
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen. 
Møtedato: 04.09.2012 
Tidspunkt: 18.00 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Leder Stein Erik Lauvås   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Inger Anita Ruud   

Medlem Roy Gunnar Løvstad   

Medlem Gunnar Leren   

Medlem Daniel Norløff   

Medlem May Britt Heed FO  

Medlem Kirsten Hofseth FO i sak 66/12. 

Medlem Roger Fredriksen FO  

Medlem Turid Dypedal   

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Theodor Bye   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Medlem Nora Rakkestad FO  

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Iver Thorvald Halvorsrud FO i sak 66/12, 67/12 og 68/12. 

Medlem Runar Kasbo FO i sak 66/12, 67/12 og 68/12. 

Medlem Finn Labråten   

Medlem Øystein Jaavall   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Pernille M. Westlie FO  

Medlem Terje Nilsen   

Medlem Kjell Haug   

Varamedlem Kent Arne Olsson  May Britt Heed 



  

Varamedlem Jan Freddy Hagen  Roger Fredriksen 

Varamedlem Olaug Falkenberg  Nora Rakkestad 

Varamedlem Sjur Klund  Pernille M. Westlie 

Varamedlem Eva Hermanseter Møtte i sak 
66/12 

Kirsten Hofseth 

Varamedlem Lars Oscar Sæther Møtte i sak 
66/12,67/12 
68/12. 

Runar Kasbo 

Varamedlem Tove Granli Foss Møtte i sak 
66/12,67/12 
68/12. 

Iver Thorvald Halvorsrud 

Varamedlem Marius Degnes Møtte i sak 
66/12,67/12 
68/12. 

Olaug Falkenberg 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann  Eva Enkerud, Vidar Østenby som sekretær 
Behandlede saker: 64/12-75/12 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 64/12 12/519   
 Godkjenning av protokoll  

 
PS 65/12 12/519   
 Referater  

 
PS 66/12 11/567   
 Regional plan for vindkraft i Østfold, høring  

 
PS 67/12 12/390   
 Søknad om midlertidig dispensasjon for oppsetting av to vindmålemaster i 

Høgåsområdet. Gnr 99 bnr 10 Søby skog 2 - gnr 100 bnr 11 Søbyslora. 
 

PS 68/12 12/400   
 Søknad om dispensasjon for oppføring av en midlertidig vindmålemast på 

Elgåsenområdet. Gnr. 84 bnr. 1 - Aarnæs skog. 
 

PS 69/12 12/432   
 Miljørettet helsevern Indre Østfold Overføring av oppgaver og delegering 

av mydighet til nytt selskap 
 

PS 70/12 12/441   
 Lønnsoppgjøret 2012, budsjettjustering  

 
PS 71/12 12/467   
 Ytterligere opptak av startlån for 2012  

 
PS 72/12 12/327   
 Eventuell spørretime 

 
PS 73/12 10/702   
 Regional planstrategi 2012-2015, høring  

 
PS 74/12 12/523   
 Tertialrapport 2.tertial 2012  

 
PS 75/12 12/525   
 Ski stasjon - Follobanen  
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Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets § 4. 

Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i  Smaalenenes avis og på 
marker.kommune.no.   
  
25 av 25 medlemmer var tilstede og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt.  
  
Ordfører ønsket kommunestyret, representanter fra administrasjonen og tilhørere vel møtt. 
Det ble ikke stilt noen spørsmål under innbyggernes spørretime. 
 

64/12  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra kommunstyremøte 19.06.2012 ble enstemmig godkjent. 
 
  

65/12  
Referater  
 
Vedtak: 
Referert uten merkander. 
 
  

66/12  
Regional plan for vindkraft i Østfold, høring  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Marker kommune støtter planens forslag til egnede områder for mulig vindkraftutbygging i 
Østfold, med følgende endringer: 
 

- området Ulvevannet tas ut, da dette anses som en del av et større sammenhengende 
uberørt område, at det er snakk om lange framførselveier for produsert energi, og at 
antallet mulige turbiner er begrenset.  

- Området E18 nord – Huevannet reduseres slik at nordgrensen blir på sydsiden av 
Huevannet.  

 
For områdene på begge sider av E18 vil det være nødvendig med tett dialog med svenske 
myndigheter og berørte interesser for øvrig. Blant annet vil aktiviteter og anlegg knyttet til 
Kjølen Sportcenter og Marker JFF kunne bli berørt, og må tas med i vurderingene fremover. 
 
Behandling i Plan- og miljøutvalget - 21.08.2012 
Brev datert 05.08.2012 fra Ole Petter Aarnæs og Anne Helen og Thor Amund Halvorsrud ble 
delt ut til medlemmene før behandling av saken. 
 
Representanten Theodor Bye, SP, fremmet følgende forslag: 
2. strekpunkt i rådmannens innstilling strykes.  
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Rådmannens forslag til innstilling med Theodor Bye sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Representanten Gunnar Leren, AP, ønsker å stå fritt ved den videre behandling i saken. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Marker kommune støtter planens forslag til egnede områder for mulig vindkraftutbygging i 
Østfold, med følgende endringer: 
 

- området Ulvevannet tas ut, da dette anses som en del av et større sammenhengende 
uberørt område, at det er snakk om lange framførselveier for produsert energi, og at 
antallet mulige turbiner er begrenset.  

 
For områdene på begge sider av E18 vil det være nødvendig med tett dialog med svenske 
myndigheter og berørte interesser for øvrig. Blant annet vil aktiviteter og anlegg knyttet til 
Kjølen Sportcenter og Marker JFF kunne bli berørt, og må tas med i vurderingene fremover. 
 
Behandling i formannskapet 23.08.2012: 
Representanten Runar Kasbo (Krf)  erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant Finn Labråten (Krf) tiltrådte møte. 
 
Brev datert 05.08.2012 fra Ole Petter Aarnæs og Ann Helen og Thor Amund Halvorsrud ble 
delt ut i møtet. 
 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP)  fremmet følgende: 
 
Foreløpig forslag til innstilling til sak om vindkraftplan: 
Marker kommune vurderer forslag til regional plan for vindkraft i Østfold som et godt 
utgangspunkt for overordnede og helhetlige vurderinger av aktuelle områder for vindkraft i 
Østfold. Planen baserer seg på kunnskap og dokumentasjon på et overordnet nivå, og de 
avgrensinger som gjøres på bakgrunn av planen må derfor også være på et tilsvarende nivå. 
Marker kommune anser planen for å være retningsgivende, og forbeholder seg retten til å 
vurdere eventuelle framtidige konsekvensutredninger på fritt grunnlag. 
 
Marker kommune anser derfor Plankart 2 som et godt utgangspunkt for vurdering av mulige 
områder for utbygging i Marker, der områder markert som Mulige egnede områder og 
Områder med middels konflikt er områder som vurderes som potensielle områder for 
utbygging. Endelig beslutning knyttet til dette, og mer detaljert avgrensing av områder krever 
imidlertid grundigere konsekvensutredninger enn det som ligger til grunn for planen. 
 
Innenfor disse rammene ønsker Marker kommune å konsentrere eventuell utbygging i størst 
mulig grad slik at behovet for utbygging av kraftlinjer blir så lite som mulig. 
 
For områdene på begge sider av E18 vil det være nødvendig med tett dialog med svenske 
myndigheter og berørte interesser for øvrig. Blant annet vil aktiviteter og anlegg knyttet til 
Kjølen Sportcenter og Marker JFF kunne bli berørt, og må tas med i vurderingene framover. 
 
 
 
 
Ordfører Stein Erik Lauvås (AP) fremmet følgende: 
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Foreløpig forslag til regional plan for vindkraft i Østfold – Høring. 

1. Regional plan for vindkraft i Østfold endres til veileder for vindkraftutbygging i 
Østfold 

2. Minste radius til hus/hytter bør økes til 1000 meter. 
3. Maksimalhøyde på 150 meter bør vurderes. 
4. Ufravikelig krav om at jordkabel skal benyttes inne på vindkraftområdet samt ut til 

nærmeste eksisterende påkoblingspunkt. 
 
Utover dette forutsetter Marker kommune at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til en 
utredning på effektivisering i fornybar energi som allerede er i de eksisterende 
kraftverkene i Østfold samt en gjennomgang av linjenett som ytterligere kan reduseres 
strømtap. 
 
Marker kommune vil sterkt presisere at vår høringsuttalelse ikke på noen måte må leses 
som en forhåndsgodkjenning/eller avslag av eventuell bygging av vindkraftverk på 
aktuelle steder nevnt i planen.   

 
Saken oversendes uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 
 
Foreløpig forslag fra representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) og AP v/ordfører Stein 
Erik Lauvås som ble fremmet i møte oversendes kommunestyret for videre behandling. 
 
Behandling i kommunestyret 04.09.2012: 
Representanten Iver Halvorsrud (SP) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant Tove Granli Foss (SP) i tiltrådte møtet. 
 
Representanten Runar Kasbo (Krf)  erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt 
Vararepresentant Lars Oscar Sæther (Krf)  tiltrådte møtet. 
 
Vararepresentant Olaug Falkenberg (SP) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt 
Vararepresentant Marius Degnes (SP) tiltrådte møtet. 
 
Representanten Finn Labråten (Krf)  ble settevaraordfører. 
 
På vegne av Marker Senterparti fremmet representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) 
følgende forslag: 
 
Marker kommune anser forslaget til regional plan for vindkraft i Østfold for å være et godt 
utgangspunkt for å kunne finne fram til mulige egnede områder for vindkraft i Østfold. Planen 
baserer seg på kunnskap og dokumentasjon på et overordnet nivå. Dokumentet egner seg 
derfor bedre som en veileder snarere enn som et plandokument. Tittel og status på 
dokumentet bør derfor endres fra plan til veileder. 
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Konfliktanalysen som er gjort i dokumentet framstår som svært statisk og rigid, og det er ikke 
i tilstrekkelig grad redegjort for den skjønnsmessige vurderingene som ligger til grunn for 
vektingen av ulike interesser knyttet til konfliktkartene. Det er heller ikke tilstrekkelig 
redegjort for de manuelle vurderinger som er gjort på bakgrunn av Plankart 2 for å finne fram 
til egnede områder blant de områdene som regnes som middels konfliktfylt.   
 
Marker kommune anser derfor Plankart 2 som et godt utgangspunkt for vurdering av mulige 
områder for utbygging i Marker, der områder markert som Mulige egnede områder og 
Områder med middels konflikt er områder som kan vurderes som potensielle områder for 
utbygging, men da slik at områder som beskrives som Mulige egnede områder er prioriterte 
områder ved en eventuell utbygging. Endelig vurdering og bleslutning, samt en mer nøyaktig 
avgrensing av områder krever imidlertid langt grundigere konsekvensutredninger og 
vurderinger enn det som ligger til grunn for høringsforslaget. 
 
For øvrig har Marker kommune følgende bemerkninger: 

• Marker kommune mener generelt at en konsentrasjon i færre og større parker bør 
bestrebes, snarere enn å etablere mange små klynger spredt rundt i fylket. Marker 
kommune ønsker å begrense den visuelle påvirkningen i størst mulig grad, dersom det 
bygges vindkraftverk i kommunen. Dette vil også redusere behovet for utbygging av 
kraftlinjer. Prinsippet om konsentrasjon bør derfor veie tung når mulige områder for 
utbygging vurderes. 

• Marker kommune ønsker at den visuelle påvirkningen, og mulige konsekvenser 
knyttet til videreutvikling av Regionalpark Haldenkanalen utredes nærmere.  

• Anbefalt avstand til bebyggelse bør vurderes grundig med tanke på problematikk 
knyttet til støy fra vindparker. 

• Det bør gjennomføres en grundigere prosess rundt vurderinger knyttet til vekting av 
de ulike interessene der det åpnes for debatt rundt de ulike interessenes viktighet. De 
ulike interessenes viktig, og muligheter for håndtering av interessekonflikter, bør 
drøftes grundigere. 

• Veilederen bør skille mellom uegnede områder, kanskje-områder og mulige egnede 
områder. Mulige egnede områder er de som regnes som minst konfliktfylte og best 
egnede. Kanskje-områder er områder med middels konflikt, men der grundigere 
konsekvensutredninger er nødvendige for å avgjøre eventuell utbygging. 

• Det må stilles krav om bruk av jordkabel i så stor grad som mulig fram til eksisterende 
påkoblingspunkter 

• En maksimumshøyde på 150 meter for vindmøller bør vurderes. 
• Marker kommune forbeholder seg retten til å uttale seg om eventuelle framtidige 

konsesjonssøknader om utbygging av vindkraft i Marker på fritt grunnlag. 
 
 
Ordfører Stein Erik Lauvås trekker forslaget som ble fremmet i formannskapet. 
 
På vegne av AP og Krf fremmet ordfører Stein Erik Lauvås følgende forslag: 
 
Innspill til Regional plan for vindkraft i Østfold 
Marker kommunestyre oppfatter i utgangspunktet at det er positivt med en helhetlig veileder 
for eventuell utbygging av vindkraft i Østfold. Marker kommune ønsker å bidra positivt til at 
Norge skal oppfylle sine forpliktelser vedrørende fornybar energi og har derfor en egen klima 
og energiplan som vil bidra til dette. 
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Imidlertid ber vi om at Østfold Fylkeskommune nøye vurderer hvorvidt vindkraftanlegg er 
den måten Østfoldsamfunnet skal bidra til oppfyllelse av nasjonale mål. Østfold fylke er et 
lite fylke med stor befolkningstetthet og med relativt små områder som er plassert slik at 
vindkraftanlegg kan være aktuelt. For Markers del er de foreslåtte områdene av en slik art at 
eventuelle vindkraftverk vil være synlige over stort område og av mange oppfattes som svært 
uegnet til vindkraftutbygging. 
 
Vi ber Østfold Fylkeskommune vurdere disse områdene nøye sett opp mot Rikspolitiske 
retningslinjer samt at Haldenvassdraget er et vernet vassdrag.  
 
Dersom Fylkestinget vurderer de foreslåtte områdene i Marker som mulige 
utbyggingsområder for vindkraft ber vi om at følgende innspill tas opp i planen : 
 
Planforslagets overskrift endres til Veiledende plan for vindkraftutbygging i Østfold. 
 
Minste radius til hus/ hytter utvides fra 800 meter til 1000 til 1200 meter. 
 
Maksimalhøyder på 150 meter bør vurderes. 
 
Ufravikelig krav om at det skal benyttes jordkabel inne på området samt ut til nærmeste 
eksisterende påkoblingspunkt. 
 
Området Ulvevannet tas ut av planen. 
 
Området E 18 nord – Huevannet reduseres slik at nordgrensen blir på sydsiden av Huevannet. 
 
Vi ber også om at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til og sørger for en utredning på 
effektiviseringsmuligheter i allerede eksisterende kraftverk i Østfold og hvor mye mer 
fornybar energi det vil være mulig å få ut av en slik oppgradering av eksisterende kraftverk 
samt fornying / opprusting av strømnettet.  
 
Tilslutt vil Marker kommune sterkt presisere at vår høringsuttalelse ikke på noen måte må 
leses / forstås slik at dette er en forhåndsgodkjenning eller avslag på eventuelle søknader om 
bygging av vindkraft i Marker. Marker Kommunestyre forbeholder seg retten til å uttale seg 
på fritt grunnlag ved eventuelle søknader om utbygging av vindkraft i Marker.  
 
Gruppemøte. 
 
Først ble det votert over rådmannens forslag til innstilling.  Rådmannens innstilling falt med 
25 stemmer.  Så ble det votert over Plan- og miljøutvalgets innstilling som falt med 25 
stemmer. 
 
Så ble det votert over forslaget fra AP/Krf opp i mot SP sitt forslag der AP/Krf ble vedtatt 
med 19 mot 6 stemmer.  6 stemmer ble avgitt for forslaget for SP. 
 
Begge forslagene blir oversendt Østfold Fylkeskommune. 
 
Vedtak i kommunesyret: 
Innspill til Regional plan for vindkraft i Østfold 
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Marker kommunestyre oppfatter i utgangspunktet at det er positivt med en helhetlig veileder 
for eventuell utbygging av vindkraft i Østfold. Marker kommune ønsker å bidra positivt til at 
Norge skal oppfylle sine forpliktelser vedrørende fornybar energi og har derfor en egen klima 
og energiplan som vil bidra til dette. 
 
Imidlertid ber vi om at Østfold Fylkeskommune nøye vurderer hvorvidt vindkraftanlegg er 
den måten Østfoldsamfunnet skal bidra til oppfyllelse av nasjonale mål. Østfold fylke er et 
lite fylke med stor befolkningstetthet og med relativt små områder som er plassert slik at 
vindkraftanlegg kan være aktuelt. For Markers del er de foreslåtte områdene av en slik art at 
eventuelle vindkraftverk vil være synlige over stort område og av mange oppfattes som svært 
uegnet til vindkraftutbygging. 
 
Vi ber Østfold Fylkeskommune vurdere disse områdene nøye sett opp mot Rikspolitiske 
retningslinjer samt at Haldenvassdraget er et vernet vassdrag.  
 
Dersom Fylkestinget vurderer de foreslåtte områdene i Marker som mulige 
utbyggingsområder for vindkraft ber vi om at følgende innspill tas opp i planen : 
 
Planforslagets overskrift endres til Veiledende plan for vindkraftutbygging i Østfold. 
 
Minste radius til hus/ hytter utvides fra 800 meter til 1000 til 1200 meter. 
 
Maksimalhøyder på 150 meter bør vurderes. 
 
Ufravikelig krav om at det skal benyttes jordkabel inne på området samt ut til nærmeste 
eksisterende påkoblingspunkt. 
 
Området Ulvevannet tas ut av planen. 
 
Området E 18 nord – Huevannet reduseres slik at nordgrensen blir på sydsiden av Huevannet. 
 
Vi ber også om at Østfold Fylkeskommune tar initiativ til og sørger for en utredning på 
effektiviseringsmuligheter i allerede eksisterende kraftverk i Østfold og hvor mye mer 
fornybar energi det vil være mulig å få ut av en slik oppgradering av eksisterende kraftverk 
samt fornying / opprusting av strømnettet.  
 
Tilslutt vil Marker kommune sterkt presisere at vår høringsuttalelse ikke på noen måte må 
leses / forstås slik at dette er en forhåndsgodkjenning eller avslag på eventuelle søknader om 
bygging av vindkraft i Marker. Marker Kommunestyre forbeholder seg retten til å uttale seg 
på fritt grunnlag ved eventuelle søknader om utbygging av vindkraft i Marker.  
 
  

67/12  
Søknad om midlertidig dispensasjon for oppsetting av to vindmålemaster i 
Høgåsområdet - Gnr 99 bnr 10 Søby skog 2 - gnr 100 bnr 11 Søbyslora. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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1. Det gis midlertidig dispensasjon i 3 år fra byggeforbudet i LNF område for oppføring 
av to 100-120 m høye vindmålermaster på eiendommene gnr 99 bnr 10 Søby Skog 2, 
og gnr 100 bnr 11 Søby Slora. 

2. Vindmålermastene må ikke plasseres høyere enn nødvendig i terrenget og kommunen 
må kunne vurdere plasseringene inntil igangsettingstillatelse er gitt.  

3. Montering og fjerning av vindmåler mastene med fundament, barduner og transport 
må ikke utføres i tidsrommet fra 1 mars til 1 juni.  

4. Bardunene må utstyres med fugleavvisere for minst hver 5 m bardun, disse må etterses 
og eventuelt suppleres etter behov i perioden. 

5. Merknad fra nabo tas ikke til følge, vindmålere kan oppføres før regional plan for 
vindkraftverk er endelig vedtatt, da det ikke er noen forhåndsgodkjenning for 
vindmøller, men kun innhenting av beslutningsgrunnlag. 

6. Søknad om tillatelse til tiltak vil bli behandlet når alle evt. klager er ferdigbehandlet, 
og denne må være godkjent av kommunen før byggearbeider kan igangsettes.  

7. Vindmålermastene må fjernes om 3 år eller evt. før hvis det ikke er behov for den 
lenger. Området må ryddes og tilbakeføres så det blir uten synlige inngrep eller tiltak. 

 
Behandling i Plan og miljøutvalget 21.08.2012: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i formannskapet: 
Representanten Runar Kasbo (Krf)  erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant Finn Labråten (Krf) tiltrådte møte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling i kommunestyret:  
Representanten Kirsten Hofseth (AP)  tiltrådte møtet.  Vararepresentant Eva Hermanseter 
(AP) fratrådte møtet. 
 
Representanten Iver Halvorsrud (SP) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant Tove Granli Foss (SP) i tiltrådte møtet. 
 
Representanten Runar Kasbo (Krf)  erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt 
Vararepresentant Lars Oscar Sæther (Krf)  tiltrådte møtet. 
 
Vararepresentant Olaug Falkenberg (SP) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt 
Vararepresentant Marius Degnes (SP) tiltrådte møtet. 
 
Representanten Finn Labråten (Krf)  ble settevaraordfører. 
 
Representanten Morten Bakker (AP)  fremmet nytt pkt. 8: 
Det forutsettes at alle data ved målingene blir kjent for offentligheten. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med Bakker sitt forslag til nytt pkt. 8 ble  vedtatt med 24 
mot 1 stemme.  
 
Vedtak i kommunestyre 
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1. Det gis midlertidig dispensasjon i 3 år fra byggeforbudet i LNF område for oppføring 
av to 100-120 m høye vindmålermaster på eiendommene gnr 99 bnr 10 Søby Skog 2, 
og gnr 100 bnr 11 Søby Slora. 

2. Vindmålermastene må ikke plasseres høyere enn nødvendig i terrenget og kommunen 
må kunne vurdere plasseringene inntil igangsettingstillatelse er gitt.  

3. Montering og fjerning av vindmåler mastene med fundament, barduner og transport 
må ikke utføres i tidsrommet fra 1 mars til 1 juni.  

4. Bardunene må utstyres med fugleavvisere for minst hver 5 m bardun, disse må etterses 
og eventuelt suppleres etter behov i perioden. 

5. Merknad fra nabo tas ikke til følge, vindmålere kan oppføres før regional plan for 
vindkraftverk er endelig vedtatt, da det ikke er noen forhåndsgodkjenning for 
vindmøller, men kun innhenting av beslutningsgrunnlag. 

6. Søknad om tillatelse til tiltak vil bli behandlet når alle evt. klager er ferdigbehandlet, 
og denne må være godkjent av kommunen før byggearbeider kan igangsettes.  

7. Vindmålermastene må fjernes om 3 år eller evt. før hvis det ikke er behov for den 
lenger. Området må ryddes og tilbakeføres så det blir uten synlige inngrep eller tiltak. 

8. Det forutsettes at alle data ved målingene blir kjent for offentligheten. 
 

68/12  
Søknad om dispensasjon for oppføring av en midlertidig vindmålemast på 
Elgåsenområdet.  - Gnr. 84 bnr. 1 - Aarnæs skog. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det gis midlertidig dispensasjon i 3 år fra byggeforbudet i LNF område for oppføring 
av 120 m høy vindmålermast på eiendommen gnr 84 bnr 1 Aarnæs skog. 
Vindmåler kan oppføres før regional plan for vindkraftverk er endelig vedtatt, da det 
ikke er noen forhåndsgodkjenning for vindmøller, men kun innhenting av 
beslutningsgrunnlag. 

2. Vindmålermasten må plasseres ihht alternativ 2, dvs ca 100 vest for skogbilveien 250 
m nord for snuplass/”Multehullet”. Den bør ikke plasseres høyere enn nødvendig i 
terrenget og kommunen må kunne vurdere plasseringen inntil igangsettingstillatelse er 
gitt.  

3. Montering og fjerning av vindmåler mastene med fundament, barduner og transport 
må ikke utføres i tidsrommet fra 1 mars til 1 juni.  

4. Bardunene må utstyres med fugleavvisere for minst hver 5 m bardun, disse må etterses 
og eventuelt suppleres etter behov i perioden. 

5. Søknad om rammetillatelse vil bli behandlet når alle evt. klager er ferdigbehandlet. 
6. Det må sendes in søknad om igangsettingstillatelse med søknad om ansvarsrett for 

hele tiltaket og dette må være godkjent av kommunen i ett administrativt vedtak før 
byggearbeider kan igangsettes.  

7. Vindmålermasta må fjernes om 3 år eller evt. før hvis det ikke er behov for den lenger. 
Området må ryddes og tilbakeføres så det blir uten synlige inngrep eller tiltak. 

 
Behandling i Plan og miljøutvalget: 
Representanten Terje Nilsen, H, fremmet følgende motforslag:  
Det gis ikke dispensasjon for oppføring av en midlertidig vindmålemast på Elgåsen området, 
Gnr. 84 bnr. 1 - Årnæs skog. Dette begrunnes med at området ligger i Vestfjella som er et 
naturområde som ønskes vernet for utbygging. 
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Rådmannens forslag til innstilling ble nedstemt med 3 mot 6 stemmer.  
 
Plan-og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Det gis ikke dispensasjon for oppføring av en midlertidig vindmålemast på Elgåsen området, 
Gnr. 84 bnr. 1 - Årnæs skog. Dette begrunnes med at området ligger i Vestfjella som er et 
naturområde som ønskes vernet for utbygging. 
 
Behandling i formannskapet: 
Representanten Runar Kasbo (Krf)  erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant Finn Labråten (Krf) tiltrådte møte. 
 
Representanten Morten Bakker (AP) fremmet følgende nytt pkt. 8 i rådmannens innstilling: 
Det forutsettes at alle data ved målingene blir kjent for offentligheten. 
 
Ved alternativ votering over rådmannens forslag til innstilling med nytt pkt. 8 opp mot Plan 
og miljøutvalgets innstilling ble rådmannens forslag til innstilling med tillegg pkt. 8 vedtatt 
med 6 mot 3 stemmer. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Det gis midlertidig dispensasjon i 3 år fra byggeforbudet i LNF område for oppføring 
av 120 m høy vindmålermast på eiendommen gnr 84 bnr 1 Aarnæs skog. 
Vindmåler kan oppføres før regional plan for vindkraftverk er endelig vedtatt, da det 
ikke er noen forhåndsgodkjenning for vindmøller, men kun innhenting av 
beslutningsgrunnlag. 

2. Vindmålermasten må plasseres ihht alternativ 2, dvs ca 100 vest for skogbilveien 250 
m nord for snuplass/”Multehullet”. Den bør ikke plasseres høyere enn nødvendig i 
terrenget og kommunen må kunne vurdere plasseringen inntil igangsettingstillatelse er 
gitt.  

3. Montering og fjerning av vindmåler mastene med fundament, barduner og transport 
må ikke utføres i tidsrommet fra 1 mars til 1 juni.  

4. Bardunene må utstyres med fugleavvisere for minst hver 5 m bardun, disse må etterses 
og eventuelt suppleres etter behov i perioden. 

5. Søknad om rammetillatelse vil bli behandlet når alle evt. klager er ferdigbehandlet. 
6. Det må sendes in søknad om igangsettingstillatelse med søknad om ansvarsrett for 

hele tiltaket og dette må være godkjent av kommunen i ett administrativt vedtak før 
byggearbeider kan igangsettes.  

7. Vindmålermasta må fjernes om 3 år eller evt. før hvis det ikke er behov for den lenger. 
Området må ryddes og tilbakeføres så det blir uten synlige inngrep eller tiltak. 

8. Det forutsettes at alle data ved målingene blir kjent for offentligheten. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Representanten Iver Halvorsrud (SP) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant Tove Granli Foss (SP) i tiltrådte møtet. 
 
Representanten Runar Kasbo (Krf)  erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt 
Vararepresentant Lars Oscar Sæther (Krf)  tiltrådte møtet. 
 
Representanten Finn Labråten (Krf)  ble settevaraordfører. 
 
Vararepresentant Olaug Falkenberg (SP) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt 

Side 12 av 17 



  

Vararepresentant Marius Degnes (SP) tiltrådte møtet. 
 
Representanten Terje Nilsen, H, fremmet følgende motforslag:  
Det gis ikke dispensasjon for oppføring av en midlertidig vindmålemast på Elgåsen området, 
Gnr. 84 bnr. 1 - Årnæs skog. Dette begrunnes med at området ligger i Vestfjella som er et 
naturområde som ønskes vernet for utbygging. 
 
Ved votering over formannskapets forslag og forslaget fra representanten Terje Nilsen (H) ble 
forslaget fra representanten Terje Nilsen (H) vedtatt med 16 mot 9 stemmer.   
 
Vedtak i kommunestyret: 
Det gis ikke dispensasjon for oppføring av en midlertidig vindmålemast på Elgåsen området, 
Gnr. 84 bnr. 1 - Årnæs skog. Dette begrunnes med at området ligger i Vestfjella som er et 
naturområde som ønskes vernet for utbygging. 
 
Representanten Runar Kasbo (Krf), Iver Halvorsrud (SP og Olaug Falkenberg, SP) 
tiltrådte igjen møtet.  
 
 
69/12  
Miljørettet helsevern Indre Østfold  
Overføring av oppgaver og delegering av mydighet til nytt selskap 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Delegert myndighet fra Marker kommune til MVHIØ IKS overføres til Indre Østfold 
Legevakt IKS fra 01.07.12. 
 
Marker kommune bevilger kr 24 per innbygger for den økte driften i 2012.  
Beløpet på kr. 84.000.- dekkes over art 1490 - ansvar 1010 - funksjons 100, reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
 
Ekstrabevillingen  på kr 84.000,- kvalitetssikres av rådmannen  før behandling i 
kommunestyret. 
 
Behandling i formannskapet: 
Formannskapet fremmet følgende tillegg: 
Ekstrabevillingen  på kr 84.000,- kvalitetssikres av rådmannen  før behandling i 
kommunestyret. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
Delegert myndighet fra Marker kommune til MVHIØ IKS overføres til Indre Østfold 
Legevakt IKS fra 01.07.12. 
 
Marker kommune bevilger kr 24 per innbygger for den økte driften i 2012.  
Beløpet på kr. 84.000.- dekkes over art 1490 - ansvar 1010 - funksjons 100, reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
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Ekstrabevillingen  på kr 84.000,- kvalitetssikres av rådmannen  før behandling i 
kommunestyret. 
 
Behandling i kommunestyret: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Delegert myndighet fra Marker kommune til MVHIØ IKS overføres til Indre Østfold 
Legevakt IKS fra 01.07.12. 
 
Marker kommune bevilger kr 24 per innbygger for den økte driften i 2012.  
Beløpet på kr. 84.000.- dekkes over art 1490 - ansvar 1010 - funksjons 100, reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
 
  

70/12  
Lønnsoppgjøret 2012, budsjettjustering  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Driftsbudsjettet for 2012 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000): 
 

Justering grunnlag samlet alle virksomheter  
Virksomhet Budsjettjustering

Pol.st/ Fellesutg./Sentraladm.  400 
Næringsutvikling  23 
Grunnskolen  1 078 
Grimsby barnehage  143 
Familie & Helse  298 
NAV kommune  68 
Utviklingshemmede  224 
Omsorg 1 442 
Forvaltning, drift, vedlikehold  389 
Plan & Miljø  137 
Kultur & Fritid  84 
Bibliotek  23 

Sum alle virksomheter 4 309 
 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og 
funksjon 180 

 
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
 

1. Driftsbudsjettet for 2012 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000): 
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Justering grunnlag samlet alle virksomheter  
Virksomhet Budsjettjustering

Pol.st/ Fellesutg./Sentraladm.  400 
Næringsutvikling  23 
Grunnskolen  1 078 
Grimsby barnehage  143 
Familie & Helse  298 
NAV kommune  68 
Utviklingshemmede  224 

1 442 Omsorg 
Forvaltning, drift, vedlikehold  389 
Plan & Miljø  137 
Kultur & Fritid  84 
Bibliotek  23 

Sum alle virksomheter 4 309 
 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og 
funksjon 180 

 
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 
  

71/12  
Ytterligere opptak av startlån for 2012  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2012 med kr 
1.500.000 for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
Formannskapets behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune søker Husbanken om ytterligere tildeling av startlån for 2012 med kr 
1.500.000 for videretildeling til aktuelle søkere. 
 
  

 

72/12  
Eventuell spørretime 
Ingen spørsmål. 
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Tilleggssaker:  
73/12  
Regional planstrategi 2012-2015, høring  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune slutter seg til forslaget til regional planstrategi 2012-2015 med de 
synspunkter som fremgår av saksutredningen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i kommunestyret: 
Marker kommune slutter seg til forslaget til regional planstrategi 2012-2015 med de 
synspunkter som fremgår av saksutredningen. 
 
  

74/12  
Tertialrapport 2.tertial 2012  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Netto driftsramme for virksomhet Familie & Helse økes med kr 1.000.000 for 2012. 
Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

2. Tertialrapport for Marker kommune 2.tertial 2012 tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i kommunestyre: 
 

1. Netto driftsramme for virksomhet Familie & Helse økes med kr 1.000.000 for 2012. 
Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

2. Tertialrapport for Marker kommune 2.tertial 2012 tas til etterretning. 
 
  

75/12  
Ski stasjon - Follobanen  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune vedtar uttalelsen slik den framgår av saksframlegget, der det varsles 
innsigelse mot forelagte planforslag. 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i kommunestyret: 
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Marker kommune vedtar uttalelsen slik den framgår av saksframlegget, der det varsles 
innsigelse mot forelagte planforslag. 
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