitt i planbestemmelse §1 Plankrav med følgende
tekst: I områder under marin grense der det ikke er kartlagt om det er
kvikkleire i grunnen, må det ved utarbeidelse av reguleringsplan utredes om
det er risiko for kvikkleireskred. Utredningen må også inkludere eventuelle
deler av kvikkleiresonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet.
Nødvendige hensyn og tiltak skal innarbeides i reguleringsplanen.
p. Ved Gislingrud endres planformål fra framtidig næringsområde til eksisterende
boligområde der det er boliger/fradelte gårdsbruk.
q. Platåveien 26 endres til næringsareal. Hensynsone grøntareal flyttes nord for
eiendommen.
r. Buffersonen nord for Platåveien mellom massetak og boliger legges inntil
tomtegrenser.
s. Tomt øst for boliger i Platåveien, mot Momarkenkrysset, får
arealformålsignaturen grøntareal
t. Detaljer i arealformål rundt Edwin Ruud gjøres om til arealformål offentlig og
privat tjenesteyting.
u. Retningslinje med båndlegging etter lov om naturvern gjøres om til
planbestemmelse med samme ordlyd.
v. Eksisterende næringsområde på Brennemoen nord, nord for kjøpesenteret, får
signaturen næring.
w. Øst i næringsområde N3 legges hensunssone båndlegging etter Lov om
kulturminner rundt automatisk fredet kulturminne.
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3. Det gjøres følgende redaksjonelle endringer i planen
a. Vassdragene kartfestes
b. Ny E18 tegnes inn i kartet
c. Planen suppleres med ikke juridiske temakart som viser hensynssoner,
kulturminner, eksisterende reguleringsplaner, samt kart som viser hvilke
områder som er Monaryggen syd og øst og ved Brandsrud (jfr
planbestemmelser § 7 til 10)
d. Feil i tall for grusmengder og gjenstående drift s 33-35 rettes opp i tråd med
saksopplysningene
4. Planbeskrivelsen endres i tråd med punktene over
5. Ved neste gangs rullering av kommunedelplan Slitu-Momarken skal følgende
gjøres/vurderes:
a. konsekvensutrede en alternativ utnyttelse av området i øst mot Momarken –
Laugslet
b. konsekvensutrede Monaryggen med hensyn på landskapsverdier,
naturmangfold, pedagogisk verdi og lokalklima – også sett i relasjon til
naturmangfold.
Teknikk- og naturutvalgets innstilling 110314:
1. Alternativ 3 fra første gangs høring av planen danner utgangspunkt for endelig plan.
2. Kommunedelplan Slitu-Momarken sendes på annen gangs høring, med høringsfrist 22.
mai 2014. Følgende tema er gjenstand for høring:
a. Planformål LNF legges rundt masseuttakene sør for fylkesvei 128 (gamle E18)
slik vist i kart.
b. Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner fjernes fra masseuttak sør
for fylkesvei 128 (gamle E18) slik vist i kart
c. Planbestemmelse § 11 Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner
endres til: I hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner (jfr. PBL § 11-

8 d)), er ingen tiltak tillatt uten etter tillatelse fra kulturminnemyndigheten.
d. Framtidig næringsområde N3 (Henningsmoen vest) utvides mot øst, der pil
viser utvidelse i tidligere kart, og slik vist i kart.
e. Det innføres en ny rekkefølgebestemmelse § 5.3 for næringsområde N3 med
følgende tekst: Før utbygging kan skje i næringsområde N3, skal grusen tas
ut ned til planbestemt kotehøyde, dersom fremtidig reguleringsplan med
næringsutvikling som formål, ikke tilsier et høyere nivå.
f. Tillegg til planbestemmelse § 4 Utbyggingsformål (ny nr. § 4.4): Framtidig

område for næringutvikling nr. N4 (Henningsmoen øst) konsekvensutredes
ved utarbeidelse av reguleringsplan.
g. Hensynssone for grunnvann H_120 tegnes inn slik vist i kart
h. I planbestemmelse § 13 Hensynsone vern av grunnvann tas forbud mot
salting ut slik at teksten endres til:
1.
Innenfor hensynsone for vern av grunnvann tillates ikke industriell

virksomhet som kan forurense grunnvannsmagasinet.
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2.

Lagring og fylling av drivstoff, olje og kjemikalier kan bare skje i
anlegg som er sikret med membran og oppsamlingssystemer.
Nedgravde oljetanker tillates ikke.

i. Hensynsone bevaring av landskap H_550_1 langs ryggen utvides slik vist i
kart
j. Planbestemmelsen § 14 til hensynsone bevaring av landskap utvides med
følgende tekst: Innenfor hensynsonen skal ryggen stå igjen med

helningsvinkel maksimalt 30 %. Toppen av ryggen skal stå urørt i en bredde
av minst 15 meter i begge retninger målt vannrett ut fra kommunegrensa, der
massene ikke allerede er tatt ut. Der toppflaten ved tidspunkt for planvedtak
er smalere enn 2 x 15 meter, skal helningsvinkel på sideterreng fortsatt være
maksimalt 30 grader.
k. LNF-området nord i Monaryggen reduseres i tråd med «Krohnplanen», slik vist
på kart.
l. Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr. H_730_1 utvides
vestover mot Edwin Ruud som vist i kart.
m. Det legges hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr. H_730-3
ved Brandsrud slik vist i kart.
n. Hensynsone ras- og skredfare/kvikkleire H_310 inntegnes nord i planområdet.
Det innføres en planbestemmelse for denne hensynsonen med følgende tekst:

Innenfor hensynsone fare/kvikkleire tillates ikke bygge- eller anleggstiltak
uten etter særskilt kartlegging av områdestabiliteten.
o. Det innføres et nytt avsnitt i planbestemmelse § 1 Plankrav med følgende
tekst: I områder under marin grense der det ikke er kartlagt om det er
kvikkleire i grunnen, må det ved utarbeidelse av reguleringsplan utredes om
det er risiko for kvikkleireskred. Utredningen må også inkludere eventuelle
deler av kvikkleiresonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet.
Nødvendige hensyn og tiltak skal innarbeides i reguleringsplanen.
p. Ved Gislingrud endres planformål fra framtidig næringsområde til eksisterende
boligområde der det er boliger/fradelte gårdsbruk.
q. Platåveien 26 endres til næringsareal. Hensynsone grøntareal flyttes nord for
eiendommen.
r. Buffersonen nord for Platåveien mellom massetak og boliger legges inntil
tomtegrenser.
s. Tomt øst for boliger i Platåveien, mot Momarkenkrysset, får
arealformålsignaturen grøntareal
t. Detaljer i arealformål rundt Edwin Ruud gjøres om til arealformål offentlig og
privat tjenesteyting.
u. Retningslinje med båndlegging etter lov om naturvern gjøres om til
planbestemmelse med samme ordlyd.
v. Eksisterende næringsområde på Brennemoen nord, nord for kjøpesenteret, får
signaturen næring.
w. Øst i næringsområde N3 legges hensynssone båndlegging etter Lov om
kulturminner rundt automatisk fredet kulturminne.
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x. Ny tekst i opprinnelig § 4.4 Utbyggingsformål: I næringsområde N4 tillates

fortrinnsvis næringsvirksomhet som etter bestemmelsene ikke bør plasseres i
de andre næringsområdene i planområdet pga. virksomhetens art (tung
industriproduksjon, råstoffutnyttelse, støy, støv og lukt) Det tillates kun
virksomhet knyttet til energiproduksjon basert på fornybar energi og
virksomhet knyttet til lokal råstoffutnyttelse som f.eks. masselager og knusing
av masser. Mot E18 skal det til en hver tid opprettholdes en
vegetasjonsskjerm.
3. Det gjøres følgende redaksjonelle endringer i planen
a. Vassdragene kartfestes
b. Ny E18 tegnes inn i kartet
c. Planen suppleres med ikke juridiske temakart som viser hensynssoner,
kulturminner, eksisterende reguleringsplaner, samt kart som viser hvilke
områder som er Monaryggen syd og øst og ved Brandsrud (jfr.
planbestemmelser § 7 til 10)
d. Feil i tall for grusmengder og gjenstående drift s 33-35 rettes opp i tråd med
saksopplysningene
4. Planbeskrivelsen endres i tråd med punktene over
5. Ved neste gangs rullering av kommunedelplan Slitu-Momarken skal følgende
gjøres/vurderes:
a. konsekvensutrede en alternativ utnyttelse av området i øst mot Momarken –
Laugslet
b. konsekvensutrede Monaryggen med hensyn på landskapsverdier,
naturmangfold, pedagogisk verdi og lokalklima – også sett i relasjon til
naturmangfold.
Formannskapets innstilling 130314:
1.
Alternativ 3 fra første gangs høring av planen danner utgangspunkt for endelig plan.
2.
Kommunedelplan Slitu-Momarken sendes på annen gangs høring, med høringsfrist
22. mai 2014. Følgende tema er gjenstand for høring:
a.
Planformål LNF legges rundt masseuttakene sør for fylkesvei 128 (gamle E18)
slik vist i kart.
b.
Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner fjernes fra masseuttak sør
for fylkesvei 128 (gamle E18) slik vist i kart
c.
Planbestemmelse § 11 Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner
endres til: I hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner (jfr. PBL § 11d.
e.

8 d)), er ingen tiltak tillatt uten etter tillatelse fra kulturminnemyndigheten.

Framtidig næringsområde N3 (Henningsmoen vest) utvides mot øst, der pil
viser utvidelse i tidligere kart, og slik vist i kart.
Det innføres en ny rekkefølgebestemmelse § 5.3 for næringsområde N3 med
følgende tekst: Før utbygging kan skje i næringsområde N3, skal grusen tas
ut ned til planbestemt kotehøyde, dersom fremtidig reguleringsplan med
næringsutvikling som formål, ikke tilsier et høyere nivå.
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f.

Tillegg til planbestemmelse § 4 Utbyggingsformål (ny nr. § 4.4): Framtidig

g.
h.

Hensynssone for grunnvann H_120 tegnes inn slik vist i kart
I planbestemmelse § 13 Hensynsone vern av grunnvann tas forbud mot
salting ut slik at teksten endres til:
1.
Innenfor hensynsone for vern av grunnvann tillates ikke industriell

område for næringutvikling nr. N4 (Henningsmoen øst) konsekvensutredes
ved utarbeidelse av reguleringsplan.

2.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

o.

p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

virksomhet som kan forurense grunnvannsmagasinet.
Lagring og fylling av drivstoff, olje og kjemikalier kan bare skje i
anlegg som er sikret med membran og oppsamlingssystemer.
Nedgravde oljetanker tillates ikke.

Hensynsone bevaring av landskap H_550_1 langs ryggen utvides slik vist i
kart
Planbestemmelsen § 14 til hensynsone bevaring av landskap utvides med
følgende tekst: Innenfor hensynsonen skal ryggen stå igjen med

helningsvinkel maksimalt 30 %. Toppen av ryggen skal stå urørt i en bredde
av minst 15 meter i begge retninger målt vannrett ut fra kommunegrensa, der
massene ikke allerede er tatt ut. Der toppflaten ved tidspunkt for planvedtak
er smalere enn 2 x 15 meter, skal helningsvinkel på sideterreng fortsatt være
maksimalt 30 grader.

LNF-området nord i Monaryggen reduseres i tråd med «Krohnplanen», slik vist
på kart.
Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr. H_730_1 utvides
vestover mot Edwin Ruud som vist i kart.
Det legges hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr. H_730-3
ved Brandsrud slik vist i kart.
Hensynsone ras- og skredfare/kvikkleire H_310 inntegnes nord i planområdet.
Det innføres en planbestemmelse for denne hensynsonen med følgende tekst:

Innenfor hensynsone fare/kvikkleire tillates ikke bygge- eller anleggstiltak uten
etter særskilt kartlegging av områdestabiliteten.
Det innføres et nytt avsnitt i planbestemmelse § 1 Plankrav med følgende
tekst: I områder under marin grense der det ikke er kartlagt om det er

kvikkleire i grunnen, må det ved utarbeidelse av reguleringsplan utredes om
det er risiko for kvikkleireskred. Utredningen må også inkludere eventuelle
deler av kvikkleiresonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet.
Nødvendige hensyn og tiltak skal innarbeides i reguleringsplanen.

Ved Gislingrud endres planformål fra framtidig næringsområde til eksisterende
boligområde der det er boliger/fradelte gårdsbruk.
Platåveien 26 endres til næringsareal. Hensynsone grøntareal flyttes nord for
eiendommen.
Buffersonen nord for Platåveien mellom massetak og boliger legges inntil
tomtegrenser.
Tomt øst for boliger i Platåveien, mot Momarkenkrysset, får
arealformålsignaturen grøntareal
Detaljer i arealformål rundt Edwin Ruud gjøres om til arealformål offentlig og
privat tjenesteyting.
Retningslinje med båndlegging etter lov om naturvern gjøres om til
planbestemmelse med samme ordlyd.
Eksisterende næringsområde på Brennemoen nord, nord for kjøpesenteret, får
signaturen næring.
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w.
x.

3.

4.
5.

Øst i næringsområde N3 legges hensynssone båndlegging etter Lov om
kulturminner rundt automatisk fredet kulturminne.
Ny tekst i opprinnelig § 4.4 Utbyggingsformål: I næringsområde N4 tillates

fortrinnsvis næringsvirksomhet som etter bestemmelsene ikke bør plasseres i
de andre næringsområdene i planområdet pga. virksomhetens art (tung
industriproduksjon, råstoffutnyttelse, støy, støv og lukt) Det tillates kun
virksomhet knyttet til energiproduksjon basert på fornybar energi og
virksomhet knyttet til lokal råstoffutnyttelse som f.eks. masselager og knusing
av masser. Mot E18 skal det til en hver tid opprettholdes en
vegetasjonsskjerm.

Det gjøres følgende redaksjonelle endringer i planen
a.
Vassdragene kartfestes
b.
Ny E18 tegnes inn i kartet
c.
Planen suppleres med ikke juridiske temakart som viser hensynssoner,
kulturminner, eksisterende reguleringsplaner, samt kart som viser hvilke
områder som er Monaryggen syd og øst og ved Brandsrud (jfr.
planbestemmelser § 7 til 10)
d.
Feil i tall for grusmengder og gjenstående drift s 33-35 rettes opp i tråd med
saksopplysningene
Planbeskrivelsen endres i tråd med punktene over
Ved neste gangs rullering av kommunedelplan Slitu-Momarken skal følgende
gjøres/vurderes:
a.
konsekvensutrede en alternativ utnyttelse av området i øst mot Momarken –
Laugslet
b.
konsekvensutrede Monaryggen med hensyn på landskapsverdier,
naturmangfold, pedagogisk verdi og lokalklima – også sett i relasjon til
naturmangfold

Kommunestyrets behandling 180314:
Følgende hadde ordet:
Tormod Karlsen (Krf)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 180314:
1.
Alternativ 3 fra første gangs høring av planen danner utgangspunkt for endelig plan.
2.
Kommunedelplan Slitu-Momarken sendes på annen gangs høring, med høringsfrist
22. mai 2014. Følgende tema er gjenstand for høring:
a.
Planformål LNF legges rundt masseuttakene sør for fylkesvei 128 (gamle E18)
slik vist i kart.
b.
Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner fjernes fra masseuttak sør
for fylkesvei 128 (gamle E18) slik vist i kart
c.
Planbestemmelse § 11 Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner
endres til: I hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner (jfr. PBL § 11d.

8 d)), er ingen tiltak tillatt uten etter tillatelse fra kulturminnemyndigheten.

Framtidig næringsområde N3 (Henningsmoen vest) utvides mot øst, der pil
viser utvidelse i tidligere kart, og slik vist i kart.
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e.

f.
g.
h.

Det innføres en ny rekkefølgebestemmelse § 5.3 for næringsområde N3 med
følgende tekst: Før utbygging kan skje i næringsområde N3, skal grusen tas
ut ned til planbestemt kotehøyde, dersom fremtidig reguleringsplan med
næringsutvikling som formål, ikke tilsier et høyere nivå.
Tillegg til planbestemmelse § 4 Utbyggingsformål (ny nr. § 4.4): Framtidig

område for næringutvikling nr. N4 (Henningsmoen øst) konsekvensutredes
ved utarbeidelse av reguleringsplan.
Hensynssone for grunnvann H_120 tegnes inn slik vist i kart
I planbestemmelse § 13 Hensynsone vern av grunnvann tas forbud mot
salting ut slik at teksten endres til:
1.
Innenfor hensynsone for vern av grunnvann tillates ikke industriell

2.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

o.

p.
q.
r.
s.
t.

virksomhet som kan forurense grunnvannsmagasinet.
Lagring og fylling av drivstoff, olje og kjemikalier kan bare skje i
anlegg som er sikret med membran og oppsamlingssystemer.
Nedgravde oljetanker tillates ikke.

Hensynsone bevaring av landskap H_550_1 langs ryggen utvides slik vist i
kart
Planbestemmelsen § 14 til hensynsone bevaring av landskap utvides med
følgende tekst: Innenfor hensynsonen skal ryggen stå igjen med

helningsvinkel maksimalt 30 %. Toppen av ryggen skal stå urørt i en bredde
av minst 15 meter i begge retninger målt vannrett ut fra kommunegrensa, der
massene ikke allerede er tatt ut. Der toppflaten ved tidspunkt for planvedtak
er smalere enn 2 x 15 meter, skal helningsvinkel på sideterreng fortsatt være
maksimalt 30 grader.

LNF-området nord i Monaryggen reduseres i tråd med «Krohnplanen», slik vist
på kart.
Hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr. H_730_1 utvides
vestover mot Edwin Ruud som vist i kart.
Det legges hensynsone båndlegging etter lov om kulturminner nr. H_730-3
ved Brandsrud slik vist i kart.
Hensynsone ras- og skredfare/kvikkleire H_310 inntegnes nord i planområdet.
Det innføres en planbestemmelse for denne hensynsonen med følgende tekst:

Innenfor hensynsone fare/kvikkleire tillates ikke bygge- eller anleggstiltak uten
etter særskilt kartlegging av områdestabiliteten.
Det innføres et nytt avsnitt i planbestemmelse § 1 Plankrav med følgende
tekst: I områder under marin grense der det ikke er kartlagt om det er

kvikkleire i grunnen, må det ved utarbeidelse av reguleringsplan utredes om
det er risiko for kvikkleireskred. Utredningen må også inkludere eventuelle
deler av kvikkleiresonen som ligger utenfor reguleringsplanområdet.
Nødvendige hensyn og tiltak skal innarbeides i reguleringsplanen.

Ved Gislingrud endres planformål fra framtidig næringsområde til eksisterende
boligområde der det er boliger/fradelte gårdsbruk.
Platåveien 26 endres til næringsareal. Hensynsone grøntareal flyttes nord for
eiendommen.
Buffersonen nord for Platåveien mellom massetak og boliger legges inntil
tomtegrenser.
Tomt øst for boliger i Platåveien, mot Momarkenkrysset, får
arealformålsignaturen grøntareal
Detaljer i arealformål rundt Edwin Ruud gjøres om til arealformål offentlig og
privat tjenesteyting.
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u.
v.
w.
x.

3.

4.
5.

Retningslinje med båndlegging etter lov om naturvern gjøres om til
planbestemmelse med samme ordlyd.
Eksisterende næringsområde på Brennemoen nord, nord for kjøpesenteret, får
signaturen næring.
Øst i næringsområde N3 legges hensynssone båndlegging etter Lov om
kulturminner rundt automatisk fredet kulturminne.
Ny tekst i opprinnelig § 4.4 Utbyggingsformål: I næringsområde N4 tillates

fortrinnsvis næringsvirksomhet som etter bestemmelsene ikke bør plasseres i
de andre næringsområdene i planområdet pga. virksomhetens art (tung
industriproduksjon, råstoffutnyttelse, støy, støv og lukt) Det tillates kun
virksomhet knyttet til energiproduksjon basert på fornybar energi og
virksomhet knyttet til lokal råstoffutnyttelse som f.eks. masselager og knusing
av masser. Mot E18 skal det til en hver tid opprettholdes en
vegetasjonsskjerm.

Det gjøres følgende redaksjonelle endringer i planen
a.
Vassdragene kartfestes
b.
Ny E18 tegnes inn i kartet
c.
Planen suppleres med ikke juridiske temakart som viser hensynssoner,
kulturminner, eksisterende reguleringsplaner, samt kart som viser hvilke
områder som er Monaryggen syd og øst og ved Brandsrud (jfr.
planbestemmelser § 7 til 10)
d.
Feil i tall for grusmengder og gjenstående drift s 33-35 rettes opp i tråd med
saksopplysningene
Planbeskrivelsen endres i tråd med punktene over
Ved neste gangs rullering av kommunedelplan Slitu-Momarken skal følgende
gjøres/vurderes:
a.
konsekvensutrede en alternativ utnyttelse av området i øst mot Momarken –
Laugslet
b.
konsekvensutrede Monaryggen med hensyn på landskapsverdier,
naturmangfold, pedagogisk verdi og lokalklima – også sett i relasjon til
naturmangfold

18/14
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - ETABLERING AV DRIFT AV BOLIG FOR
ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Rådmannens innstilling:
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Kommunestyret tar rapport fra Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Etablering og drift av bolig for
enslige mindreårige flyktninger», Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak og
innstilling, til etterretning.
Livsløpsutvalgets innstilling 110314:
Saken ble trukket
Kommunestyrets behandling 180314:
Kontrollutvalget Trøgstads vedtak ble omdelt i møtet.
Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 10.02.2014:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger» i Trøgstad kommune tas til etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas
3. Rådmannen anmodes om å få på plass rutiner for samarbeidet med andre etater og
for forsvarlige arkiveringsrutiner som får fram både faglige vurderinger og
saksbehandling.
Kommunestyret tok kontrollutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 180314:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige
flyktninger» i Trøgstad kommune tas til etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas
3. Rådmannen anmodes om å få på plass rutiner for samarbeidet med andre etater og
for forsvarlige arkiveringsrutiner som får fram både faglige vurderinger og
saksbehandling.

19/14
HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til høringssvar fra Trøgstad Kommune.
Livsløpsutvalgets innstilling 110314:
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til høringssvar fra Trøgstad kommune.
Kommunestyrets behandling 180314:
Følgende hadde ordet:
Tormod Karlsen (Krf)
Martha H. Holsen (Sp)
Christian Granli (H)

Side 16 av 18

Trøgstad kommune
Ole Marius Grønlien (Sp)
Tormod Karlsen (Krf) fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Begge forslagene til reservasjonsrett for fastleger må føres i Stortinget og eventuelt
vedtas der.
2. En eventuell reservasjonsordning for fastleger må ikke få konsekvenser eller ulemper
for brukere av fastlegene i kommunen.
Tormod Karlsen (Krf) sitt forslag til innstilling ble satt opp mot opp Livsløpsutvalgets
innstilling. Livsløpsutvalgets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer ( 6 Ap, 3 Frp og 8 Sp)
mot 4 stemmer (3 H og 1 Krf).
Kommunestyrets vedtak 180314:
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til høringssvar fra Trøgstad kommune.

20/14
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2013
Rådmannens innstilling:
Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Trøgstad Kommune vedtas.
Formannskapets innstilling 130314:
Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Trøgstad Kommune vedtas.
Kommunestyrets behandling 180314:
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med (21 st.).
Kommunestyrets vedtak 180314:
Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Trøgstad Kommune vedtas.
21/14
GRUNNLOVSFESTING AV DET LOKALE SELVSTYRE
Ordførerens innstilling:
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på
det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra
alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (20112012), Dokument 12:19 (20112012) og
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Dokument 12:26 (20112012)). Trøgstad kommune oppfordrer stortingsrepresentantene på
det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.
Formannskapets innstilling 130314:
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på
det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra
alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (20112012), Dokument 12:19 (20112012) og
Dokument 12:26 (20112012)). Trøgstad kommune oppfordrer stortingsrepresentantene på
det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.
Kommunestyrets behandling 180314:
Kommunestyret stemte over ordførerens innstilling.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st.)
Kommunestyrets vedtak 180314:
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på
det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i
konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra
alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (20112012), Dokument 12:19 (20112012) og
Dokument 12:26 (20112012)). Trøgstad kommune oppfordrer stortingsrepresentantene på
det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.
22/14
REFERATSAKER
Ingen saker.
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