Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Kommunestyret
Møtedato: 16.05.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 17:00 - 20:00

Til stede

Medlemmer:
Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,
Jarle Lindahn, Jens Helge Jorud, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen, Knut Are
Skjønberg, Marianne Bjerkeli, Marianne Nordlie, Martha Hersleth Holsen,
Morten Hernæs, Ole André Myhrvold, Ole Marius Grønlien, Petter-Ole Kirkeby,
Svend Saxe Frøshaug, Tor Melvold, Trond Andreas Enger, Vegard Finnes
Varamedlemmer:
Marit Ness Kjeve
Under sak 25/17, 26/17 og 27/17 ble Christian Granli (H) erklært inhabil – Ståle
Frøshaug tiltrådte i hans sted.
Under sak 28/17 ble Saxe Frøshaug (Sp) erklært inhabil – Ole Lund Jacobsen
(Sp) tiltrådte i hans sted.

Forfall

Wenche Iren Aaser Torp

Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Else Berit Baccouche

Saksliste
Saksnr

Tittel

24/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

25/17

Søknad om skjenkebevilling Møteplassen Cafe og uteservering AS - Skjønhaug

26/17

Søknad om skjenkebevilling Møteplassen Cafe og uteservring AS - Båstad

27/17

Søknad om skjenkebevilling PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS

28/17

Høringsforslag kommuneplan 2017-2029

29/17

Ny 110 sentral øst - felles saksfremlegg

30/17

Etablering av bibliotek på Skjønhaug Torg - endelig behandling

31/17

Konsekvenser av ny kommunestruktur i Indre Østfold

32/17

Ny varmesentral - Trøgstad ungdomskole og Trøgstadhallen

33/17

Orienteringssak - NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet

34/17

Referatsaker

Til dagsorden.
Sakslisten ble godkjent.
Sak 29/17 trekkes og utsettes til møterunden i juni.
Sak 30/17 behandles til slutt da det er dokumenter i saken som er unntatt offentlighet.

24/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
25/17 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MØTEPLASSEN CAFE OG UTESERVERING AS - SKJØNHAUG
Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Cafe og uteservering A/S
ved Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30.
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl.02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl.24.00
6. Skjenking til sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
8. Som stedfortreder godkjennes Kim-Andre Hongslo f. 28.06.1985
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha
tilfredsstillende internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Cafe og uteservering A/S
ved Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30.

4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl.02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl.24.00
6. Skjenking til sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
8. Som stedfortreder godkjennes Kim-Andre Hongslo f. 28.06.1985
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha
tilfredsstillende internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Christian Granli (H) erklærte seg inhabil grunnet nært slektskap med drivere av konkurrerende
bedrift. Ståle Frøshaug (H) trådte inn i hans sted.
Livsløpsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Cafe og uteservering A/S
ved Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 02.30.
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
a. Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl.02.00
b. Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl.24.00
6. Skjenking til sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
8. Som stedfortreder godkjennes Kim-Andre Hongslo f. 28.06.1985
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha
tilfredsstillende internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangementer vil dette bli krevd.

26/17 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING MØTEPLASSEN CAFE OG UTESERVRING AS - BÅSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Kafe og uteservering A/S ved
Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 22.00
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00

· Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
6. Skjenking i sluttede selskap kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.1992
8. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangement vil dette bli krevd.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Kafe og uteservering A/S ved
Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 22.00
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
6. Skjenking i sluttede selskap kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.1992
8. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangement vil dette bli krevd.

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Christian Granli (H) erklærte seg inhabil grunnet nært slektskap med drivere av konkurrerende
bedrift. Ståle Frøshaug (H) trådte inn i hans sted.
Livsløpsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til Møteplassen Kafe og uteservering A/S ved
Johannes Fimland.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes alle dager til kl. 22.00

4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 11.00 – kl. 22.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 22.00
6. Skjenking i sluttede selskap kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Wajid Hussain f. 23.04.1992
8. Som stedfortreder godkjennes Johannes Fimland f. 02.02.1986
9. Man setter som vilkår at Møteplassen Cafe og uteservering A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap til vanlig drift kreves ikke, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/større arrangement vil dette bli krevd.

27/17 : SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS
Rådmannens innstilling:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS v/ Anette Storeide.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes til alle dager til kl. 02.30
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 08.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 08.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 24.00
6. Skjenking i sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Anette Storeide f. 21.03.1968
8. Som stedfortreder godkjennes Ann-Kristin Enger f. 21.12.1963
9. Man setter som vilkår at PÅ HJØRNET TRØGSTAD A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/ større arrangementer vil dette bli krevd.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt ( 7 st.)

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS v/ Anette Storeide.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes til alle dager til kl. 02.30
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 08.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 08.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 24.00
6. Skjenking i sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30

7. Som styrer godkjennes Anette Storeide f. 21.03.1968
8. Som stedfortreder godkjennes Ann-Kristin Enger f. 21.12.1963
9. Man setter som vilkår at PÅ HJØRNET TRØGSTAD A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/ større arrangementer vil dette bli krevd.

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Christian Granli (H) erklærte seg inhabil grunnet nært slektskap med driverne av bedriften. Ståle
Frøshaug (H) trådte inn i hans sted.
Livsløpsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
1. Skjenkebevilling innvilges fra 17.05.2017 til PÅ HJØRNET TRØGSTAD AS v/ Anette Storeide.
2. Åpningstider og skjenketider blir som følgende:
3. Lukningstid settes til alle dager til kl. 02.30
4. Skjenkebevilling på øl og vin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 08.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 08.00 – kl. 24.00
5. Skjenkebevilling på brennevin gis i følgende tidsrom:
· Alle dager innendørs: kl. 13.00 – kl. 02.00
· Alle dager utendørs: kl. 13.00 – kl. 24.00
6. Skjenking i sluttede selskaper kan skje frem til kl. 02.30
7. Som styrer godkjennes Anette Storeide f. 21.03.1968
8. Som stedfortreder godkjennes Ann-Kristin Enger f. 21.12.1963
9. Man setter som vilkår at PÅ HJØRNET TRØGSTAD A/S skal ha tilfredsstillende
internkontrollsystem.
10. Vakthold fra godkjent vaktselskap kreves ikke til vanlig drift, men ved utvidelse av
skjenkeområdet/ større arrangementer vil dette bli krevd.

28/17 : HØRINGSFORSLAG KOMMUNEPLAN 2017-2029
Rådmannens innstilling:
1. Kommuneplanen sendes på høring med 10. august, i medhold av plan- og bygningslovens §
11-14.
2. Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak,
f.eks ved innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1. …
2. …
3. …
Eldrerådets behandling 02.05.2017:
Kommentarere til kommuneplanen:
1. Skjønberg bør være med i planen, legges ut som en "grønn lunge".
2. Nord for Bunnpris, ingen mulighet for tilførselsvei til Lundberg eller Lunderveien.
3. Eldrerådet ønsker bofellesskap for eldre i Båstad. Alle ønsker ikke å flytte til Skjønhaug. Fortsatt
fokus på kollektiv trafikk.
4. Vedrøredne middagsservering på sykehjemmet, ønsker eldrerådet middagsservering kl. 15.30.16.00. Det er gjort flere steder med gode resultater.
Eldrerådets innstilling 02.05.2017:
Kommentarere til kommuneplanen:
1. Skjønberg bør være med i planen, legges ut som en "grønn lunge".
2. Nord for Bunnpris, ingen mulighet for tilførselsvei til Lundberg eller Lunderveien.
3. Eldrerådet ønsker bofellesskap for eldre i Båstad. Alle ønsker ikke flytte til Skjønhaug. Fortsatt
fokus på kollektiv trafikk.
4. Vedrøredne middagsservering på sykehjemmet, ønsker eldrerådet middagsservering kl. 15.30.16.00. Det er gjort flere steder med gode resultater.
Ungdomsrådets behandling 02.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Kjell Herman Solberg
Mathias Johannessen
Sara Ødeby
Madelen Aadalen
Zainab Chaudhry
Hovedmålene for "oppvekst" ble skrevet ut og gjennomgått.

Ungdomsrådets innstilling 02.05.2017:
Ungdomsrådet er enige i forslaget til kommuneplanen, med noen tileggspunkter de vil understreke:
Ungdomsrådet vil at veiledning/rådgivning til skoleelevene skal styrkes, både ungdomsskoleelever og
7. trinnselever. Hvilket språk man velger i 7. klasse er viktig for videregående skolegang.
Mange ungdommer opplever at seksualundervisningen på skolen er for dårlig, og at dette må
gjennomføres på en bedre måte i løpet av grunnskolen.
"Likeverdig tilbud" innen helsetjeneste er viktig. Dette bør praktiseres likt på alle skoler. Dette gjelder

også punktet om at "barnehager og skoler skal fremme psykisk og fysisk helse".

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 02.05.2017:
Rådet tar rådmannens innstilling til etterretning.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 03.05.2017:
Rådmannens innstilling tiltres.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 04.05.2017:
Ordet i saken:
Alle utvalgsmedlemmer hadde ordet. I tillegg hadde Saksbehandler Marit Haakaas og
utvalgssekretær Hans Gunnar Raknerud innlegg i ordskiftet.
Teknikk- og naturutvalget fremmet først et generelt tillegg til rådmannens innstilling i 2 punkter:
1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre språkvask og mindre redaksjonelle endringer i
plandokumentene før utsendelse av høringsforslaget.
2. Dersom det er behov for tilleggsbevilgninger til dekning av eventuelle kostnader til
innarbeiding av nødvendige endringer i plankart dekkes dette av formannskapets konto for
uforutsette utgifter.
Ved avstemningen ble teknikk- og naturutvalgets forslag enstemmig tiltrådt (7 st.).
Saxe Frøshaug (Sp) fremmet på vegne av Senterpartiet følgende tilleggs-/endringsforslag til
kommuneplanens samfunnsdel:
1. Kommunestyret ber administrasjonen gjøre dokumentet til Trøgstad kommunes og
konsekvent fjerne henvisninger til Cowi der dette ikke er relevant, som for eksempel i tabell
på side 16 og 21 m.fl., fordi dette er Trøgstad kommunes plan, ikke Cowis.
2. Kommunestyret ber administrasjonen fjerne henvisningen til NHOs nærings-NM på side 31 –
tabell og avsnittet under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk organisajson som NHO
som sannhetsvitne i kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse kåringene er
politisk omstridt.
3. Kommunestyret ber administrasjonen balansere planens ordlyd om fortetting i
høringsforslaget som sendes ut. Slik planen nå foreligger nevnes bare fordeler ved fortetting.
Kommunestyret ønsker en plan som også omtaler og ivaretar Trøgstad særpreg med stor
plass, spredt bebyggelse og næring. Forskning viser til en viss grad også at fortetting og
konsentrering av mennesker på mindre arealer også medføre redusert trivsel og livskvalitet
for enkeltindivider, og større sosiale problemer for samfunnet jmf leverkårsundersøkelser.
Dette bør også omtales og være en del av drøftingen. Dette kan for eksempel skje som tillegg
og omredigering på side 4 i samfunnsdelen.
4. Kommunestyret er opptatt av jordvernet slik det fremkommer på s.23-25. Kommunestyret
ber administrasjonen omformulere noe slik at det i kommuneplanen fremkommer at dyrka
jord er viktigere enn dyrkbar mark, f.eks. at dyrka jord skal gis et strengere vern enn dyrkbar
mark når man veier dette opp mot andre samfunnsinteresser. I hovedtabellen på side 23 skal

«dyrkbar» endres til "dyrka og dyrkbar". Det bør på side 25 lages 2 tabeller – en som viser
utviklingen i totalt areal dyrka jord (inkl. nydyrking), og en som viser omdisponering av
dyrkbar jord (herunder sepesifisert nedbygging og nydyrking).
5. På side 30 under avsnittet "Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling" skal ha følgende
strategier:
·
·
·
·
·

Kommunen skal, innenfor nasjonale og regionale rammer føre en liberal næringspolitikk.
Kommunen skal ha tilgjengelige næringsområder og - tomter.
Lokale næringsområder på Skjønhaug og Båstad til små og mellomstore bedrifter
Mulighet for næringsutvikling i LNF-områder.
Effektiv og løsningsorientert saksbehandling.

Det ble stemt samlet over Senterpartiets tilleggs-/endringsforslag til kommuneplanens samfunnsdel
som ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Saxe Frøshaug (Sp) fremmet på vegne av Senterpartiet følgende tilleggs-/endringsforslag til
kommuneplanens arealstrategi:
Under avsnittet om bærekraftig utvikling skal kulepunkt 3 endres til
· Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging av dyrka jord
Kulepunkt 7 endres til:
· Mulighet for næringsutvikling på LNF-områder, også utenfor det tradisjonelle
landbruksbegrepet.
Side 50 "Behov for lokale næringsarealer"
· Andre punktum strykes.
· Forslag til nytt siste punktum: "Kommunen skal i løpet av planperidens to første år søke å få
realisert fremtidig næringsområde B6 i Båstad.
Side 50 "Mulighet for næring på gårdsbruk", forslag til nytt 4. og 5. punktum:
Nye næringsbygg uten tilknytning til landbruk bør i hovedsak lokaliseres til kommunens
næringsområder. Dersom det ikke er hensiktsmessige næringstomter ledige på tilrettelagte
næringsarealer skal terskelen for å nytte LNF-områder til næringsutvikling senkes.
Det ble stemt samlet over Senterpartiets tilleggs-/endringsforslag til kommuneplanens arealstrategi
som ble enstemmig tiltrådt (7 stemmer).
Utvalget gikk over til å behandle endringsforslag i plankartet.
Saxe Frøshaug (Sp) ble erklært inhabil i forhold til arealinnpill nr. 20 (motorpark) og 36 (boligfelt i
Gopperudåsen).
Knut Skjønberg (H) ble erklært inhabil i forhold til arealinnspill nr. 37 (Sentrumsformål på Skjønberg).
Venke Gangnes (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet:
· Arealinnpill nr. 4 (Nytt næringsområde på Aas i Båstad) tas inn i planen
· Arealinnspill nr. 10, 11 (fremtidig fritidsbebyggelse Gillingsrud), nr. 21 (massedeponi Riiser),
nr. 32 (fremtidig fritidsbebyggelse Mørkfoss og nr. 34 (fremtidig fritidsbebyggelse Sæther) tas
ut av planforslaget.
Ved avstemningen ble det stemt enkeltvis over alle Arbeiderpartiets forslag som ble satt opp mot
Rådmannens innstilling.
Forslaget om å ta inn arealinnspill nr. 4 ble enstemmig tiltrådt (7 st.).
I de øvrige voteringer over Arbeiderpartiets endringsforslag ble rådmannens innstilling ble vedtatt
med 5 mot 2 stemmer (Ap).
Saxe Frøshaug fremmet følgende endringsforslag på vegne av Senterpartiet:
1. Det legges inn en fremtidig veiforbedring og utretting av vei ved Torp i Båstad.
2. Det legges inn en linje for allé/vegetasjonsavgrensning på østsiden av Rv 22 gjennom Båstad

fra bensinstasjon og nordover til bebyggelse.
3. Det legges inn fremtidig gang- og sykkelsti fra Heiåskrysset, langs Sentvedtveien til Åshagen,
og langs Torpveien til og med nummer 40.
4. Forslag nr 1. Utvidelse av boligområdet Bergerudåsen imøtekommes og legges inn i
planforslaget.
5. Forslag nr 5 Kirkebyåsen Vest imøtekommes fullt ut og legges inn i planforslaget. Kommunen
skal søke å sikre veirett ut i sørenden av feltet ved kryssing av rv22/Kirkebyåsen f.eks
gjennom makeskifte med grunneiere.
6. Forslag nr 14 Lieråsen, tidligere kalt H1 og H2, imøtekommes og tas ut av planen.
7. Forslag nr 18 Henningsmoen næringsområde imøtekommes og legges inn i planforslaget.
8. Forslag nr 30 Næringsområde Verpet legges inn i planforslaget.
9. Forslag nr 31 Åmot boligfelt tas inn i planen tilsvarende stort som arealene i dagens H1 og H2
Ved avstemningen ble det stemt enkeltvis over alle Senterpartiets forslag som ble satt opp mot
Rådmannens innstilling.
Forslag nr. 1, 2, 3, 6, og 7 ble enstemmig tiltrådt.
Forslag nr. 4, 5 8 og 9 ble tiltrådt med 4 stemmer mot 3 stemmer avgitt for rådmannens innstilling.
TN-utvalget fremmet samlet følgende tilleggsforslag:
1. Forslag nr. 24, boligområde Tennisveien. imøtekommes og legges inn i planforslaget.
Betingelsen er en omlegging av veien som forutsatt. Samtidig avsettes arealet mellom
eksisterende bebyggelse, RV22 og Festningsveien til boligbebyggelse.
2. Forslag nr 20 Motorpark Indre Østfold imøtekommes og legges inn i planforslaget. Det legges
inn rekkefølgebestemmelse om fremføring av gang og sykkelsti fra Eidsberg.
3. Forslag nr. 13 Øvre Sand. gbnr. 174/16 og den delen av 174/34 som ligger nord for
Sandsveien legges inn i planen som firtids- og turismefomål.
Ved avstemningen ble det stemt enkeltvis over forslagene som ble satt opp mot Rådmannens
innstilling. Forslag nr. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt (7 st.) og forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt (6
st.).
Utvalget gikk deretter over til å behandle endringsforslag til planbestemmelser og -retningslinjer:
Saxe Frøshaug fremmet på vegne av Senterpartiet følgende tilleggs-/endringsforslag:
§ 4. 3 Utbyggingsrekkefølge bokstav c) Utbyggingsområder
1. Planforslag 5 Kirkebyåsen vest. Tillegg til punkt 1.: Kommunen skal søke å sikre veirett ut i
sørenden av feltet for avkjørsel fra Rv22.
2. Planforslag 31 Åmot boligfelt. Det legges inn fartsbegrensende tiltak fra Kroksundveien til krysset
Delingsrudveien/Krogstadveien før det kan gis igangssettelsetillatelse for oppføring av boliger i det
nye området.
3. Planforslag 17 Hakabru boligfelt. Dersom ikke utviklingen av feltet er igangsatt i løpet av tre år
forbeholder kommunen seg retten til å rullere arealplanen for Havnås med sikte på å erstatte dette
området med andre områder for å sikre attraktive boligtomter på Havnås.
4. Planforslag nr. 20 Motorpark. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltak i planområdet må
gang- og sykkelveiforbindelse til tilsvarende forbindelse i Eidsberg kommune sikres i
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
5. Planforslag nr. 24 Tennisveien. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for nye boliger i planområdet
må ny adkomst til området sikres i rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
6. §§ 5.1.2 (d) og 5.3.3 (b). Tillatt BYA på fritidseiendommer økes til 120 m2.
7. § 5.1.6 Kjøpesenter. Siste puntum i retningslinjene tas ut.
8. § 5.1.7 Bestemmelser om deponi innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf. PBL § 11-9
pkt. 5 og 6 og § 11-10). Nytt nest siste punktum: Asfaltering og trafikksikkerhetstiltak på Riiserveien
fra Rv22 fra til avkjørsel til deponiet skal sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan.

8. § 5.3 Landbruks-, natur og friluftsområder. Punkt a) II tas ut.
9. § 5.3.2 d). Forslag til nytt siste punktum: "I særlige tilfeller kan maksimumsregelen fravikes".
10. § 5.3.4 Nytt forslag:
§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet utenfor landbruksbegrepet i LNF-områder (jf. PBL §
11-11 nr. 1 0g 2)
a. Bruksending i eksisterende bygg og nybygg må tilpasses gårdstunets størrelse, volum
og byggeskikk.
b. Ny virksomhet skal ikke tilføre vesentlig belastning på omgivelsene.
c. Ny virksomhet skal ikke medføre vesentlige inngrep på dyrka mark.
d. For ny spredt næringsbebyggelse I LNF-områder kan stilles krav om godkjent
reguleringsplan.
Retningslinjer til § 5.3.4
a. For å avjøre om en næringsvirksomhet faller inn under landbruksbegrepet skal T-1443
Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss legges til grunn.
Ved avstemningen ble det stemt enkeltvis over forslagene som ble satt opp mot Rådmannens
innstilling.
Forslag 1. og 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (Ap+H) for rådmannens innstilling
Alle øvrige forslag ble enstemmig tiltrådt (7 st.)
TN-utvalget samlet fremmet følgende endringsforslag:
§ 4.6 Skilt og Reklame (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
Tredje ledd, 2. og tredje punktum strykes.
Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st.)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Kommuneplanen sendes på høring med høringsfrist 10. august, i medhold av plan- og
bygningslovens § 11-14.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre språkvask og mindre redaksjonelle endringer i
plandokumentene før utsendelse av høringsforslaget.
3. Dersom det er behov for tilleggsbevilgninger til dekning av eventuelle kostnader til
innarbeiding av nødvendige endringer i plankart, dekkes dette av formannskapets konto for
uforutsette utgifter.
Følgende endrings-/tilleggsforslag innarbeides:
Samfunnsdelen:
1. Kommunestyret ber administrasjonen gjøre dokumentet til Trøgstad kommunes, og
konsekvent fjerne henvisninger til Cowi der dette ikke er relevant, som for eksempel i
tabell på side 16 og 21 m.fl. fordi dette er Trøgstad kommunes plan, ikke Cowis.
2. Kommunestyret ber administrasjonen fjerne henvisningen til NHOs nærings-NM på side
31 – tabell og avsnittet under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk organisajson
som NHO som sannhetsvitne i kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse
kåringene er politisk omstridt.
3. Kommunestyret ber administrasjonen balansere planens ordlyd om fortetting i
høringsforslaget, som sendes ut. Slik planen nå foreligger nevnes bare fordeler ved
fortetting. Kommunestyret ønsker en plan som også omtaler og ivaretar Trøgstad særpreg
med stor plass, spredt bebyggelse og næring. Forskning viser til en viss grad også at
fortetting og konsentrering av mennesker på mindre arealer også medføre redusert trivsel
og livskvalitet for enkeltindivider, og større sosiale problemer for samfunnet jmf

leverkårsundersøkelser. Dette bør også omtales og være en del av drøftingen. Dette kan
for eksempel skje som tillegg og omredigering på side 4 i samfunnsdelen.
4. Kommunestyret er opptatt av jordvernet slik det fremkommer på s.23-25. Kommunestyret
ber administrasjonen omformulere noe slik at det i kommuneplanen fremkommer at
dyrka jord er viktigere enn dyrkbar mark, f.eks. at dyrka jord skal gis et strengere vern enn
dyrkbar mark når man veier dette opp mot andre samfunnsinteresser. I hovedtabellen på
siden 23 skal "dyrkbar" endres til "dyrka og dyrkbar". Det bør på side 25 lages 2 tabeller –
en som viser utviklingen i totalt areal dyrka jord (inkl. nydyrking), og en som viser
omdisponering av dyrkbar jord (herunder sepesifisert nedbygging og nydyrking)
5. På side 30 under avsnittet "Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling" skal ha
følgende strategier:
·
·
·
·
·

Kommunen skal, innenfor nasjonale og regionale rammer føre en liberal næringspolitikk.
Kommunen skal ha tilgjengelige næringsområder og - tomter.
Lokale næringsområder på Skjønhaug og Båstad til små og mellomstore bedrifter
Mulighet for næringsutvikling i LNF-områder.
Effektiv og løsningsorientert saksbehandling.

Arealstrategi
Under avsnittet om bærekraftig utvikling skal kulepunkt 3 endres til
·

Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging av dyrka jord

Kulepunkt 7 endres til:
·

Mulighet for næringsutvikling på LNF-områder, også utenfor det tradisjonelle
landbruksbegrepet.

Side 50 "Behov for lokale næringsarealer"
·
·

Andre punktum strykes. (I Grav næringsområde.......)
Nytt siste punktum: "Kommunen skal i løpet av planperiodens 2 første år søke å få
realisert fremtidig næringsområde B6 i Båstad".

Side 50 "Mulighet for næring på gårdsbruk", forslag til nytt 4. og 5. punktum:
"Nye næringsbygg uten tilknytning til landbruk bør i hovedsak lokaliseres til kommunens
næringsområder. Dersom det ikke er hensiktsmessige næringstomter ledige på tilrettelagte
næringsarealer skal terskelen for å nytte LNF-områder til næringsutvikling senkes".
Plankartet
1. Nytt næringsområde på Aas i Båstad tas inn i planen
2. Det legges inn en fremtidig veiforbedring og utretting av vei ved Torp i Båstad.
3. Det legges inn en linje for allé/vegetasjonsavgrensning på østsiden av Rv 22 gjennom
Båstad fra bensinstasjon og nordover til bebyggelse.
4. Det legges inn fremtidig gang- og sykkelsti fra Heiåskrysset, langs Sentvetdveien til og
Åshagen, og langs Tropveien til og med nummer 40.
5. Forslag nr 1. Utvidelse av boligområdet Bergerudåsen imøtekommes og legges inn i
planforlsaget.
6. Forslag nr 5 Kirkebyåsen Vest imøtekommes fullt ut og legges inn i planforslaget.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Kommunen skal søke å sikre veirett ut i sørenden av feltet ved kryssning av
rv22/Kirkebyåsen f.eks gjennom makeskifte med grunneiere.
Forslag nr 14 Lieråsen, tidligere kalt H1 og H2, imøtekommes og tas ut av planen.
Forslag nr 18 Henningsmoen næringsområde imøtekommes og legges inn i planforslaget.
Forslag nr 30 Næringsområde Verpet legges inn i planforslaget.
Forslag nr 31 Åmot boligfelt tas inn i planen tilsvarende stort som arealene i dagens H1 og
H2
Forslag nr. 24, boligområde Tennisveien. imøtekommes og legges inn i planforslaget.
Betingelsen er en omlegging av veien som forutsatt. Samtidig avsettes arealet mellom
eksisterende bebyggelse, RV22 og Festningsveien til boligbebyggelse.
Forslag nr 20 Motorpark Indre Østfold imøtekommes og legges inn i planforslaget. Det
legges inn rekkefølgebestemmelse om fremføring av gang og sykkelsti fra Eidsberg.
Forslag nr. 13 Øvre Sand, gbnr. 174/16 og den delen av 174/34 som ligger nord for
Sandsveien legges inn i planen som fritids- og turismefomål.

Planbestemmelser og -retningslinjer
§ 4. 3 Utbyggingsrekkefølge bokstav c) Utbyggingsområder
1. Planforslag 5 Kirkebyåsen vest. Tillegg til punkt 1.: Kommunen skal søke å sikre veirett ut i
sørenden av feltet for avkjørsel fra Rv22.
2. Planforslag 31 Åmot boligfelt. Det legges inn fartsbegrensende tiltak fra Kroksundveien til
krysset Delingsrudveien/Krogstadveien før det kan gis igangsettelsestillatelse for oppføring av
boliger i det nye området.
3. Planforslag 17 Hakabru boligfelt. Dersom ikke utviklingen av feltet er igangsatt i løpet av tre
år forbeholder kommunen seg retten til å rullere arealplanen for Havnås med sikte på å
erstatte dette området med andre områder for å sikre attraktive boligtomter på Havnås.
4. Planforslag nr. 20 Motorpark. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltak i planområdet
må gang- og sykkelveiforbindelse til tilsvarende forbindelse i Eidsberg kommune sikres i
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
5. Planforslag nr. 24 Tennisveien. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for nye boliger i
planområdet må ny adkomst til området sikres i rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
6. § 4.6 Skilt og Reklame (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
Tredje ledd, 2. og tredje punktum strykes.
7. §§ 5.1.2 (d) og 5.3.3 (b). Tillatt BYA på fritidseiendommer økes til 120 m2.
8. § 5.1.6 Kjøpesenter. Siste puntum i retningslinjene tas ut.
9.

§ 5.1.7 Bestemmelser om deponi innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf. PBL §
11-9 pkt. 5 og 6 og § 11-10). Nytt nest siste punktum: Asfaltering og trafikksikkerhetstiltak på
Riiserveien fra Rv22 fra til avkjørsel til deponiet skal sikres gjennom rekkefølgekrav i
reguleringsplan.

10. § 5.3 Landbruks-, natur og friluftsområder. Punkt a) II tas ut.
11. § 5.3.2 d). Forslag til nytt siste punktum: "I særlige tilfeller kan maksimumsregelen fravikes".
12. (NY TEKST)§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet utenfor landbruksbegrepet i LNFområder (jf. PBL § 11-11 nr. 1 0g 2)
·

Bruksending i eksisterende bygg og nybygg må tilpasses gårdstunets størrelse,
volum og byggeskikk.

·

Ny virksomhet skal ikke tilføre vesentlig belastning på omgivelsene.

·

Ny virksomhet skal ikke medføre vesentlige inngrep på dyrka mark.

·

For ny spredt næringsbebyggelse I LNF-områder kan stilles krav om godkjent
reguleringsplan.

Retningslinjer til § 5.3.4
For å avjøre om en næringsvirksomhet faller inn under landbruksbegrepet skal T-1443 Plan- og
bygningsloven og Landbruk Pluss legges til grunn.
4. Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak, f.eks
ved innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1. …
2. …
3. …
Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
John Øyvind Langstad (Sp)
Jan R. Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
Kari Nilsen (Sp)
Tone Evenby (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Trøgstad Senterparti v/ Hilde Sørby Haakaas fremmet følgende forslag til endringer:
Verbalforslag - samfunnsdelen
1. Generellt Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre en grundig språkvask og redaksjonell
gjennomgang før endelig vedtak. Eventuelle kostnader tas fra formannskapets disposisjonsfond.
Kommunestyret ber administrasjonen gjør dokumentet til Trøgstad kommunes og konsekvent fjerner
henvisninger til Cowi som for eksempel i tabell på side 16 og 21 m.m.fl. fordi dette er Trøgstad
kommunes plan, ikke Cowis. Kommunestyret ber administrasjonen fjerne henvisningen til NHO'S
nærings-NM på side 31 – tabell og avsnittet under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk
organisasjon som NHO som sannhetsvitne i kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse
kåringene er politisk omstridt.
2. Om fortetting Kommunestyret ber administrasjonen balansere planens ordlyd om fortetting i
høringsforslaget som sendes ut. Slik planen nå foreligger nevnes bare fordeler ved fortetting.
Kommunestyret ønsker en plan som også omtaler og ivaretar Trøgstad særpreg med stor plass,
spredt bebyggelse og næring. Forskning viser til en viss grad også at fortetting og konsentrering av
mennesker på mindre arealer også medføre redusert trivsel og livskvalitet for enkeltindivider, og
større sosiale problemer for samfunnet jmf leverkårsundersøkelser. Dette bør også omtales og være
en del av drøftingen. Dette kan for eksempel skje som tillegg og omredigering på side 4 i
samfunnsdelen.
Innspill fra administrasjonen: sidene 3-6 er referert til nasjonale føringer, en lokal vurdering eller
føring bør eventuelt innarbeides under kap 3 s 8-9 lokale føringer.
3. Om frivillighet Kommunestyret ber administrasjonen ytterligere forsterke planens ordlyd om
frivillighet da det å spille på lag med frivilligheten er en svært viktig del av kommunes virksomhet.
Livsløpsutvalget sluttet seg til punkt 1 og 3. Vurderinger knyttet til fortetting gjøres eventuelt i kap 3 -

lokale føringer.
Konkrete endringsforslag - samfunnsdelenSide 4, 1. punkt strykes og erstattes av: •
kommunenes tre bygdesentrum er ønskelig og det skal tilrettelegges for dette.

Fortetting i

Livsløpsutvalget sluttet seg til at dette punktet må samsvare med nasjonale føringer - lokale føringer
tas i kap. 3.
Side 13, 4.avsnitt: «Trøgstad kommune er rik på muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet», tillegg: I
dette bildet spiller lag og foreninger en helt sentral rolle. Det legges vekt på at frivillighet, idrett,
musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode arbeidsforhold. Spesielt fokus i denne
kommuneplanen vil være på å sikre nødvendige anlegg for motorsport i bygda. Trøgstad har på
landsbasis et unikt motorsportmiljø som engasjerer ungdom som ikke har interesse for annen
organisert virksomhet innen idrett og kultur. Det er særdeles viktig i et folkehelseaspekt at dette nå
faller på plass.
6. avsnitt, ny setning til slutt: Kommunen bør samarbeide tett med kommunens motorsportsmiljø,
Trygg trafikk og andre relvante aktører for bedre trafikkulturen.
Side 14, tabell, 4 kulepunkt, endring av 1. underpunkt:Et attraktivt og levende bygdesetrum
Side 14, tabell, siste kulepunkt endres til:Et mer attraktivt torv for innbyggere og gjennomreisende
Livsløpsutvalget ble enige om at setningen "Et mer attraktivt torv for innbyggere og
gjennomreisende" kommer i tillegg til "Blikkfang på Torvet".
Side 15, Om befolkningsutvikling, teksten endres til:I treårsperioden 2011 til 2014 hadde Trøgstad
kommune en årlig befolkningsøkning på nær 1,5 prosent. De siste årene har kommunen hatt
hovedfokus på utbygging av fasiliterer innen skole, barnehage, idrett og omsorg, og vi forventer at
denne satsingen - sammen med raskere reisevei til Oslo og økt attraktivitet i Indre Østfold vil også
attraktiviteten til Trøgstad øke ytterligere. I 2030 venter SSB at Oslo kommune alene vil ha 819.000
innbyggere og hovedtsatdsregionen generellt vil ha stort press med de konsekvenser det medfører.
Trøgstad har som ambisjon at denne veksten bør flates ut, og spres utover et større omland. Et
nøkternt ambisjonsnivå vil derfor være en årlig befolkningsøkning på 1,5% i planperioden, hvilket
betyr 1050 flere innbyggere frem til 2029. Et mere ambisiøst mål om 2 prosent årlig befolkningsvekst
vil gi en økning på 1440 innbyggere. Trøgstad kommune har som ambisjon å ha en befolkningsvekst i
planperioden på mellom 1,5 og 2 prosent.
Livløpsutvalget mener at det er mer realistisk å slutte seg til en en befolkningsvekst på 1,5% og ikke
1,5-2 % som foreslått av Sp.
Side 16, siste punkt i tabellen endres til:•
Trøgstad bør ha en aktiv boligpolitikk som trekker
flere innbyggere med høyere utdanning til kommunene for å utjeven dagens levekårsutfordringer.
Livsløpsutvalget sluttet seg til at tabellen skrives om til en faktadel som henviser til Cowi med en
vurderingsdel om hvordan Trøgstad kommune forholder seg til de anbefalte kriteriene.
Side 20, 3. avsnitt:1. setning strykes 2. setning endres til: Kommunen skal legge til rette for …..
Side 21 Skjønhaug sentrumAvsnittet skrives om, mange av de kommende endringene som beskrives
er allerede gjennomført og teksten er utdatert. Teksten bør heller ikke forskuttere en
kommunesammenslåing. Endringen anses redaksjonell. Siste punkt i tabellen strykes.
Side 22Teksten under bildet endres:Suksessfaktoren for å skape et attraktivt….Nest siste avsnitt
endres:Torget skal utvikles til et mer attraktivt område både for kommunens innbyggere og
gjennomreisende. En attraktivitet eller et skulpturelt innslag som bidrar til synlighet , og som
tiltrekker seg de aller minste er et mål.Dette kan for eksempel være…..
Side 27 Tabell, 3 kulepunkt, endring:
•
Drive aktiv lederutvikling og kompetanseutvikling for kommunens ledere og medarbeidere.5.

kulepunkt strykes og erstattes av:
•
Tilpasse aktivitets- og tjenestenivå til det enhvertid politisk bestemte inntektsnivå.
Livsløpsutvalget diskuterte Sp forslag knyttet til side 27 og det var enighet om at forslag til nytt
kulepunkt 3 er et tiltak for å "Ha kompetent og god ledelse og faglig kompetente medarbeidere".
Punkt 3 beholdes. Kulepunkt 5 strykes uten erstatning.
Side 28, siste avsnitt, 1. setning strykes. Ny innledning: Trøgstad kommune må til enhver tid evne å
tilpasse seg interne og eksterne rammebetingelser, politiske så vel som administrative, økonomiske
og strukturelle. Trøgstad kommune må finne alternative løsninger….
Side 35, 2. og 11 kulepunkt:SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.Side 36, 1. avsnitt: SFO tas
inn sammen med barnehager og skoler.
Side 44 tillegg til 1. avsnitt:Det er et mål å styrke kulturskolen og kommunen har en visjon om at det
ikke skal være venteliste i kulturskolen.
s.46 Nytt punkt under avsnittet Folkehelse:
•
Tilrettelegge for og stimulere til aktiviteter som bidrar til god mental og psykisk helse.
Kommunene ser også at den har et ansvar for å tilrettelegge for å ivareta innbyggernes ekstensielle
helse. Endring av 2. punkt, 1.underpunkt under Befolkningsutvikling:
•
Et attraktivt og levende bygdesentrum
Endring av 3 punkt, 3 underpunkt under Bærekraftig utvikling:
*
Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.
Vegard Finnes (Ap) foreslo:
s. 2 Utropstegn i tabell "Slik vil vi ha det og Slik gjør vi det" fjernes.
s. 39 3. avsnitt endres til: "Helsesøstre, sosiallærere og sosialarbeidere ved skolene, natteravner og
foresatte som deltar i frivillige aktiviteter er andre som har stor betydnig for at ungdommene skal føle
seg trygge og ivaretatte"
Livsløpsutvalget gikk igjennom kommuneplanens samfunnsdel side for side og innspill og endringer
ble diskutert. De punktene som ikke er spesielt kommentert sluttet Livsløpsutvalget seg til.
Livsløpsutvalget stemte over rådmannens innstilling. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt med de
forslag til endringer som er referert under behandlingen i protokollen (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Kommuneplanen sendes på høring med 10. august, i medhold av plan- og bygningslovens §
11-14.
2. Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak,
f.eks ved innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1. Ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
2. Varaordfører Tor Melvold (Ap)
3. Marianne Nordlie (Krf)
Livsløpsutvalget gikk igjennom kommuneplanens samfunnsdel side for side og innspill og endringer
ble diskutert. De punktene som ikke er spesielt kommentert sluttet Livsløpsutvalget seg til. Følgende
endringer ble foreslått:
Trøgstad Senterparti v/ Hilde Sørby Haakaas fremmet følgende forslag til endringer:

Verbalforslag - samfunnsdelen
1. Generelt.
Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre en grundig språkvask og redaksjonell
gjennomgang før endelig vedtak. Eventuelle kostnader tas fra formannskapet
disposisjonsfond. kommunestyret ber administrasjonen gjøre dokumentet til Trøgstad
kommunes og konsekvent fjerner henvisninger til Cowi som for eksempel i tabell på side 16
og 21 m.fl fordi dette er Trøgstad kommunes plan, ikke Cowis. kommunestyret ber
administrasjonen fjerne henvisningen til NHOs nærings-NM på side 31 - tabell og avsnitt
under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk organisasjon som NHO som sannhetsvitne i
kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse kåringene er politisk omstridt.
2. Om fortetting.
Kommunestyret ber administrasjonen balansere planens ordlyd om fortetting i
høringsforslaget som sendes ut. Slik planen nå foreligger nevnes bare fordeler ved fortetting.
Kommunestyret ønsker en plan som også omtaler og ivaretar Trøgstad særpreg med stor
plass, spredt bebyggelse og næring. Forskning viser til en viss grad også at fortetting og
konsentrering av mennesker på mindre arealer også medfører redusert trivsel og livskvalitet
for enkeltindivider, og større sosiale problemer for samfunnet jmf levekårsundersøkelser.
Dette bør også omtales og være en del av drøftingen. Dette kan for eksempel skje som tillegg
og omredigering på side 4 i samfunnsdelen.
Innspill fra administrasjonen: sidene 3-6 er referert til nasjonale føringer, en lokal vurdering
eller føring bør eventuelt innarbeides under kap 3 s 8-9 lokale føringer.
3. Om frivillighet.
Kommunestyret ber administrasjonen ytterligere forsterke planens ordlyd om frivillighet da
det å spille på lag med frivilligheten er en svært viktig del av kommunens virksomhet.
Livsløpsutvalget sluttet seg til punkt 1 og 3. Vurderinger knyttet til fortetting gjøres eventuelt i kap 3 lokale føringer.
Konkrete endringsforslag - samfunnsdelen.
side 4, 1. punkt strykes og erstattes av: Fortetting i kommunens tre bygdesentrum er ønskelig og det
skal tilrettelegges for dette.
Livsløpsutvalget sluttet seg til at dette punktet må samsvare med nasjonale føringer - lokale føringer
tas i kap 3.
side 13, 4. avsnitt: "Trøgstad kommune er rik på muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet", tillegg: I
dette bildet spiller lag og foreninger en helt sentral rolle. Det legges vekt på at frivillighet, idrett,
musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode arbeidsforhold. Spesielt fokus i denne
kommuneplanen vil vøre på å sikre nødvendige anlegg for motorsport i bygda. Trøgstad har på
landsbasis et unikt motorsportmiljø som engasjerer ungdom som ikke har interesse for annen
organisert virksomhet innen idrett og kultur. Det er særdeles viktig i et folkehelseaspekt at dette nå
faller på plass
6. avsnitt, ny setning til slutt: Kommunen bør samarbeide tett med kommunens motorsportsmiljø,
Trygg trafikk og andre relevante aktører for å bedre trafikkulturen.
side 14, tabell, 4 kulepunkt, endring av 1. underpunkt: Et attraktivt og levende bygdesentrum. Siste
kulepunkt endres til: Et mer attraktivt torv for innbyggere og gjennomreisende" .
Livsløpsutvalget ble enige om at setningen: Et mer attraktivt torv for innbyggere og
gjennomreisende" kommer i tillegg til "Blikkfang på Torvet".
side 15, Om befolkningsutvikling, teksten endres til: I treårsperioden 2011 til 2014 hadde Trøgstad
kommune en årlig befolkningsøkning på nær 1,5 prosent. De siste årene har kommunen hatt
hovedfokus på utbygging av fasiliteter innen skole, barnehage, idrett og omsorg, og vi forventer at
denne satsingen - sammen med raskere reisevei til Oslo og økt attraktivitet i Indre Østfold vil også
attraktiviteten til Trøgstad øke ytterligere. I 2030 venter SSB at Oslo kommune alene vil ha 819.000
innbyggere og hovedstadsregionen generelt vil ha stort press med de konsekvenser det medfører.

Trøgstad har som ambisjon at denne veksten bør flates ut, og spres utover et større omland. Et
nøkternt ambisjonsnivå vil derfor være en årlig befolkningsøkning å 1,5% i planperioden, hvilket
betyr 1050 flere innbyggere frem til 2029. Et mere amibisiøst mål om 2 prosent årlig befolkningsvekst
vil gi en økning på 1440 innbyggere. Trøgstad kommune har som ambisjon å ha en befolkningsvekst i
planperioden på mellom 1,5 og 2 prosent.
Livsløpsutvalget mener at det er mer realisitisk å slutte seg til en befolkningsvekst på 1,5 % og ikke
1,5-2% sin foreslått av Senterpartiet.
side 16, siste punkt i tabellen endres til: Trøgstad bør ha en aktiv boligpolitikk som trekker flere
innbyggere med høyere utdanning til kommunene for å utjevne dagens levekårsutfordringer.
Livsløpsutvalget slutter seg til at tabellen på side 16 skrives om til en faktadel som henviser til Cowi
med en vurderingsdel om hvordan Trøgstad kommune forholder seg til de anbefalte kriteriene.
side 20, 3. avsnitt: 1 setning strykes 2. setning endres til: Kommunen skal legge til rette for.....
side 21, Skjønhaug sentrum. Avsnittet skrives om, mange av de kommende endringene som
beskrives er allerede gjennomført og teksten er utdatert. Teksten bør heller ikke forskuttere en
kommunesammenslåing. Endringen anses redaksjonell. Siste punkt i tabellen strykes.
Side 22. Teksten under bildet endre: Suksessfaktoren for å skape et attraktivt.... Nest siste avsnitt
endres: Torget skal utvikles til et mer attraktivt område for både kommunens innbyggere og
gjennomreisende. En attraktivitet eller et skulpturelt innslag som bidrar til synlighet, og som
tiltrekker seg de aller minste er et mål. Dette kan for eksempel være....
side 27. Tabell, 3 kulepunkt, endring: Drive aktiv lederutvikling og kompetanseutvikling for
kommunens ledere og medarbeidere. 5. kulepunkt strykes og erstattes av: Tilpasse aktivitets- og
tjenestenivå til det enhver tid politisk bestemte inntektsnivå.
Livsløpsutvalget diskuterte Sp forslag knyttet til side 27 og det var enighet om at forslag til nytt
kulepunkt 3 er et tiltak for å "Ha kompetent og god ledelse og faglig kompetente medarbeidere".
Punkt 3 beholdes. Kulepunkt 5 strykes uten erstatning.
Side 28, siste avsnitt, 1. setning strykes. Ny innledning: Trøgstad kommune må til enhver tid evne å
tilpasse seg interne og eksterne rammebetingelser, politiske så vel som administrative, økonomiske
og strukturelle. Trøgstad kommune må finne alternative løsninger....
Side 35, 2. og 11 kulepunkt: SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.
Side 36, 1. avsnitt: SFO tas inn sammen med barnehager og skoler
Side 44 tillegg til 1. avsnitt: Det er et mål å styrke kulturskolen og kommunen har en visjon om det at
det ikke skal være venteliste i kulturskolen.
Side 46. Nytt punkt under Folkehelse: Tilrettelegge for og stimulere til aktiviteter som bidrar til god
mental og psykisk helse. Kommunene ser også at den har et ansvar for å tilrettelegge for å ivareta
innbyggernes ekstensielle helse. Endring av 2. punkt, 1. underpunkt under Befolkningsutvikling: Et
attraktivt og levende bygdesentrum.
Endring av 3 punkt, 3 underpunkt under bærekraftig utvikling: Videreføre streng holdning til fradeling
og nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.
Vegard Finnes (Ap) foreslo:
side 2 Utropstegn i tabell " Slik vil vi ha det" og "Slik gjør vi det" fjernes.
side 39, 3. avsnitt endres til: "Helsesøstre, sosiallærere og sosialarbeidere ved skolene natteravner og
foresatte som deltar i frivillige aktiviteter er andre som har stor betydning for at ungdommene skal
føle seg trygge og ivaretatte.
Formannskapets behandling 09.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Trond A. Enger (Ap)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)

Ann-Kristin Sæther (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Else Berit Baccouche ( stabsleder)
Marit Lillegraven Haakaas (saksbehandler)
Saxe Frøshaug (Sp)
Formannskapet behandlet innstillingene fra Teknikk- og Naturutvalget og Livsløpsutvalget samt et
notat som ble omdelt hvor enkelte punkter i disse innstillingene var ytterligere oppklart. Innstillingen
fra Teknikk- og naturutvalget ble lagt til grunn og innstillingen fra Livsløpsutvalget og øvrige forslag
ble innarbeidet i denne.
Formannskapet foretok en punktvis avstemming. Avstemmingen gjengis i slutten av hver del samlet
der resultatet er enstemming.
Innstilling fra formannskapet

1. Kommuneplanen sendes på høring med høringsfrist 10. august, i medhold av plan- og
bygningslovens § 11-14.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre språkvask og mindre redaksjonelle
endringer i plandokumentene før utsendelse av høringsforslaget.
3. Dersom det er behov for tilleggsbevilgninger til dekning av eventuelle kostnader til
innarbeiding av nødvendige endringer i plankart, dekkes dette av formannskapets
konto for uforutsette utgifter.
Formannskapet stemte over pkt 1-3 i innstillingen. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st).
Følgende endrings-/tilleggsforslag innarbeides:
Samfunnsdelen:
4.
Cowis arealstrategier fjernes i kapittelet mål og strategier. Det vises til Cowis arealstrategier s
17 og i tekst øverst side 47. For øvrig fjernes henvisninger med mindre tekstendringer.
5.
S 9. Ny strategi under delmål 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid: Tilrettelegge for og
stimulere til aktiviteter som bidrar til god mental og psykisk helse. Kommunene ser også at den har et
ansvar for å tilrettelegge for å ivareta innbyggernes ekstensielle helse.
6.
S 9-10. Under Folkehelse - under «Helse i alt» s 9-10 forsterkes Trøgstad kommune’ satsning
på frivillighet i folkehelsearbeidet.
7.
S 16. Ordlyd om fortetting balanseres med fordeler av å bo spredt under tekst nederst s 16 i
tekst under mål for befolkningsutvikling
8.
Side 13, 4 avsnitt. Innspill fra Sp om motorsport i bygda. Følgende setning beholdes på side
13 som et nytt avsnitt 3: Lag og foreninger har en sentral rolle i å skape gode aktiviteter og
møteplasser for hele befolkningen. Det er spesielt viktig å gi gode tilbud til ungdom med ulike
interesser innenfor idrett, musikk og kultur, motorsport og annet frivillig arbeid.
9.
S 13. I siste avsnitt som siste setning legges inn: Kommunen bør samarbeide tett med
kommunens motorsportsmiljø, Trygg Trafikk og andre relevante aktører for å bedre trafikkkulturen.
Som tredje siste setning legges følgende tekst: Veien forbi Torp i Båstad bør forbedres og rettes ut
for å bedre trafikksikkerheten. Det bør plantes en allé/vegetasjonsavgrensning på østsiden av Rv 22
gjennom Båstad fra bensinstasjon og nordover til bebyggelse for å øke tettstedspreget og dermed
redusere hastigheten på veien.
10.
S 14. Første delmål. Siste setning strykes. Andre setning endres til: Folketallet skal øke med

minimum 1,5 %.
11.
S 14. Første delmål, 4. kulepunkt. Første underpunkt endres til: Et attraktivt og levende
bygdesentrum.
12.
S 14 Siste delmål, siste kulepunkt får følgende tillegg: Et mer attraktivt torv for innbyggere og
gjennomreisende.
13.
S 15. I treårsperioden 2011 til 2014 hadde Trøgstad kommune en årlig befokningsøkning på
nær 1,5 prosent. De siste årene har kommunen hatt hovedfokus på utbygging av fasiliteter innen
skol, barnehage, idrett og omsorg, og vi forventer at denne satsingen - sammen med raskere reisevei
til Oslo og økt attraktivitet i Indre Østfold vil også attraktiviteten til Trøgstad øke ytterligere. I 2030
venter SSB at Oslo kommune alene vil ha 819.000 innbyggere og hovedstadsregionen generelt vil ha
stort press med de konsekvenser det medfører. Trøgstad har som ambisjon at denne veksten bør
flates ut, og spres utover et større omland. Trøgstad kommune har som ambisjon å ha en
befolkningsvekst i planperioden på 1,5 %, hvilket vil bety 1050 flere innbyggere frem til 2029.
14.
S 16. siste punkt i tabellen endres til: Trøgstad bør ha en aktiv boligpolitikk som trekker flere
innbyggere med høyere utdanning til kommunene for å utjevne dagens levekårsutfordringer
15.
S 20. 3. avsnitt:1. setning strykes. 2. setning endres til: Kommunen skal legge til rette for …..
16.
S 20. Siste avsnitt, ny setning etter første setning: For eksempel kan kommunen arrangere
årlige samlinger for nye innbyggere.
17.
S 21. I første setning føyes det til «vedtatt september 2016»
18.
S 22. Nest siste avsnitt endres til: Torget skal utvikles til et mer attraktivt område både for
kommunens innbyggere og gjennomreisende. En attraktivitet eller et skulpturelt innslag som bidrar
til synlighet , og som tiltrekker seg de aller minste er et mål.Dette kan for eksempel være…..
19.
S 23. Strategi for jordvern endres til: Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging
av dyrka jord
20.
S 30. Under delmål Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling endres strategi i kulepunkt
3 til: Mulighet for næringsutvikling på LNF-områder, også utenfor det tradisjonelle
landbruksbegrepet. Under delmål Kommunen skal tilrettelegge for fritidsbebyggelse: Endring i 2.
kulepunkt ".... og turisme" tilføyes på slutten av setningen.
21.
S 25. Setning 2 fjernes: Dyrkbar jord er på lang sikt like verdifull som den som er dyrka opp i
dag. Det lages 2 tabeller – en som viser utviklingen i totalt areal dyrka jord (inkl. nydyrking), og en
som viser omdisponering av dyrkbar jord (herunder sepesifisert nedbygging og nydyrking)
22.
S 27. Delmål God og stabil tjenesteyting og verdiforvaltning: Ny strategi i tillegg: God og aktiv
innbyggerdialog med god kommunikasjon. Delmål Sunn kommuneøkonomi, 3 kulepunkt endres til:
Tilpasse aktivitets- og tjenestenivå til de enhver tid politisk bestemte rammebetingelser.
23.
S 28. Siste avsnitt. 1. Setning strykes. Ny innledning: Trøgstad kommune må til enhver tid
evne å tilpasse seg interne og eksterne rammebetingelser, politiske så vel som administrative,
økonomiske og strukturelle. Trøgstad kommune må finne alternative løsninger….
24.
S 31. På side 30 under avsnittet "Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling" skal ha
følgende strategier:
•
Kommunen skal, innenfor nasjonale og regionale rammer føre en liberal næringspolitikk.
•
Kommunen skal ha tilgjengelige næringsområder og - tomter.
•
Lokale næringsområder på Skjønhaug og Båstad til små og mellomstore bedrifter
•
Mulighet for næringsutvikling i LNF-områder.
•
Effektiv og løsningsorientert saksbehandling
•
Bidra til møteplasser for næirngslivet og legge til rete for nettverkssamarbeid.
25.
S 31. Kommunestyret ber administrasjonen fjerne henvisningen til NHOs nærings-NM på side
31 – tabell og avsnittet under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk organisajson som NHO som
sannhetsvitne i kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse kåringene er politisk omstridt.
26.
S 35. 2. og 11. kulepunkt. SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.
27.
S 36. Første avsnitt. SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.
28.
S 39. Tredje avsnitt endres til: Helsesøstre, sosiallærere og sosialarbeidere ved skolene,
natteravner og foresatte som deltar i frivillige aktiviteter er andre som har stor betydning for at

ungdommene skal føle seg trygge og ivaretatte
29.
S 44. Tillegg til 1. avsnitt: Det er et mål å styrke kulturskolen og kommunen har en visjon om
at det ikke skal være venteliste i kulturskolen.
30.
S 44-45. Under Kultur knyttet til delmålet «Lag og foreninger styrkes som bærebjelken i vårt
lokale kulturliv» s 44-45 lages et underkapitell i teksten om «Frivillighet». Her utdypes bl.a. satsning
på Frivillighetssentralen, etablering av frivillighetspolitikk/ frivillighetsmelding og Frivilligråd.
31.
S 44-45. Følgende setning settes inn under Kultur s. 44/ 45 under lag og foreninger og
frivillighet:Det legges vekt på at frivillighet, idrett, musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode
arbeidsforhold. Trøgstad har på landsbasis et unikt motorsportmiljø som engasjerer ungdom som
ikke har interesse for annen organisert virksomhet innen idrett og kultur. Nødvendig anlegg for
motorsport vil være en prioritert oppgave i planperioden.
Formannskapet stemte punktvis over punkt 4 til 31 under Samfunnsdelen. Forslagene ble enstemmig
tiltrådt (7 st).
Arealstrategi
32.
S 50. "Behov for lokale næringsarealer". Andre setning strykes. (I Grav næringsområde.......)
33.
S 50. Ny siste setning I første avsnitt: Kommunen skal i løpet av planperiodens 2 første år
søke å få realisert fremtidig næringsområde B6 i Båstad.
34.
S 50 "Mulighet for næring på gårdsbruk", forslag til ny 4. og 5. setning: Nye næringsbygg uten
tilknytning til landbruk bør i hovedsak lokaliseres til kommunens næringsområder. Dersom det ikke
er hensiktsmessige næringstomter ledige på tilrettelagte næringsarealer skal terskelen for å nytte
LNF-områder til næringsutvikling senkes
Formannskapet stemte punktvis over pkt 32-34 under Arealstrategi. Forslagene ble enstemmig
tiltrådt (7 st).
Plankartet
35.
Forslag nr 1. Utvidelse av boligområdet Bergerudåsen imøtekommes og legges inn i
planforslaget.
Under behandlingen av punkt 35 ba Petter-Ole Kirkeby (Sp) og Hilde Sørby Haakaas (Sp) om å få
vurdert sin habilitet. Petter-Ole Kirkeby (Sp) og Hilde Sørby Haakaas (Sp) ble erklært inhabile, Saxe
Frøshaug (Sp) trådte inn i deres sted. Formannskapet tok punkt 35 opp til avstemming. Forslaget ble
enstemmig tiltrådt (6 st).
36.
Forslag nr 4 Nytt næringsområde på Aas i Båstad tas inn i planen
37.
Det legges inn fremtidig gang- og sykkelsti fra Heiåskrysset, langs Sentvetveien til og
Åshagen, og langs Tropveien til og med nummer 40.
38.
Forslag nr 5 Kirkebyåsen Vest imøtekommes fullt ut og legges inn i planforslaget. Kommunen
skal søke å sikre veirett ut i sørenden av feltet ved kryssning av rv22/Kirkebyåsen f.eks gjennom
makeskifte med grunneiere.
Under behandlingen av punkt 38 ba Petter-Ole Kirkeby (Sp) om å få vurdert sin habilitet. Petter-Ole
Kirkeby ble erklært inhabil, Saxe Frøshaug (Sp) trådte inn i hans sted.
Formannskapet tok punkt 38 opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st).
39.
Forslag nr. 13 Øvre Sand, gbnr. 174/16 og den delen av 174/34 som ligger nord for
Sandsveien legges inn i planen som fritids- og turismefomål.
40.
Forslag nr 14 Lieråsen, tidligere kalt H1 og H2, imøtekommes og tas ut av planen.

41.
Forslag nr 18 Henningsmoen næringsområde imøtekommes og legges inn i planforslaget.
42.
Forslag nr 20 Motorpark Indre Østfold legges inn i planforslaget. Det legges inn
rekkefølgebestemmelse om fremføring av gang og sykkelsti fra Eidsberg.
43.
Forslag nr 21 Deponi ved Riiser (utvidelse) tas ut av planforslaget
44.
Forslag nr. 24, boligområde Tennisveien. imøtekommes og legges inn i planforslaget.
Betingelsen er en omlegging av veien som forutsatt.
45.
Forslag nr 30 Næringsområde Verpet legges inn i planforslaget.
46.
Forslag nr 31 Åmot boligfelt tas inn i planen tilsvarende stort som arealene i dagens H1 og H2
Arbeiderpartiet ba om en protokolltilførsel knyttet til freding av 100-metersonen i tilknytning til
fritidsbebyggelse i planforslaget. Dette gjelder foreslåtte hyttefelt ved Mørkfoss, Gillingsrud og
Seterlandet. Arbeiderpartiet understreker at de ikke støtter bygging innenfor 100-metersonen ved
kommunens sjøer og vassdrag. Arbeiderpartiet foreslo å frede 100-metersonen. Forslaget falt mot 3
stemmer - 2 (Ap) og 1 (H).
Formannskapet stemte punktvis over punktene 36, 37, 39 - 46. Forslagene ble enstemmig vedtatt (7
st)
Planbestemmelser og -retningslinjer
§ 4. 3 Utbyggingsrekkefølge bokstav c) Utbyggingsområder:
47.
Planforslag 5 Kirkebyåsen vest. Tillegg til punkt 1.: Kommunen skal søke å sikre veirett ut i
sørenden av feltet for avkjørsel fra Rv22.
Petter-Ole Kirkeby (Sp) ble erklært inhabil under behandlingen av punkt 47. Saxe Frøshaug (Sp)
trådte inn i hans sted. Forslaget ble enstemmig tiltrådt (7 st).
48.
Planforslag 17 Hakabru boligfelt. Dersom ikke utviklingen av feltet er igangsatt i løpet av tre
år forbeholder kommunen seg retten til å rullere arealplanen for Havnås med sikte på å erstatte
dette området med andre områder for å sikre realiserbare boligtomter på Havnås.
49.
Planforslag nr. 20 Motorpark. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltak i planområdet
må gang- og sykkelveiforbindelse til tilsvarende forbindelse i Eidsberg kommune sikres i
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
50.
Planforslag nr. 24 Tennisveien. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for nye boliger i
planområdet må ny adkomst til området sikres i rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
51.
Planforslag 31 Åmot boligfelt. Det legges inn fartsbegrensende tiltak fra Kroksundveien til
krysset Delingsrudveien/Krogstadveien før det kan gis igangsettelsestillatelse for oppføring av boliger
i det nye området.
§ 4.6 Skilt og Reklame (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
52.
Tredje ledd, 2. og tredje punktum strykes.
§§ 5.1.2 (d) og 5.3.3 (b) Bestemmelser om fritidsboliger
53.
Tillatt BYA på fritidseiendommer økes til 120 m2.
§ 5.1.6 Kjøpesenter.
54.
Siste punktum i retningslinjene tas ut.
§ 5.3 Landbruks-, natur og friluftsområder.
55.
Punkt a) II tas ut.
§ 5.3.2 Bestemmelser for boliger I LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (d).
56.
Nytt siste punktum: I særlige tilfeller kan maksimumsregelen fravikes.
§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet i LNF-områder (jf. PBL § 11-11 nr. 1 og 2)
57.
Hele § 5.3.4 med underpunkter skal erstattes av følgende:
§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet utenfor landbruksbegrepet i LNF-områder (jf. PBL §
11-11 nr. 1 og 2)

a.
Bruksending i eksisterende bygg og nybygg må tilpasses gårdstunets størrelse, volum og
byggeskikk.
b.
Ny virksomhet skal ikke tilføre vesentlig belastning på omgivelsene.
c.
Ny virksomhet skal ikke medføre vesentlige inngrep på dyrka mark.
d.
For ny spredt næringsbebyggelse I LNF-områder kan stilles krav om godkjent reguleringsplan.
Retningslinjer til § 5.3.4
i.
For å avgjøre om en næringsvirksomhet faller inn under landbruksbegrepet skal T-1443 Planog bygningsloven og Landbruk Pluss legges til grunn.58.
Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak, f.eks ved
innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1.
Ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
2.
Varaordfører Tor Melvold (Ap)
3.
Marianne Nordlie (KrF)
Formannskapet stemte punktvis over pkt 48-58. Forslagene ble enstemmig tiltrådt (7 st).Samtidig
avsettes arealet mellom eksisterende bebyggelse, RV22 og Festningsveien til boligbebyggelse.

Formannskapets innstilling 09.05.2017:

1. Kommuneplanen sendes på høring med høringsfrist 10. august, i medhold av plan- og
bygningslovens § 11-14.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre språkvask og mindre redaksjonelle
endringer i plandokumentene før utsendelse av høringsforslaget.
3. Dersom det er behov for tilleggsbevilgninger til dekning av eventuelle kostnader til
innarbeiding av nødvendige endringer i plankart, dekkes dette av formannskapets
konto for uforutsette utgifter.

Følgende endrings-/tilleggsforslag innarbeides:
Samfunnsdelen:
4.
Cowis arealstrategier fjernes i kapittelet mål og strategier. Det vises til Cowis arealstrategier s
17 og i tekst øverst side 47. For øvrig fjernes henvisninger med mindre tekstendringer.
5.
S 9. Ny strategi under delmål 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid: Tilrettelegge for og
stimulere til aktiviteter som bidrar til god mental og psykisk helse. Kommunene ser også at den har et
ansvar for å tilrettelegge for å ivareta innbyggernes ekstensielle helse.
6.
S 9-10. Under Folkehelse - under «Helse i alt» s 9-10 forsterkes Trøgstad kommune’ satsning
på frivillighet i folkehelsearbeidet.
7.
S 16. Ordlyd om fortetting balanseres med fordeler av å bo spredt under tekst nederst s 16 i
tekst under mål for befolkningsutvikling
8.

Side 13, 4 avsnitt. Innspill fra Sp om motorsport i bygda. Følgende setning beholdes på side

13 som et nytt avsnitt 3: Lag og foreninger har en sentral rolle i å skape gode aktiviteter og
møteplasser for hele befolkningen. Det er spesielt viktig å gi gode tilbud til ungdom med ulike
interesser innenfor idrett, musikk og kultur, motorsport og annet frivillig arbeid.
9.
S 13. I siste avsnitt som siste setning legges inn: Kommunen bør samarbeide tett med
kommunens motorsportmiljø, Trygg Trafikk og andre relevante aktører for å bedre trafikk kulturen.
Som tredje siste setning legges følgende tekst: Veien forbi Torp i Båstad bør forbedres og rettes ut
for å bedre trafikksikkerheten. Det bør plantes en allé/vegetasjonsavgrensning på østsiden av Rv 22
gjennom Båstad fra bensinstasjon og nordover til bebyggelse for å øke tettstedspreget og dermed
redusere hastigheten på veien.
10.
S 14. Første delmål. Siste setning strykes. Andre setning endres til: Folketallet skal øke med
minimum 1,5 %.
11.
S 14. Første delmål, 4. kulepunkt. Første underpunkt endres til: Et attraktivt og levende
bygdesentrum.
12.
S 14 Siste delmål, siste kulepunkt får følgende tillegg: Et mer attraktivt torv for innbyggere og
gjennomreisende.
13.
S 15. I treårsperioden 2011 til 2014 hadde Trøgstad kommune en årlig befolkningsøkning på
nær 1,5 prosent. De siste årene har kommunen hatt hovedfokus på utbygging av fasiliteter innen
skole, barnehage, idrett og omsorg, og vi forventer at denne satsingen - sammen med raskere
reisevei til Oslo og økt attraktivitet i Indre Østfold vil også attraktiviteten til Trøgstad øke ytterligere. I
2030 venter SSB at Oslo kommune alene vil ha 819.000 innbyggere og hovedstadsregionen generelt
vil ha stort press med de konsekvenser det medfører. Trøgstad har som ambisjon at denne veksten
bør flates ut, og spres utover et større omland. Trøgstad kommune har som ambisjon å ha en
befolkningsvekst i planperioden på 1,5 %, hvilket vil bety 1050 flere innbyggere frem til 2029.
14.
S 16. siste punkt i tabellen endres til: Trøgstad bør ha en aktiv boligpolitikk som trekker flere
innbyggere med høyere utdanning til kommunene for å utjeven dagens levekårsutfordringer
15.

S 20. 3. avsnitt:1. setning strykes. 2. setning endres til: Kommunen skal legge til rette for …..

16.
S 20. Siste avsnitt, ny setning etter første setning: For eksempel kan kommunen arrangere
årlige samlinger for nye innbyggere.
17.

S 21. I første setning føyes det til «vedtatt september 2016»

18.
S 22. Nest siste avsnitt endres til: Torget skal utvikles til et mer attraktivt område både for
kommunens innbyggere og gjennomreisende. En attraktivitet eller et skulpturelt innslag som bidrar
til synlighet , og som tiltrekker seg de aller minste er et mål.Dette kan for eksempel være…..
19.
S 23. Strategi for jordvern endres til: Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging
av dyrka jord
20.
S 30. Under delmål Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling endres strategi i kulepunkt
3 til: Mulighet for næringsutvikling på LNF-områder, også utenfor det tradisjonelle
landbruksbegrepet. Under delmål Kommunen skal tilrettelegge for fritidsbebyggelse: Endring i 2.

kulepunkt 2.... og turisme" tilføyes på slutten av setningen.
21.
S 25. Setning 2 fjernes: Dyrkbar jord er på lang sikt like verdifull som den som er dyrka opp i
dag. Det lages 2 tabeller – en som viser utviklingen i totalt areal dyrka jord (inkl. nydyrking), og en
som viser omdisponering av dyrkbar jord (herunder sepesifisert nedbygging og nydyrking)
22.
S 27. Delmål God og stabil tjenesteyting og verdiforvaltning: Ny strategi i tillegg: God og aktiv
innbyggerdialog med god kommunikasjon. Delmål Sunn kommuneøkonomi, 3 kulepunkt endres til:
Tilpasse aktivitets- og tjenestenivå til de enhver tid politisk bestemte rammebetingelser.
23.
S 28. Siste avsnitt. 1. Setning strykes. Ny innledning: Trøgstad kommune må til enhver tid
evne å tilpasse seg interne og eksterne rammebetingelser, politiske så vel som administrative,
økonomiske og strukturelle. Trøgstad kommune må finne alternative løsninger….
24.
S 31. På side 30 under avsnittet "Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling" skal ha
følgende strategier:
•
Kommunen skal, innenfor nasjonale og regionale rammer føre en liberal næringspolitikk.•
Kommunen skal ha tilgjengelige næringsområder og - tomter.
•
Lokale næringsområder på Skjønhaug og Båstad til små og mellomstore bedrifter
•
Mulighet for næringsutvikling i LNF-områder.
•
Effektiv og løsningsorientert saksbehandling
•
Bidra til møteplasser for næirngslivet og legge til rete for nettverkssamarbeid.
25.
S 31. Kommunestyret ber administrasjonen fjerne henvisningen til NHOs nærings-NM på side
31 – tabell og avsnittet under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk organisajson som NHO som
sannhetsvitne i kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse kåringene er politisk omstridt.
26.

S 35. 2. og 11. kulepunkt. SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.

27.

S 36. Første avsnitt. SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.

28.
S 39. Tredje avsnitt endres til: Helsesøstre, sosiallærere og sosialarbeidere ved skolene,
natteravner og foresatte som deltar i frivillige aktiviteter er andre som har stor betydning for at
ungdommene skal føle seg trygge og ivaretatte
29.
S 44. Tillegg til 1. avsnitt: Det er et mål å styrke kulturskolen og kommunen har en visjon om
at det ikke skal være venteliste i kulturskolen.
30.
S 44-45. Under Kultur knyttet til delmålet «Lag og foreninger styrkes som bærebjelken i vårt
lokale kulturliv» s 44-45 lages et underkapitell i teksten om «Frivillighet». Her utdypes bl.a. satsning
på Frivillighetssentralen, etablering av frivillighetspolitikk/ frivillighetsmelding og Frivilligråd.
31.
S 44-45. Følgende setning settes inn under Kultur s. 44/ 45 under lag og foreninger og
frivillighet:
Det legges vekt på at frivillighet, idrett, musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode
arbeidsforhold. Trøgstad har på landsbasis et unikt motorsportmiljø som engasjerer ungdom som
ikke har interesse for annen organisert virksomhet innen idrett og kultur. Nødvendig anlegg for
motorsport vil være en prioritert oppgave i planperioden.

Arealstrategi
32.

S 50. "Behov for lokale næringsarealer". Andre setning strykes. (I Grav næringsområde.......)

33.
S 50. Ny siste setning I første avsnitt: Kommunen skal i løpet av planperiodens 2 første år
søke å få realisert fremtidig næringsområde B6 i Båstad.
34.
S 50 "Mulighet for næring på gårdsbruk", forslag til ny 4. og 5. setning: Nye næringsbygg uten
tilknytning til landbruk bør i hovedsak lokaliseres til kommunens næringsområder. Dersom det ikke
er hensiktsmessige næringstomter ledige på tilrettelagte næringsarealer skal terskelen for å nytte
LNF-områder til næringsutvikling senkes.
Plankartet
35.
Forslag nr 1. Utvidelse av boligområdet Bergerudåsen imøtekommes og legges inn i
planforslaget.
36.

Forslag nr 4 Nytt næringsområde på Aas i Båstad tas inn i planen

37.
Det legges inn fremtidig gang- og sykkelsti fra Heiåskrysset, langs Sentvetveien til og
Åshagen, og langs Tropveien til og med nummer 40.
38.
Forslag nr 5 Kirkebyåsen Vest imøtekommes fullt ut og legges inn i planforslaget. Kommunen
skal søke å sikre veirett ut i sørenden av feltet ved kryssning av rv22/Kirkebyåsen f.eks gjennom
makeskifte med grunneiere.
39.
Forslag nr. 13 Øvre Sand, gbnr. 174/16 og den delen av 174/34 som ligger nord for
Sandsveien legges inn i planen som fritids- og turismefomål.
40.

Forslag nr 14 Lieråsen, tidligere kalt H1 og H2, imøtekommes og tas ut av planen.

41.

Forslag nr 18 Henningsmoen næringsområde imøtekommes og legges inn i planforslaget.

42.
Forslag nr 20 Motorpark Indre Østfold imøtekommes og legges inn i planforslaget. Det legges
inn rekkefølgebestemmelse om fremføring av gang og sykkelsti fra Eidsberg.
43.

Forslag nr 21 Deponi ved Riiser (utvidelse) tas ut av planforslaget

44.
Forslag nr. 24, boligområde Tennisveien. imøtekommes og legges inn i planforslaget.
Betingelsen er en omlegging av veien som forutsatt. Samtidig avsettes arealet mellom eksisterende
bebyggelse, RV22 og Festningsveien til boligbebyggelse.
45.

Forslag nr 30 Næringsområde Verpet legges inn i planforslaget.

46.

Forslag nr 31 Åmot boligfelt tas inn i planen tilsvarende stort som arealene i dagens H1 og H2

Planbestemmelser og -retningslinjer

§ 4. 3 Utbyggingsrekkefølge bokstav c) Utbyggingsområder:
47.
Planforslag 5 Kirkebyåsen vest. Tillegg til punkt 1.: Kommunen skal søke å sikre veirett ut i
sørenden av feltet for avkjørsel fra Rv22.
48.
Planforslag 17 Hakabru boligfelt. Dersom ikke utviklingen av feltet er igangsatt i løpet av tre
år forbeholder kommunen seg retten til å rullere arealplanen for Havnås med sikte på å erstatte
dette området med andre områder for å sikre realiserbare boligtomter på Havnås.
49.
Planforslag nr. 20 Motorpark. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltak i planområdet
må gang- og sykkelveiforbindelse til tilsvarende forbindelse i Eidsberg kommune sikres i
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
50.
Planforslag nr. 24 Tennisveien. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for nye boliger i
planområdet må ny adkomst til området sikres i rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
51.
Planforslag 31 Åmot boligfelt. Det legges inn fartsbegrensende tiltak fra Kroksundveien til
krysset Delingsrudveien/Krogstadveien før det kan gis igangsettelsestillatelse for oppføring av boliger
i det nye området.
§ 4.6 Skilt og Reklame (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
52.

Tredje ledd, 2. og tredje punktum strykes.

§§ 5.1.2 (d) og 5.3.3 (b) Bestemmelser om fritidsboliger
53.

Tillatt BYA på fritidseiendommer økes til 120 m2.

§ 5.1.6 Kjøpesenter.
54.

Siste punktum i retningslinjene tas ut.§ 5.3

Landbruks-, natur og friluftsområder.
55.

Punkt a) II tas ut.

§ 5.3.2 Bestemmelser for boliger I LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (d).
56.

Nytt siste punktum: I særlige tilfeller kan maksimumsregelen fravikes.

§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet i LNF-områder (jf. PBL § 11-11 nr. 1 og 2)
57.

Hele § 5.3.4 med underpunkter skal erstattes av følgende:

§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet utenfor landbruksbegrepet i LNF-områder (jf. PBL §
11-11 nr. 1 og 2)
a.

Bruksending i eksisterende bygg og nybygg må tilpasses gårdstunets størrelse, volum og

byggeskikk.
b.

Ny virksomhet skal ikke tilføre vesentlig belastning på omgivelsene.

c.

Ny virksomhet skal ikke medføre vesentlige inngrep på dyrka mark.

d.

For ny spredt næringsbebyggelse I LNF-områder kan stilles krav om godkjent reguleringsplan.

Retningslinjer til § 5.3.4
i.
For å avgjøre om en næringsvirksomhet faller inn under landbruksbegrepet skal T-1443 Planog bygningsloven og Landbruk Pluss legges til grunn.
58.
Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak,
f.eks ved innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1.
2.
3.

Ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
Varaordfører Tor Melvold (Ap)
Marianne Nordlie (KrF)

Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet ba om en protokolltilførsel knyttet til freding av 100-metersonen i
tilknytning til fritidsbebyggelse i planforslaget. Arbeiderpartiet understreker at de ikke støtter
bygging innenfor 100-metersonen ved kommunens sjøer og vassdrag. Arbeiderpartiet foreslo å frede
100-metersonen. Forslaget falt mot 3 stemmer 2 (Ap) og 1 (H).

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Generell del:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Knut Are Skjønberg (H)
Trond A. Enger (Ap)
Saxe Frøshaug (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Vegard Finnes (Ap)
Samfunnsdelen:
Ole André Myhrvold (Sp)
Arealstrategi:
Ole Marius Grønlien (Sp)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Trond A. Enger (Ap) presiserte at protokolltilførsel ikke skulle avstemmes i formannskapets vedtak.
Dette endres i kommunestyrets vedtak.

Petter Ole Kirkeby (Sp) ble erklært inhabil under behandlingen av punkter der boligområder i Båstad
behandles. Saxe Frøshaug (Sp) ble erklært inhabil når forslag om motorpark behandles, da han er i
slektskap med daglig leder. Hilde Sørby Haakaas (Sp) ble erklært inhabil knyttet til planforslag 1, da
hun er nær venninde med forslagsstiller. Ole Marius Grønlien (Sp) ba om å få vurdert sin habilitet i
forslaget om deponi på Riser. Han ble vurdert ikke inhabil i denne saken. Ingen av representantene er
inhabil i den helhetlige vurderingen og avstemmingen av kommuneplan. Ole Lund Jakobsen (Sp)
tiltrådte i deres sted.
Jarle Lindahn fremmet forslag til endringer som var delvis innarbeidet i det foreliggene vedtaket fra
formannskapet. Det ble avstemt punktvis.
1) s.13 - Tillegg i tekst nederst på siden - Kommunen har søkt deltakelse i Trygg Trafikk sitt program;
Trygge lokalsamfunn. Dette bør følges tettere opp i planperioden.
2) Mini-golf bane m/ lekeplass sentralt på Skjønhaug. Kan skape en ny fellesskaps arena.
3) side 18 - Det er tillatt spredt boligbygging begrenset oppad til 3 boliger i året og 36 i planperioden
på 12 år innenfor begrensede områder vist i kommuneplankartet og med ytterligere begrensninger
for plassering i planbestemmelsene. - Endres til: Det er tillatt spredt boligbygging begrenset oppad til
4 boliger i året og 48 i planperioden på 12 år.
s.22 - 3 nye kulepunkt:
4) Kommunen vil mere praktisere å bistå og annonsere ledige lokaler/ bedrift/ hus/ tomter
5) Mini-golf - Lekeplass/skatebane - div aktiviteter (se til Moss/ Halden) søke midler
6) Legge tilrette for nytt industrifelt strekning Mysen/ Havnås Nor for kommunegrnsen til øst
(Åsengen).
7) s. 23 Tillegg - Hjemmesiden/ FB til kommunen må bli mer brukervennlig (se Asker)
8) s. 23 - Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging av dyrkbar mark. Endres til videreføre nøktern holdning til fradeling og nedbygging av dyrket mark.
s. 27 Tillegg til attraktiv arbeidsplass
9) Trøgstad skal være konkurransedyktig på lønn
10) Tilby videreutdanning
s.30 kommunen tilrettelegger for næringsutviling - tillegg:
11) Lokale næringsområder på Skjønhaug, Båstad og Hvanås til små og mellomstore bedrifter
12) Effektiv saksbehandling - med en ja holdning og løsningsorientering
s. 34 - tillegg
13) Markedsføre hyttetomter
14) Utbedre grøntområde v/ Sandstangen og utvikle for besøkende.
15) Søke fylkeskommunen om utbedring av veien til Sandstangen Fv 765
s. 35 - Tillegg/ ekstra punkt
16) Nulltoleranse mot mobbing - Må ha en handlingsplan
17) Krafttak mot mobbing - strategi i egen plan
18) Videreføre lavterskel tilbudet Home start - Familiekontakten

19) s. 42 - tillegg: Vurdere å bygge bofellesskap med base for hjemmetjenesten i Båstad. Starte en
konsekvensvurdering av dette i løpet av planperioden.
20) Forslag nr 3. Boligtomter - Tabell 1 Areal inspill Jonny Aas - tas inn i planen.
21) s. 50 endring. iii virksomheten ikke krever omdisponering av dyrket/ dyrkbar mark eller vesentlig
ombygging av bygninger. NY - ii virksomheten ikke krever omdisponering av dyrket mark.
22) s. 23 - under § 5.3.2 d Tillegg:
d) Det tillates ikke fradelt boligtomter på over 3 dekar, men det kan tillates opptil 8 dekar etter
søknad og politisk behandling.
23) Sentvetveien fra Ringstad til Sentvetkrysset utbedres og asfalteres, purrer på fylket for å få dette
gjort.
De foreslåtte punktene 1) - 23) ble avstemt punktvis. Forslagene 1) - 21) samt 23) falt mot 2 stemmer
- 2 (Frp).
Forslag 22 ble delvis tatt som endring av punkt 56 i formannskapets innstilling:Det tillates ikke fradelt
boligtomter på over 3 dekar. Spredt utbygging skal kun skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse
med tilgang til skoleskyss. I særlige tilfeller kan maksimumsregelen fravikes.
Forslaget ble vedtatt med 8 (Sp), 4 (H) og 2 (Frp).Ole Marius Grønlien (Sp) fremmet forslag om å
fjerne pkt 42 om etablering av motorpark. Forslaget falt mot 2 stemmer 2 (Sp).
Kommunestyret la deretter formannskapets innstilling til grunn med vedtatte endringer.
Høringsforslaget til kommuneplan ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:

1. Kommuneplanen sendes på høring med høringsfrist 10. august, i medhold av plan- og
bygningslovens § 11-14.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre språkvask og mindre redaksjonelle
endringer i plandokumentene før utsendelse av høringsforslaget.
3. Dersom det er behov for tilleggsbevilgninger til dekning av eventuelle kostnader til
innarbeiding av nødvendige endringer i plankart, dekkes dette av formannskapets
konto for uforutsette utgifter.

Følgende endrings-/tilleggsforslag innarbeides:
Samfunnsdelen:
4.
Cowis arealstrategier fjernes i kapittelet mål og strategier. Det vises til Cowis arealstrategier s
17 og i tekst øverst side 47. For øvrig fjernes henvisninger med mindre tekstendringer.
5.

S 9. Ny strategi under delmål 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid: Tilrettelegge for og

stimulere til aktiviteter som bidrar til god mental og psykisk helse. Kommunene ser også at den har et
ansvar for å tilrettelegge for å ivareta innbyggernes ekstensielle helse.
6.
S 9-10. Under Folkehelse - under «Helse i alt» s 9-10 forsterkes Trøgstad kommune’ satsning
på frivillighet i folkehelsearbeidet.
7.
S 16. Ordlyd om fortetting balanseres med fordeler av å bo spredt under tekst nederst s 16 i
tekst under mål for befolkningsutvikling
8.
Side 13, 4 avsnitt. Følgende setning beholdes på side 13 som et nytt avsnitt 3: Lag og
foreninger har en sentral rolle i å skape gode aktiviteter og møteplasser for hele befolkningen. Det er
spesielt viktig å gi gode tilbud til ungdom med ulike interesser innenfor idrett, musikk og kultur,
motorsport og annet frivillig arbeid.
9.
S 13. I siste avsnitt som siste setning legges inn: Kommunen bør samarbeide tett med
kommunens motorsportmiljø, Trygg Trafikk og andre relevante aktører for å bedre trafikk kulturen.
Som tredje siste setning legges følgende tekst: Veien forbi Torp i Båstad bør forbedres og rettes ut
for å bedre trafikksikkerheten. Det bør plantes en allé/vegetasjonsavgrensning på østsiden av Rv 22
gjennom Båstad fra bensinstasjon og nordover til bebyggelse for å øke tettstedspreget og dermed
redusere hastigheten på veien.
10.
S 14. Første delmål. Siste setning strykes. Andre setning endres til: Folketallet skal øke med
minimum 1,5 %.
11.
S 14. Første delmål, 4. kulepunkt. Første underpunkt endres til: Et attraktivt og levende
bygdesentrum.
12.
S 14 Siste delmål, siste kulepunkt får følgende tillegg: Et mer attraktivt torv for innbyggere og
gjennomreisende.
13.
S 15. I treårsperioden 2011 til 2014 hadde Trøgstad kommune en årlig befolkningsøkning på
nær 1,5 prosent. De siste årene har kommunen hatt hovedfokus på utbygging av fasiliteter innen
skole, barnehage, idrett og omsorg, og vi forventer at denne satsingen - sammen med raskere
reisevei til Oslo og økt attraktivitet i Indre Østfold vil også attraktiviteten til Trøgstad øke ytterligere. I
2030 venter SSB at Oslo kommune alene vil ha 819.000 innbyggere og hovedstadsregionen generelt
vil ha stort press med de konsekvenser det medfører. Trøgstad har som ambisjon at denne veksten
bør flates ut, og spres utover et større omland. Trøgstad kommune har som ambisjon å ha en
befolkningsvekst i planperioden på 1,5 %, hvilket vil bety 1050 flere innbyggere frem til 2029.
14.
S 16. siste punkt i tabellen endres til: Trøgstad bør ha en aktiv boligpolitikk som trekker flere
innbyggere med høyere utdanning til kommunene for å utjeven dagens levekårsutfordringer
15.

S 20. 3. avsnitt:1. setning strykes. 2. setning endres til: Kommunen skal legge til rette for …..

16.
S 20. Siste avsnitt, ny setning etter første setning: For eksempel kan kommunen arrangere
årlige samlinger for nye innbyggere.
17.

S 21. I første setning føyes det til «vedtatt september 2016»

18.

S 22. Nest siste avsnitt endres til: Torget skal utvikles til et mer attraktivt område både for

kommunens innbyggere og gjennomreisende. En attraktivitet eller et skulpturelt innslag som bidrar
til synlighet , og som tiltrekker seg de aller minste er et mål.Dette kan for eksempel være…..
19.
S 23. Strategi for jordvern endres til: Videreføre streng holdning til fradeling og nedbygging
av dyrka jord
20.
S 30. Under delmål Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling endres strategi i kulepunkt
3 til: Mulighet for næringsutvikling på LNF-områder, også utenfor det tradisjonelle
landbruksbegrepet. Under delmål Kommunen skal tilrettelegge for fritidsbebyggelse: Endring i 2.
kulepunkt 2.... og turisme" tilføyes på slutten av setningen.
21.
S 25. Setning 2 fjernes: Dyrkbar jord er på lang sikt like verdifull som den som er dyrka opp i
dag. Det lages 2 tabeller – en som viser utviklingen i totalt areal dyrka jord (inkl. nydyrking), og en
som viser omdisponering av dyrkbar jord (herunder sepesifisert nedbygging og nydyrking)
22.
S 27. Delmål God og stabil tjenesteyting og verdiforvaltning: Ny strategi i tillegg: God og aktiv
innbyggerdialog med god kommunikasjon. Delmål Sunn kommuneøkonomi, 3 kulepunkt endres til:
Tilpasse aktivitets- og tjenestenivå til de enhver tid politisk bestemte rammebetingelser.
23.
S 28. Siste avsnitt. 1. Setning strykes. Ny innledning: Trøgstad kommune må til enhver tid
evne å tilpasse seg interne og eksterne rammebetingelser, politiske så vel som administrative,
økonomiske og strukturelle. Trøgstad kommune må finne alternative løsninger….
24.
S 31. På side 30 under avsnittet "Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling" skal ha
følgende strategier:
•
Kommunen skal, innenfor nasjonale og regionale rammer føre en liberal næringspolitikk.
•
Kommunen skal ha tilgjengelige næringsområder og - tomter.
•
Lokale næringsområder på Skjønhaug og Båstad til små og mellomstore bedrifter
•
Mulighet for næringsutvikling i LNF-områder.
•
Effektiv og løsningsorientert saksbehandling
•
Bidra til møteplasser for næirngslivet og legge til rete for nettverkssamarbeid.
25.
S 31. Kommunestyret ber administrasjonen fjerne henvisningen til NHOs nærings-NM på side
31 – tabell og avsnittet under. Det er unaturlig å bruke en næringspolitisk organisajson som NHO som
sannhetsvitne i kommunens kommuneplan, særlig når vi vet at disse kåringene er politisk omstridt.
26.

S 35. 2. og 11. kulepunkt. SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.

27.

S 36. Første avsnitt. SFO tas inn sammen med barnehager og skoler.

28.
S 39. Tredje avsnitt endres til: Helsesøstre, sosiallærere og sosialarbeidere ved skolene,
natteravner og foresatte som deltar i frivillige aktiviteter er andre som har stor betydning for at
ungdommene skal føle seg trygge og ivaretatte
29.
S 44. Tillegg til 1. avsnitt: Det er et mål å styrke kulturskolen og kommunen har en visjon om
at det ikke skal være venteliste i kulturskolen.
30.
S 44-45. Under Kultur knyttet til delmålet «Lag og foreninger styrkes som bærebjelken i vårt
lokale kulturliv» s 44-45 lages et underkapitell i teksten om «Frivillighet». Her utdypes bl.a. satsning

på Frivillighetssentralen, etablering av frivillighetspolitikk/ frivillighetsmelding og Frivilligråd.
31.
S 44-45. Følgende setning settes inn under Kultur s. 44/ 45 under lag og foreninger og
frivillighet:
Det legges vekt på at frivillighet, idrett, musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode
arbeidsforhold. Trøgstad har på landsbasis et unikt motorsportmiljø som engasjerer ungdom som
ikke har interesse for annen organisert virksomhet innen idrett og kultur. Nødvendig anlegg for
motorsport vil være en prioritert oppgave i planperioden.
Arealstrategi
32.

S 50. "Behov for lokale næringsarealer". Andre setning strykes. (I Grav næringsområde.......)

33.
S 50. Ny siste setning I første avsnitt: Kommunen skal i løpet av planperiodens 2 første år
søke å få realisert fremtidig næringsområde B6 i Båstad.
34.
S 50 "Mulighet for næring på gårdsbruk", forslag til ny 4. og 5. setning: Nye næringsbygg uten
tilknytning til landbruk bør i hovedsak lokaliseres til kommunens næringsområder. Dersom det ikke
er hensiktsmessige næringstomter ledige på tilrettelagte næringsarealer skal terskelen for å nytte
LNF-områder til næringsutvikling senkes.
Plankartet
35.
Forslag nr 1. Utvidelse av boligområdet Bergerudåsen imøtekommes og legges inn i
planforslaget.
36.

Forslag nr 4 Nytt næringsområde på Aas i Båstad tas inn i planen

37.
Det legges inn fremtidig gang- og sykkelsti fra Heiåskrysset, langs Sentvetveien til og
Åshagen, og langs Tropveien til og med nummer 40.
38.
Forslag nr 5 Kirkebyåsen Vest imøtekommes fullt ut og legges inn i planforslaget. Kommunen
skal søke å sikre veirett ut i sørenden av feltet ved kryssning av rv22/Kirkebyåsen f.eks gjennom
makeskifte med grunneiere.
39.
Forslag nr. 13 Øvre Sand, gbnr. 174/16 og den delen av 174/34 som ligger nord for
Sandsveien legges inn i planen som fritids- og turismefomål.
40.

Forslag nr 14 Lieråsen, tidligere kalt H1 og H2, imøtekommes og tas ut av planen.

41.

Forslag nr 18 Henningsmoen næringsområde imøtekommes og legges inn i planforslaget.

42.
Forslag nr 20 Motorpark Indre Østfold imøtekommes og legges inn i planforslaget. Det legges
inn rekkefølgebestemmelse om fremføring av gang og sykkelsti fra Eidsberg.
43.

Forslag nr 21 Deponi ved Riiser (utvidelse) tas ut av planforslaget

44.
Forslag nr. 24, boligområde Tennisveien. imøtekommes og legges inn i planforslaget.
Betingelsen er en omlegging av veien som forutsatt. Samtidig avsettes arealet mellom eksisterende

bebyggelse, RV22 og Festningsveien til boligbebyggelse.
45.

Forslag nr 30 Næringsområde Verpet legges inn i planforslaget.

46.

Forslag nr 31 Åmot boligfelt tas inn i planen tilsvarende stort som arealene i dagens H1 og H2

Planbestemmelser og -retningslinjer
§ 4. 3 Utbyggingsrekkefølge bokstav c) Utbyggingsområder:
47.
Planforslag 5 Kirkebyåsen vest. Tillegg til punkt 1.: Kommunen skal søke å sikre veirett ut i
sørenden av feltet for avkjørsel fra Rv22.
48.
Planforslag 17 Hakabru boligfelt. Dersom ikke utviklingen av feltet er igangsatt i løpet av tre
år forbeholder kommunen seg retten til å rullere arealplanen for Havnås med sikte på å erstatte
dette området med andre områder for å sikre realiserbare boligtomter på Havnås.
49.
Planforslag nr. 20 Motorpark. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltak i planområdet
må gang- og sykkelveiforbindelse til tilsvarende forbindelse i Eidsberg kommune sikres i
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
50.
Planforslag nr. 24 Tennisveien. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for nye boliger i
planområdet må ny adkomst til området sikres i rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.
51.
Planforslag 31 Åmot boligfelt. Det legges inn fartsbegrensende tiltak fra Kroksundveien til
krysset Delingsrudveien/Krogstadveien før det kan gis igangsettelsestillatelse for oppføring av boliger
i det nye området.
§ 4.6 Skilt og Reklame (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
52.

Tredje ledd, 2. og tredje punktum strykes.

§§ 5.1.2 (d) og 5.3.3 (b) Bestemmelser om fritidsboliger
53.

Tillatt BYA på fritidseiendommer økes til 120 m2.

§ 5.1.6 Kjøpesenter.
54.

Siste punktum i retningslinjene tas ut.§ 5.3

Landbruks-, natur og friluftsområder.
55.

Punkt a) II tas ut.

§ 5.3.2 Bestemmelser for boliger I LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (d).
56.
Det tillates ikke fradelt boligtomter på over 3 dekar. Spredt utbygging skal kun skje i
tilknytning til eksisterende bebyggelse med tilgang til skoleskyss. I særlige tilfeller kan

maksimumsregelen fravikes.
§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet i LNF-områder (jf. PBL § 11-11 nr. 1 og 2)
57.

Hele § 5.3.4 med underpunkter skal erstattes av følgende:

§ 5.3.4 Bestemmelser for næringsvirksomhet utenfor landbruksbegrepet i LNF-områder (jf. PBL §
11-11 nr. 1 og 2)
a.
Bruksending i eksisterende bygg og nybygg må tilpasses gårdstunets størrelse, volum og
byggeskikk.
b.

Ny virksomhet skal ikke tilføre vesentlig belastning på omgivelsene.

c.

Ny virksomhet skal ikke medføre vesentlige inngrep på dyrka mark.

d.

For ny spredt næringsbebyggelse I LNF-områder kan stilles krav om godkjent reguleringsplan.

Retningslinjer til § 5.3.4
i.
For å avgjøre om en næringsvirksomhet faller inn under landbruksbegrepet skal T-1443 Planog bygningsloven og Landbruk Pluss legges til grunn.
58.
Dersom det er behov for politiske avklaringer etter høring før planen går til endelig vedtak,
f.eks ved innsigelser, oppnevnes følgende 3 til forhandlingsutvalg:
1.
2.
3.

Ordfører Ole André Myhrvold (Sp)
Varaordfører Tor Melvold (Ap)
Marianne Nordlie (KrF)

Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet ba om en protokolltilførsel knyttet til freding av 100-metersonen i
tilknytning til fritidsbebyggelse i planforslaget. Arbeiderpartiet understreker at de ikke støtter
bygging innenfor 100-metersonen ved kommunens sjøer og vassdrag. Arbeiderpartiet foreslo å frede
100-metersonen. .

29/17 : NY 110 SENTRAL ØST - FELLES SAKSFREMLEGG
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering
og drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til
hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått
selskapsavtale og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 04.05.2017:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Jens Helge Jorud (Sp)
Venke Gangnes (Ap)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering
og drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til
hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått
selskapsavtale og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Marianne Nordlie (Krf)
Jan R. Evensen (H)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Trøgstad kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke kostnadene for etablering
og drift av 110-sentralen.
2. Kommunestyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til
hinder for det.
3. Kommunestyret instruerer sin representant i representantskapet i Indre Østfold brann- og
redning IKS til å stemme for å delta i Øst 110-sentral IKS, å stemme for foreslått
selskapsavtale og å oppnevne representant til representantskapet i Øst 110-sentral IKS.

Formannskapets behandling 09.05.2017:
Saken ble trukket fra sakskartet.

Formannskapets innstilling 09.05.2017:
Saken ble trukket fra sakskartet

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Saken trekkes.

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
Saken trekkes.

30/17 : ETABLERING AV BIBLIOTEK PÅ SKJØNHAUG TORG - ENDELIG BEHANDLING
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebibliotek fra 01.01.2018. Trøgstad Sparebank pusser opp og
tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
2. Trøgstad kommune gjør investeringer i nødvendig inventar og utstyr til drift av
virksomheten med en ramme på inntil 3 mill kr. Investeringene belastes reservefondet.
3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
4. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å undertegne kontrakt i henhold til tilbud av
24.04.2017.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 03.05.2017:
Rådmannen innstilling tiltres.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Jan R. Evensen (H)
Marianne Nordlie (Krf)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Vegard Finnes (Ap) fremmet forslag om endring i rådmannens innstilling.
pkt 1.
Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på Skjønhaug Torg til
folkebibliotek fra 01.01.2018. Kontakten tegnes for 5 år med opsjon for ytterligere 5 år. Trøgstad
Sparebank pusser opp og tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
Forslaget ble stemt over og falt mot 3 (Sp) og 1 (Krf)
pkt 3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
Oppgradering av lokalene gjøres med overskytende midler innenfor rammen på 3 mill kr som er
avsatt i pkt 2 til inventar.

Forslaget ble stemt over og ble enstemmig tiltrådt (7 st).
Deretter tok Livsløpsutvalget rådmannens innstilling med endring i pkt 3 til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
1. Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebibliotek fra 01.01.2018. Trøgstad Sparebank pusser opp og
tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
2. Trøgstad kommune gjør investeringer i nødvendig inventar og utstyr til drift av
virksomheten med en ramme på inntil 3 mill kr. Investeringene belastes reservefondet.
3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
Oppgradering av lokalene gjøres med overskytende midler innenfor rammen på 3 mill kr
som er avsatt i pkt 2 til inventar.
4. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å undertegne kontrakt i henhold til tilbud av
24.04.2017.

Formannskapets behandling 09.05.2017:
Vedlegg unntatt offentlighet - Tilbud av 24.04.2017 ble omfordelt til medlemmene i Formannskapet.
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Else Berit Baccouche (stabsleder)
Trond A. Enger (Ap)
Ann-Kristin Sæther (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig
tiltrådt ( 7 st.)

Formannskapets innstilling 09.05.2017:
1. Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebibliotek fra 01.01.2018. Trøgstad Sparebank pusser opp og
tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
2. Trøgstad kommune gjør investeringer i nødvendig inventar og utstyr til drift av
virksomheten med en ramme på inntil 3 mill kr. Investeringene belastes reservefondet.
3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
Oppgradering av lokalene gjøres med overskytende midler innenfor rammen på 3 mill kr
som er avsatt i pkt. 2 til inventar.
4. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å undertegne kontrakt i henhold til tilbud av
24.04.2017.

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Følgende hadde ordet:

Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jan R. Evensen (H)
Vegard Finnes (Ap)
Mariane Nordlie (Krf)
Christian Granli (H)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Saken ble behandlet til slutt og møtet ble lukket da det var dokumenter i saken som var unntatt
offentlighet § 23 1. ledd.
Trøgstad Høyre fremmet et forslag til endring i Livsløpsutvalgets innstilling pkt. 1:
1. Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på Skjønhaug Torg
til folkebibliotek fra 01.01.2018. Kontrakten tegnes for 5 år med opsjon for ytterligere 5 år. Trøgstad
Sparebank pusser opp og tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
Forslaget falt mot 4 stemmer (H).
Kommunestyret tok deretter Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
1. Trøgstad Kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebibliotek fra 01.01.2018. Trøgstad Sparebank pusser opp og
tilpasser lokalene for utleie til bibliotek virksomhet.
2. Trøgstad kommune gjør investeringer i nødvendig inventar og utstyr til drift av
virksomheten med en ramme på inntil 3 mill kr. Investeringene belastes reservefondet.
3. Det etableres et prosjekt for utvikling og gjenbruk av lokalene ved ungdomsskolen.
Oppgradering av lokalene gjøres med overskytende midler innenfor rammen på 3 mill kr
som er avsatt i pkt 2 til inventar.
4. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å undertegne kontrakt i henhold til tilbud av
24.04.2017.

31/17 : KONSEKVENSER AV NY KOMMUNESTRUKTUR I INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
For bedre å kunne løse fremtidens utfordringer bør Trøgstad kommune inngå som del av den nye
storkommunen i Indre Østfold med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.
Formannskapets behandling 09.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Ole-André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Trond A. Enger (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Trøgstad Senterparti ved ordfører Ole André Myhrvold fremmet følgende forslag:

Saken avvises.
Formannskapet satte forslaget fra Trøgstad Senterparti opp mot rådmannens innstilling. Trøgstad
Senterpartis forslag ble tiltrådt med 4 stemmer (4 Sp).

Formannskapets innstilling 09.05.2017:
Saken avvises.

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Trond Andreas Enger (Ap)
Knut Are Skjønberg (H)
John Øyvind Langstad (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Ole André Myhrvold (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Morten Hernæs (Frp)
Saxe Frøshaug (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Christian Granli (H)
Varaordfører fremmet et justert forslag med redaksjonelle endringer, som lå til grunn for vedtak:
"For å kunne løse fremtidens utfordringer søker Trøgstad kommune om å få inngå som del av den nye
kommunen i Indre Østfold med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg."
Kommunestyret holdt formannskapets innstilling om å avvise saken opp mot varaordførers forslag
om å opprettholde rådmannens innstilling med varaordførers endringer.
Kommunestyret stemte over saken, og Formannskapets innstilling falt mot 11 stemmer (5 Ap, 4 H, 1
Krf, 1 Frp).
Rådmannens innstilling med varaordførers endringer ble deretter vedtatt mot 10 stemmer (9 Sp, 1
Frp).

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
For å kunne løse fremtidens utfordringer søker Trøgstad kommune om å få inngå som del av den nye
kommunen i Indre Østfold med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.

32/17 : NY VARMESENTRAL - TRØGSTAD UNGDOMSKOLE OG TRØGSTADHALLEN
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 3.500.000,- til ny varmesentral på ungdomskole og gammel hall.
Bevilgningen gjøres fra reservefondet.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 04.05.2017:
Ordet i saken:
Heidi Haakaas (saksbehandler)
Venke Gangnes (Ap)
Roar Skansen (Ap)
Marit Ness (Sp)
Knut Skjønberg (H)
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 04.05.2017:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 3.500.000,- til ny varmesentral på ungdomskole og gammel hall.
Bevilgningen gjøres fra reservefondet.

Formannskapets behandling 09.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter- Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapet tok Teknikk og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 09.05.2017:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 3.500.000,- til ny varmesentral på ungdomskole og gammel hall.
Bevilgningen gjøres fra reservefondet.

Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Teknikk- og naturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
Kommunestyret bevilger inntil kr. 3.500.000,- til ny varmesentral på ungdomskole og gammel hall.
Bevilgningen gjøres fra reservefondet.

33/17 : ORIENTERINGSSAK - NAV I EN NY TID - FOR ARBEID OG AKTIVITET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar saken «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» til orientering.

Livsløpsutvalgets behandling 04.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Betty Hvalsengen (Rådmann)
Jan R. Evensen (H)
Livsløpsutvalget ønsker å bli løpende orientert om videre utvikling i saken. NAV-leder inviteres til
neste utvalgsmøte.
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt (7 st).

Livsløpsutvalgets innstilling 04.05.2017:
Kommunestyret tar saken «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» til orientering.

Formannskapets behandling 09.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Tor Melvold (Ap)
Ann Kristin Sæther (H)
Trond A. Enger (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Trøgstad Senterparti la frem følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Trøgstad er kritisk til at kommunestyret ennå ikke er involvert i de
endringene som nå er gjennomført og under gjennomføring i NAV som en del av
partnerskapet slik det er beskrevet at Fylkesdirektøren vil ta initiativ til i saken.
2. Kommunestyret i Trøgstad er kjent med at NAV Trøgstad har avgitt/ lånt ut personale til
andre kontorer. Dette bidrar til å svekke NAV Trøgstad, et kontor med gode resultater, og
kommunestyret er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for tjenestene i Trøgstad og
resultatene ved NAV Trøgstad.
3. Kommunestyret understreker at tjenester i Trøgstad skal være åpne og tilgjengelige.
Kommunestyret er derfor kritisk til og motsetter seg innføringen av NAVs kanalstrategi.
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til igjen å få gjenninnført drop-in-mulighet ved
NAV Trøgstad uten at de besøkende først må bestille time slik det har fungert siden 1. april
2017.
4. Kommunestyret er opptatt av at NAV skal betjene samfunnets svakeste på en god og åpen

måte. Terskelen for å søke tjenester og råd må være lav og lett tilgjengelig.
5. Kommunestyret ber om å bli løpende orientert og hørt i den videre prosessen om endringer i
NAV.
Formannskapet satte forslaget fra Trøgstad Senterparti opp mot Livsløpsutvalgets innstilling.
Forslaget fra Trøgstad Senterparti ble enstemmig tiltrådt. (7 st)
Formannskapets innstilling 09.05.2017:
1. Kommunestyret i Trøgstad er kritisk til at kommunestyret ikke er involvert i de endringene
som nå er gjennomført og under gjennomføring i NAV som en del av partnerskapet slik det er
beskrevet at Fylkesdiretøren vil ta initiativ til i saken.
2. Kommunestyret i Trøgstad er kjent med at NAV Trøgstad har avgitt/lånt ut personale til andre
kontorer. Dette bidrar å svekke NAV Trøgstad, et kontor med gode resultater, og
kommunestyret er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for tjenestene i Trøgstad og
resultatene ved NAV Trøgstad.
3. Kommunestyret understreker at tjenester i Trøgstad skal være åpne og tilgjengelige.
Kommunestyret er derfor kritisk til og motsetter seg innføringen av NAVs kanalstrategi.
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til igjen å få gjenninnført drop-in- mulighet ved
NAV Trøgstad uten at de besøkende først må bestille time slik det har fungert siden 1. april
2017.
4. Kommunestyret er opptatt av at NAV skal betjene samfunnets svakeste på en god og åpen
måte. Terskelen for å søke tjenester og råd må være lav og lett tilgjengelig.
5. Kommunestyret ber om å bli løpende orientert og hørt i den videre prosessen om endringer i
NAV.
Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Følgende hadde ordet:
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Ordfører Ole André Myhrvold (Sp) foreslo følgende tillegg til pkt 5 i formannskapets innstilling:
5. Kommunestyret ber om å bli løpende orientert og hørt i den videre prosessen om endringer i NAV
og ber om at dette blir tema på den nærmeste omsorgskonferansen i mai.
Kommunestyret tok formannskapets innstilling med foreslåtte endring opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st).

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
1. Kommunestyret i Trøgstad er kritisk til at kommunestyret ennå ikke er involvert i de
endringene som nå er gjennomført og under gjennomføring i NAV som en del av
partnerskapet slik det er beskrevet at Fylkesdirektøren vil ta initiativ til i saken.
2. Kommunestyret i Trøgstad er kjent med at NAV Trøgstad har avgitt/ lånt ut personale til
andre kontorer. Dette bidrar til å svekke NAV Trøgstad, et kontor med gode resultater, og
kommunestyret er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for tjenestene i Trøgstad og
resultatene ved NAV Trøgstad.
3. Kommunestyret understreker at tjenester i Trøgstad skal være åpne og tilgjengelige.
Kommunestyret er derfor kritisk til og motsetter seg innføringen av NAVs kanalstrategi.
Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til igjen å få gjenninnført drop-in-mulighet ved
NAV Trøgstad uten at de besøkende først må bestille time slik det har fungert siden 1. april

2017.
4. Kommunestyret er opptatt av at NAV skal betjene samfunnets svakeste på en god og åpen
måte. Terskelen for å søke tjenester og råd må være lav og lett tilgjengelig.
5. Kommunestyret ber om å bli løpende orientert og hørt i den videre prosessen om endringer i
NAV og ber om at dette blir tema på den nærmeste omsorgskonferansen i mai.
34/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 16.05.2017:
Ordfører Ole André Myhrvold orienterte om følgende saker:
Trøgstad kommune støtter KS sin sak mot den katolske kirke for medlemsjuks og for mye utbetalt
støtte. Dette har også rammet Trøgstad kommune.
Det ble orientert om 17. mai arrangementet.
Knyttet til vedtaket i sak 31/17: Det blir felles kommunestyremøte med Eidsberg, Askim, Spydeberg
og Hobøl den 12. juni.

Kommunestyrets vedtak 16.05.2017:
Referatsakene tas til orientering.

