
RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 

 

MØTEINNKALLING 
 
 

Teknikk- og miljøutvalget 
Møtedato/sted: 24.04.2012   Miranda, Johs C Liensgt    kl: 17.00 
  
Befaring: 
Teknikk- og miljøutvalget inviteres til befaring – oppmøte ved Fladstad 
Vannverk kl 15.00. Utvalget reiser videre til Bodal Renseanlegg. Eventuelle 
forfall til befaringen meldes Servicekontoret tlf 69225500. 
 
SAKLISTE: 
 
Godkjenning av protokoll 
 
11/12  
ORIENTERING OM LANDBRUKS - OG MATMELDING -  RAKKESTAD 
 
12/12  
REVIDERING AV KOMMUNALE TILTAKSSTRATEGIER FOR LANDBRUKET I 
RAKKESTAD 
 
13/12  
MELDING - INVESTERING KOMMUNALE BYGG 2012- OPPSTART 
 
14/12  
ÅRSMELDING 2011 - ØSTFOLDHELSA 
 
Orientering: 
Presentasjon av kommunens bygningsmasse v/ seksjonsleder 
 
Saksdokumentene følger vedlagt. 
 
De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til 
servicekontoret, tlf. 69225500. Vararepresentanter møter kun etter nærmere 
innkalling herfra. 
 
Rakkestad, den  17.04.2012 
 
 
Jan Lie (s) 
Leder 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Bård Olav Kollerud Arkiv nr. V00  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 11/12 24.04.2012 
FORMANNSKAPET /  
 
 
Utvalgssak 11/12 Saknr 12/1252 Løpenr 5396/12 
 

11-12 ORIENTERING OM LANDBRUKS - OG MATMELDING -  
RAKKESTAD  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
Meld. St. 9 ”Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords” ble lagt fram 2. desember 
2011. Saken er behandlet i næringskomiteen, innstilling ble avgitt den 27.03.2012.  
Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 12.04.2012  
 
Landbruksmeldingen skal være regjeringens overordna styringsdokument for Norges 
landbrukspolitikk i årene fremover. 

 

Dette er hovedpunktene i meldingen: 

1. Innenfor de gitte handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon av 
landbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at 
selvforsyningsgraden kan opprettholdes om lag på dagens nivå. 

2. Sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre 
grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i 
landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005. 

3. Sikre arealer for fremtidig matproduksjon. 

4. Kapitaltilgangen skal bedres. Investeringsvirkemidlene skal, innenfor 
jordbruksavtalens ramme, gis økt prioritet, og bidra til en variert bruksstruktur over 
hele landet.  

5. Bygge videre opp skogressursene og møte eventuell økt etterspørsel etter råstoff fra 
skogen ved å legge til rette for økt bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse. 
Skogbrukets infrastruktur skal utvikles.  
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6. Sikre en bærekraftig reindrift gjennom reintall tilpasset beitegrunnlaget.  

7. Utvikle Matnasjonen Norge og ha produksjon av mat med lokal identitet som det 
viktigste satsingsområdet for å utvikle nye næringer på matområdet. 

8. Bruke bygdenæringer som en fellesbetegnelse på næringsvirksomhet og utvikling av 
næring som baserer seg på landbrukets ressurser.  

9. Videreføre den store forskningsinnsatsen på landbruks- og matområdet. Forskning og 
utvikling er en avgjørende faktor for ny næringsvirksomhet og økt verdiskaping.  

10. Gjennomføre tiltak for å øke rekrutteringen til landbruket. Økte inntekts- og 
investeringsmuligheter er viktig. Evaluere struktur og innhold i landbruks- og 
gartnerutdanningen på videregående nivå. 

 
 

 
Landbrukskontoret mener: 
For Rakkestad kommune som er en betydelig landbrukskommune i landssammenheng er 
Landbruksmeldingen av stor betydning. 
 
Det at det skal satses ekstra på landbruk i områder der næringen utgjør en vesentlig del av 
næringslivet i kommunen bør gagne landbruket i Rakkestad. Her har man store arealer, 
variert drift, kort vei til markedene og mange dyktige bønder.  
 
Den nye landbruksmeldinga ønsker å legge til rette for at bygdenæringer skal få et løft.  
Kommunen har en rekke utøvere som har startet opp eller er i ferd med å utvikle 
tilleggsnæring på gården. Kommunen er strategisk plassert i forhold til befolkningstette 
områder på Østlandet og har gode forutsetninger for å tiltrekke seg kunder/turister. 
 
I Rakkestad kommune er det stor etterspørsel etter sentrumsnære arealer, mye av dette er i 
dag dyrka mark. En stor utfordring er å se helhetlig på forholdet mellom jordvern og utvikling. 
 
Bondens inntekter har i de siste 20 årene ikke hatt den samme utviklingen som resten av 
samfunnet. Derfor er det viktig for en kommune som Rakkestad hvor en stor del av 
verdiskapningen i kommunen kommer fra nettopp landbruket at bondens inntekt øker. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Bård Olav Kollerud Arkiv nr. V00  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 12/12 24.04.2012 
 
 
Utvalgssak 12/12 Saknr 12/835 Løpenr 3676/12 
 

12-12 REVIDERING AV KOMMUNALE TILTAKSSTRATEGIER FOR 
LANDBRUKET I RAKKESTAD  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rakkestad kommune vedtar å revidere strategiene for miljøtiltak i jordbruket og 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

 
2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av: 1 fra Rakkestad Bondelag, 1 fra 

Rakkestad Skogeierlag, 1 fra Degernes Bondelag, 1 fra Degernes Skogeierlag samt 
skogbrukssjef og fagansvarlig jordbruk fra TML. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad som gjelder spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er inne i siste 
periode. Strategiene skal revideres hver valgperiode (hvert fjerde år). Nåværende plan ble 
vedtatt i 2008 (kommunestyresak nr. 08/432), og gjelder for perioden 2009-2012. For at 
strategiene for perioden 2013-2016 skal være ferdig til 2013, må revideringen gjøres i 2012. 

SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket", tilskuddsordningen samler 
miljøtiltaksordninger med temaene kulturlandskap, forurensing og planleggingsprosjekter. 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) omfatter skogkultur - planting, ungskogspleie 
og andre kvalitetsfremmende tiltak.  

Fylkesmannen i Østfold bevilger en pott til hver kommune på bakgrunn av tidligere 
innkommende søknader og tiltaksstrategier. Midlene er avtalemidler over jordbruksavtalen. 
De lokale tiltaksstrategiene legger premissene for hvilke tiltak som skal prioriteres ved 
enkeltsøknader.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunen er pålagt å ha lokale strategier for bruk av tilskuddsmidler til spesielle tiltak i 
jordbruket samt nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Det er kommunene som gjør vedtak om 
tilskudd, og hver kommune har sine lokale prioriteringer og bestemmelser. 
Tilskuddsprosenten avhenger av hva slags tiltak det er snakk om, og kan variere noe fra 
kommune til kommune.  
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Andre opplysninger: 
Det foreslås en arbeidsgruppe bestående av 1 fra Rakkestad Bondelag, 1 fra Rakkestad 
Skogeierlag, 1 fra Degernes Bondelag, 1 fra Degernes Skogeierlag samt skogbrukssjef og 
fagansvarlig jordbruk fra TML. Prosjektet bør ta sikte på å være gjennomført innen utgangen 
av 2012.   
 
Rammebetingelser: 
For inneværende periode har Rakkestad kommune mottatt hvert år ca. 1,2 mill. kroner som 
er blitt fordelt ut til områdetiltak og bønder som har søkt om midler til enkelttiltak, slik som 
utbedring av hydrotekniske anlegg, etablere fangdammer, bevare biologiske mangfold, 
bevare freda og verneverdige bygninger osv. 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, 
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.   
 
Økonomi: 
Kostnader knyttet til gjennomføring av revideringen dekkes innenfor ordinær drift på 
virksomheten. 
 
Administrasjonens vurdering: 
SMIL og NMSK- midlene er svært viktige for å stimulere bøndene til å ta tak i 
miljøutfordringene og/eller ta vare på kulturlandskapselementer/områder på sin eiendom.  
Sett i en større sammenheng er også midlene viktige i forhold til kommunen som 
lokalsamfunnsutvikler. I tillegg til at landbruket er en viktig næringsvei i Rakkestad, forvalter 
også næringen det alt vesentlige av arealer i kommunen. Hvordan disse skjøttes er av 
betydning for innbyggerne og lokalsamfunnet. Opplevelsen av kulturlandskapet rundt oss, 
renere bekker og innsjøer, tilgjengelighet til ulike områder etc. er viktig for alle.  
 
For å få tiltaksstrategier som er operative og treffende, er det av avgjørende betydning at det 
gjennomføres en prosess som baserer seg på dialog mellom de ulike aktører og interesser, 
slik at flest mulig er kjent med premissene for og prioriteringene i strategiene. En 
arbeidsgruppe sammensatt av næringen selv og personer fra administrasjonen kan sikre 
dette. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Bernt-Henrik Hansen Arkiv nr.  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 13/12 24.04.2012 
 
 
Utvalgssak 13/12 Saknr 12/1290 Løpenr 5571/12 
 

13-12 MELDING - INVESTERING KOMMUNALE BYGG 2012- 
OPPSTART  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Teknikk og miljøutvalget tar meldingen til orientering 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen.  
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune har en samlet bygningsmasse på omkring 60.000 m2. Dette er en stor 
bygningsmasse pr. innbygger sammenlignet med andre kommuner i Østfold og i landet for 
øvrig.  Spesielt har kommunen en stor andel leiligheter/boliger (ca. 200 enheter) 
sammenlignet med andre kommuner. Etter at kommunen innførte gjengs leie/markedsleie på 
boligmassen er inntektspotensialet utnyttet.  Utleie av kommunale boliger bidrar pr. dag med 
en netto på 4,0 mill. kroner til kommunekassa.  Det er imidlertid en kjensgjerning at 
kommunen over mange år har nedprioritert vedlikehold av bygningsmassen.  Dette resulterer 
i et gradvis forfall og etterslep på nødvendig vedlikehold.  Kommunen har heller ikke fått utført 
nødvendige oppgraderinger av eldre bygg.  Dette har medført etterslep på lovpålagte krav og 
unødig kostbar drift som for eksempel høye energikostnader.  Kommunestyret vedtok i 
budsjettbehandlingen (budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015) å avsette kr. 2 500 000 til 
påkostninger til kommunale bygninger i 2012.  Totalt er det foreslått å bruke kr. 8 000 000 til 
påkostning av kommunal bygningsmasse i perioden 2012-2015. Rådmannen har nedenfor 
foreslått en prioritering av investeringsmidler til kommunale bygg i 2012. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune er ansvarlig for kommunale bygg. Kommunale bygg skal tilfredsstille 
forskrift om miljøretta helsevern og lovpålagte krav til tekniske anlegg.  Fra 1. juli 2010 trådte 
det i kraft en ny forskrift som tilsier at alle bygg som skal selges eller leies ut skal 
energimerkes.  
 
Andre opplysninger: 
Rådmannen foreslår at investeringsmidlene til kommunale bygg i 2012 benyttes som følger: 
jf. Tabell 1 nedenfor 
. 
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Pri Tiltak Kostnad 

(kr) 
Kommentar 

 Rehabilitering av 
kommunale boliger 

500000 Rehabilitering av Helsehusvegen 20a, 
Bygdetunvegen 11b m.fl. 

 Riving av 
kondemnable boliger 

100000 Riving av Siggerudbua + i standsetting av tomt 

 Renseanlegg 
Ytterskogen 

300000 Oppfølging av pålegg 

 Reparasjon RIF-hus + 
istandsetting av plass 

200000 Oppfølging av rivingsprosjekt + istandsetting av 
plass 

 Inngjerding av dam 
bygdetun 

100000 Sikring av dam på bygdetunet 

 Enøk–tiltak 
+ oppgradering av 
elektriske anlegg i 
kommunale bygg 

1300000 Tilkobling av kommunale bygg til fjernvarme. 
Fjerning av gml. Oljetanker.  
Etterisolering, utskifting av vinduer m.m 
ENØK-styringssystemer inn i k.bygg. 
Energimerking av kommunal bygningsmasse 
Oppgradering av El-anlegg 

 SUM 2500000  

 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Foreslåtte investeringer vil bidra til lovpålagte oppgraderinger av kommunal bygningsmasse 
og eiendom.  Flere av investeringene vil også bidra til redusert energiforbruk.  Blant annet vil 
dagens oljeforbruk reduseres kraftig som følge av utskifting av gamle oljekjeler med 
fjernvarme. 
 
Økonomi: 
Foreslåtte investeringer er i samsvar med budsjett 2012. Flere av investeringene vil bidra til å 
forlenge levetid på bygg og anlegg og føre til redusert energiforbruk. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Gunvor Halstvedt Arkiv nr. G10  
Utvalg Saknr Møtedato  
Oppvekstutvalget 3/12 24.04.2012 
Teknikk- og miljøutvalget 14/12 24.04.2012 
Omsorgsutvalget /  
KOMMUNESTYRET /  
ELDRERÅDET /  
 
 
Utvalgssak 14/12 Saknr 12/1338 Løpenr 6118/12 
 

14-12 ÅRSMELDING 2011 - ØSTFOLDHELSA  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommune tar årsmelding 2011 for Østfoldhelsa til orientering 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
 
1 – Årsmelding for Østfoldhelsa 2011. 
 
Bakgrunn for saken: 
I årsmelding for Østfoldhelsa 2010, ble det vedtatt at årsmeldingen skulle sendes partnerne 
med en anbefaling om å legge den frem som melding til kommunestyret. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune er partner i Østfoldhelsa. Østfoldhelsa behandlet årsrapporten for 2011 i 
styret for Østfoldhelsa 11.04.12 
 
Andre opplysninger: 
Folkehelse vil bli eget tema i et kommunestyremøte etter sommerferien. 
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