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7-13 HØGÅS OG ELGÅSEN VINDKRAFTVERK - MARKER KOMMUNE HØRING 
 
Saksbehandler:  Espen Jordet Arkiv: S82  
Arkivsaksnr.: 12/2047    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 12.03.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rådmannens vedlagte forslag til høringsinnspill sendes NVE. 
 
Vedlegg 
1. Høringsinnspill fra Rakkestad kommune. 
2. Kart over planlagte vindkraftverk. 
  
Bakgrunn 
Rakkestad kommune har mottatt orientering fra NVE angående søknad om konsesjon for tre 
områder for vindkraftverk i Marker kommune. Rakkestad kommune har felles grense med 
Marker kommune og er således en høringsinstans i saken. 
 
 
Hjemmel 
Energiloven. 
 
Andre faktaopplysninger 
Elgåsen vindkraftområde etableres på kommunegrensen mellom Rakkestad og Marker (se 
vedlagt kart). Rakkestad kommune vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen, men 
vindturbinene vil bli synlige fra store deler av Rakkestad og et mindre areal i Rakkestad vil bli 
liggende over det anbefalte nivået for støy – Lden 45 dBA. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Vindkraftanleggene ligger i det som betegnes som «Fjella områdene». Dette er viktige 
friluftsområder for både Rakkestad, Marker og Eidsberg. En etablering av vinkraftpark i 
området vil påvirke biologisk mangfold, bruksverdi, opplevelsesverdi etc.   
 
 
Økonomi 
Tiltaket vil ikke påvirke Rakkestad kommune i stor grad økonomisk. I etableringsfasen ville 
kanskje lokale entreprenører få noen oppdrag, mens i ettertiden vil kanskje inntekter relatert 
til friluftsliv reduseres. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen har laget forslag til høringsinnspill fra Rakkestad kommune. Dette peker på de 
viktigste momentene som vil påvirke Rakkestad samfunnet. Det omsøkte tiltaket vurderes i 
stor grad å være negativt for Rakkestad.  
Produksjon av fornybar energi er et bra tiltak, men i dette tilfellet vurderer rådmannen at 
valgt beliggenhet blir et problem. 



  Sak  8/13 
 

Side 3 av 11 

8-13 REGELVERK OG PRISER FOR UTLEIE AV JAKT I RAKKESTAD 
KOMMUNESKOGER  
Saksbehandler:  Knut Østby Arkiv: K40  
Arkivsaksnr.: 13/300    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 12.03.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Alle ordninger vedr småviltjakt og rådyrjakt i kommuneskogen videreføres.  Mindre 
endringer av ordningene tillates dersom dette skjer innen vedtatte rammer. 

2. Priser for salg av jaktkort med samme pris som forrige periode: 
a. Småviltkort innenbygdsboende kr 1000,-  
b. Rådyrkort innenbygdsboende kr 1250,-  
c. Småviltkort utenbygdsboende kr 1500,-  
d. Rådyrkort utenbygdsboende kr 1500,-  
e. Døgnkort småvilt for personer over 20 år kr 175 pr dag, for personer under 20 

år kr 50 pr dag. 
f. Døgnkort rådyr personer over 20 år kr 250 pr dag, personer under 20 år kr 

100,- pr dag. 
g. Ved felling av rådyr ved kjøp av døgnkort er prisen kr 750,- for felt kalv, kr 

2000,- for felt bukk og kr 2500,- for felt geit. 
3. Prisen for salg av elgkjøtt i forbindelse med utleie av grunn til elgjakt settes til kr 

57,50 pr kg.  
4. Retningslinjer og priser for jakt i kommuneskogen tas opp til ny politisk behandling 

om fire år.  
 
Vedlegg 
1. Retningslinjer for salg av jaktkort, utleie av jaktarealer i kommuneskogen. 
 
Bakgrunn 
Styret for Rakkestad kommuneskoger har hatt en praksis hvor en har foretatt en revisjon av 
jaktreglene for kommuneskogene hvert andre år.    Dette for at avtalene om utleie av 
kommunal grunn til elgjakt skulle tilpasses planperiodene som det er lagt opp til i 
elgforvaltningen i kommunen.    Ettersom det er etablert et nytt betalingssystem for leie av 
kommunal grunn til elgjakt, trenger ikke lenger reguleringstidspunktet å knyttes opp mot 
planperiodene.  
 
Med bakgrunn i lav inflasjon og stabil etterspørsel ser en at revisjon av regler og regulering 
av satser kan skje med lengre intervaller.   Hvert fjerde år kan synes å være passende – da 
blir det også midt i den kommunale valgperiode.  Skulle det oppstå vesentlige endringer i 
forutsetningene kan saken tas opp når det foreligger behov. 
 
Av kommuneskogens inntekter utgjør jaktinntektene en ikke ubetydelig del.  I 2012 bidro 
dette med i underkant av 195 000,- kroner.  Elgjakten gir et utbytte på ca. 105 000 kroner, 
mens småvilt og rådyrjakt gir et utbytte på ca 90 000,- kroner 
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Andre faktaopplysninger 
Rakkestad kommuneskoger har følgende ordninger for utleie av jakt.  Alle priser i 
saksframstillingen er inkludert merverdiavgift. 
 

• Elgjakta leies ut ved at arealet leies ut til et naturlig tilliggende elgjaktlag – leien 
fastsettes ved å beregne kommuneskogens arealandel av det totale kjøttutbytte.  
Dette utbyttet faktureres med kr 55 pr kg. 

• Hoveddelen av småvilt og rådyrjakta leies ut ved salg av jaktkort som administreres 
av kommunen.   Det benyttes to prisnivåer – et for innenbygdsboende og et for 
utenbygdsboende.  Prisene for rådyrjakt er kr 1250 for innenbygdsboende og kr 1500 
for utenbygdsboende.  For småviltjakt er prisen henholdsvis kr 1000 og 1500. 

• To skogsområder - Dalen skog og Holmetjern/Laksen jaktområde er kommuneskogen 
med i en felles jaktsammenslutning hvor utbytte fordeles etter areal. 

• Sandakerskogen leies ut til Tiuråsen viltvernlag som selger småviltkort til 
allmennheten. 

• Rådyrjakta i Sandakerskogen (åtte dyr) leies ut til høystbydende etter 
anbudsprinsippet.  Ordningen ble etablert for å skape større inntekter fra jakta i 
kommuneskogen.  

• I Storetorpskogen er det etablert en ordning med salg av rådyrjakt gjennom INATUR.  
INATUR er en organisasjon som formidler salg av jakt og fiske over internett.  Prisen 
på jaktkortene er satt til kr 250 pr døgn for voksne personer og kr 100 pr døgn for 
ungdom under 20 år.   

• Ved felling av dyr er prisen kr 700 for kalv, 2000 for bukk og 2500 for geit.  
• I de øvrige av kommunens skoger hvor det ikke er samarbeid med andre selges det 

døgnkort på småvilt gjennom INATUR ordningen.  Prisen her er kr 175 for voksne og 
kr 50 for ungdom under 20 år. 
 
Det ble solgt jaktkort i 2012 gjennom Inatur ordningen for 18 540,- kr.  De fleste av 
de som kjøper kort gjennom Inatur er utenbygdsboende. 

 
Rakkestad kommune vedtok i 1995 en målsetting for jakt og fiske i kommuneskogene, 
målsettingen er som følger: 
 

• Jakt og fiske i Rakkestad kommuneskoger skal tilrettelegges på en slik 
måte at det blir til beste for bygdas innbyggere. 

 
• Utleie av jakt og fiske i kommunens skoger skal ikke være prisledende i 

forhold til annen jakt og fiske i nærområdet. 
 

• Kommuneskogen skal innen de områder det er naturlig, samarbeide med 
tilstøtende grunneierorganisasjoner for en rasjonell utnyttelse av jakt og 
fiske. 

 
• Fiskevann som eies av Rakkestad kommune skal dekkes av et fiskekort.   

 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Etterspørselen etter jakt i kommuneskogen har gått noe ned de siste årene.  Bakgrunnen for 
dette kan være varierende. En ser på landsbasis at etterspørselen etter jakt går noe ned for 
den type jakt som tilbys av kommuneskogen.  Videre er etterspørselen etter jakt i de 
områder hvor ulven ferdes gått vesentlig tilbake.  I tillegg er vi i en periode hvor det er 
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relativt lite med småvilt og rådyr i de større skogsområdene, dette bidrar også til lavere 
interesse.   Videre ser vi også at folks vaner rundt jakt har endret seg de siste årene.  Til 
tross for dette selges det bra med jaktkort.  Det samlede antall jaktkort i kommuneskogen 
inkludert de jaktkort som selges sammen med andre grunneiere ble 160 solgte kort for siste 
sesong. 
 
Samlet sett er administrasjonen av den oppfatning at jakttilbudet i kommuneskogen har en 
sammensetning som gir et tilbud til de fleste og i tråd med den kommunale målsetting for 
jakt og fiske i kommuneskogene.      
 
Utbyttet fra jakta kunne blitt større, men da ville dette gått på bekostning av vedtatte 
prinsipper.   
 
En utfordring for grunneiere og jegerstanden er at det rekrutteres for få jegere her i landet, 
dette betyr at gjennomsnittsalderen går opp og at det på sikt blir færre jegere. Jakt er etter 
manges oppfatning en sunn og meningsfylt hobby, det er viktig at kommuneskogen benyttes 
som en arena for å rekruttere nye jegere.   Dette er bakgrunnen for at det er differensierte 
priser for personer over og under 20 år. 
 
 
 
Forslag til priser og vilkår for de neste 4 år.  
 
 
Elgjakt 
Rakkestad kommune bør ikke ha egne jaktfelt.  Jaktretten leies ut til naturlig tilhørende 
jaktlag for den relative andelen av kjøtt som tilfaller kommuneskogen.  Jaktlaget får kjøpe 
kjøttet og prisen for dette ble fastsatt i 2010 og ble satt til kr 55,- pr kg. Konsumprisindeksen 
har siden forrige prisfastsettelse økt med 2 % hvilket utgjør ca 1 krone.        
 
En foreslår at ordningen med utleie av kommunal grunn til elgjakt naturlig tilliggende 
elgjaktlag videreføres. Prisen for kjøttet som jaktlagene kjøper økes til kr 57,50 pr kg.      
 
 
Småvilt og rådyrkort  
Den etablererte ordningene med salg av jaktkort direkte fra kommuneskogen, og i 
samarbeid med andre der dette er naturlig, skal være hovedprinsippet for salg av småviltjakt 
og rådyr i kommuneskogen.   På bakgrunn av at alle jaktkort ikke blir solgt bør ikke prisen på 
disse jaktkortene økes de neste årene.   Prisen på kortene blir derfor for innenbygdsboende 
kr 1000 for småviltjaktkort og kr 1250 for rådyrkort.  For utenbygdsboende bør prisen være 
kr 1500 for både rådyr og småviltjakt.  
 
Ordningen med utleie av Sandakerskogen til høyest bydende videreføres de neste fire år.   
Skogbestyrer gis mulighet til å dele skogen inn i jaktfelt dersom dette er hensiktsmessig.  
 
Samarbeide om utleie av jakt med Dalen grunneierlag, Tiuråsen viltvernlag og 
Holmtjern/Laksen viltområde videreføres dersom de andre samarbeidspartene ønsker å 
videreføre dette.  
 
Salg av døgnkort på jakt i kommuneskogen gjennom Inatur videreføres og at alle døgnkort 
selges gjennom ordningen.  Prisen settes til kr 175,- for voksne og kr 50,- for ungdom under 
20 år.   
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Det fortsettes også med salg av døgnkort på rådyr i Storetorpskogen gjennom Inatur.  Prisen 
på kr 250 pr dag for voksne og kr 100 for ungdom under 20 år fortsetter.  Prisen for felte dyr 
settes til 750 for kalv, 2000 for voksen bukk og 2500 for voksen geit.  Dersom det forefinnes 
tilgjengelige rådyrjakt i de øvrige av kommunens skoger gis skogsbestyrer mulighet for å 
etablere ordninger med salg av døgnkort på rådyr også der. 
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9-13 MELDINGSSAK - LUK RAKKESTAD 2013  
 
Saksbehandler:  Espen Jordet Arkiv: L05  
Arkivsaksnr.: 13/8    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 12.03.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Bakgrunn 
«Lokal samfunnsutvikling i kommunene», heretter LUK, er regjeringens bidrag for å styrke 
kommunene sitt arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn. Særlig viktig har det vært for 
regjeringen å styrke utviklingen av sentrumsområdene – til glede for både innbyggere og 
næringsliv.  
Det er Østfold fylkeskommune, som på vegne av departementet, har forvaltet midlene og 
vurdert kommunenes søknader. Fylkeskommunen har i tillegg bistått kommunene med faglig 
kompetanse på utviklingsområdet. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Rakkestad kommune har fått midler over ordningen både i 2011 og 2012. Ny søknad er 
sendt i 2013. I 2011 ble kommunen tildelt kr 170 000,- og i 2012 kr 715 000,-. For 2013 har 
kommunen søkt om kr 809 000,- denne søknaden er enda ikke behandlet. De tildelte midler 
kan kun brukes til planlegging og ikke tiltaksgjennomføring. 
 
Av de tildelte midlene for 2011 og 2012 er ca. kr 500 000,- brukt/planlagt brukt i forbindelse 
med sentrumsplanen. Da til delprosjekter som grønnstruktur, trafikk/ kjøremønster og 
estetikk/vern. Resterende er brukt til planlegging av prosjekter/oppgaver – som f.eks 
stasjonsparken, jernbaneparken, Liensparken, lyssetting, signalprosjektet, hjemmeside 
(www.signalprosjektet.no), seminar osv. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rakkestad kommune har hatt et tett samarbeid med Navet Næringshage og Nils Skaarer for 
planlegging av de mindre prosjektene. Arbeidsgruppe tilknyttet signalprosjektet har fulgt 
dette arbeidet.  
Midler brukt til delprosjekter i sentrumsplanen er utelukkende betaling av eksterne 
konsulenter. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at LUK midlene er brukt til gode og nødvendige prosjekter. 
Flere av prosjektene hadde ikke blitt gjennomført uten midlene fra staten.  Rådmannen er 
godt fornøyd med de tildelte midler og ser at de bidrar til god fysisk planlegging og 
utforming av sentrum.  
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10-13 INVESTERINGER 2013 - EIENDOMMER  
 
Saksbehandler:  Kai Adamski Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 13/403    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 12.03.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø og landbruksutvalget tar melding om Investeringer 2013 Eiendommer til 
orientering. 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre bevilget i budsjett 2013 kr. 1.000.000,- til investeringer på 
kommunale bygg. 
Teknikk, miljø og landbruk har ansvar for vedlikehold av kommunes eiendomsmasse, ca. 
60000 kvm. Lover og forskrifter skal følges. Drift og investering skal bidra til optimal drift på 
enhetene. Forebyggende vedlikehold, energisparing, innemiljø og andre miljøtiltak står i 
fokus. 
Dette danner grunnlaget for administrasjonens prioriteringer. 

- Nytt renseanlegg Ytterskogen skole. 
- Energimerking av kommunale bygg. 
- Utvidet analyse av utvalgte bygg med handlingsplan. 
- Investeringer fjernvarme. 

 
 
Hjemmel 
Forskrift om energimerking av bygninger. 
Pålegg om renseanlegg i spredt bebyggelse. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Renseanlegg ved Ytterskogen vil minske forurensning.  
Utvidet analyse av bygg med handlingsplan vil ved oppfølging gi lavere energikostnader og 
bedre innemiljø. 
 
Kobling mot fjervarmenettet medfører at vi kan ta ned oljefyrte anlegg med resultat at 
utslipp av CO 2 reduseres. 
 
 
Økonomi 
Avsatt til investering kr. 1.000.000,- kommunal eiendom i 2013. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Med bakgrunn i saksutredningen vil administrasjonen foreslå følgende tiltak for 2013. 
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- Nytt renseanlegg Ytterskogen skole                 kr. 300.000,- 
- Energimerking kommunale bygg                     kr. 250.000,- 
- Utvidet analyse av bygg med handlingsplan      kr. 150.000,- 
- Investeringer fjernvarme                                kr. 300.000,- 

 
Renseanlegg var planlagt utført i 2012 etter kommunalt pålegg men ble utsatt og må utføres 
i 2013. 
 
Energimerking er som følge av pålegg i forskrift. 
Utvidet analyse av bygg med handlingsplan vil gi grunnlag for senere investering med støtte 
fra ENØK. 
 
Det er noe usikkerhet om fjernvarmenettet blir ferdigstilt og tilkoblet kommunale bygg i løpet 
av 2013.
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11-13 MELDING - INVESTERINGER VANN OG AVLØP 2013  
 
Saksbehandler:  Anita Isebakke Arkiv: M00  
Arkivsaksnr.: 13/435    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 12.03.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar melding om «Investeringer vann og avløp 2013» til 
orientering. 
 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre bevilget i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 kr 7 00 000 
til vann og avløpsinvesteringer. 
 
 
Hjemmel 
De kommunale vann- og avløpsanlegg er regulert av flere lover og forskrifter. Rakkestad 
kommune har ansvaret for at de blir vedlikeholdt og driftet på forsvarlig måte. 
 
Kommunens vann- og avløpsinstallasjoner er underlagt flere lover og forskrifter. Blant annet: 

• Forurensningsloven, med tilhørende forskrifter. 
• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven), med tilhørende forskrifter – blant 

annet drikkevannsforskriften. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
For å oppfylle krav i lover og forskrifter, må Rakkestad kommune hvert år vedlikeholde og 
investere i sine vann- og avløpsanlegg. Tiltakene bidrar dessuten til å sikre drikkevann og 
hindre unødvendig forurensning i lokalsamfunnet. 
 
 
Økonomi 
Rakkestad kommunestyre bevilget kr 7 000 000 til vann- og avløpsinvesteringer for 2013. 
 
Følgende investeringer er satt opp for gjennomføring i 2013: 
 

1. Ny PLS Bodahl renseanlegg (del 2) kr. 600 000  
2. Innløpsrist og skruevaskepresse Bodahl (del 2) kr. 1 000 000 
3. Nødoverløp Dørja kr. 600 000 
4. Generell sanering vann- og avløpsnett kr. 4 250 000 
5. Vannmålere ledningsnett/oppgradering trykkøkningsstasjoner kr. 300 000 
6. Ombygging/overbygg avløpspumpestasjon P12 kr. 250 000 

 Totale investeringer vann og avløp 2013 Kr. 7 000 000 
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Administrasjonens vurdering 
Nødvendig utskifting av styringssystemet på Bodahl (PLS) ble startet opp i 2012, 
ferdigstillelse vil bli gjennomført første halvår 2013. Etter et havari på en eldre innløpsrist og 
skruevaskepresse på Bodal renseanlegg i oktober 2012, ble det prioritert nytt og oppdatert 
innløpsrist og skruevaskepresse, arbeidet startet i desember 2012. Arbeidet pågår 
fortløpende og vil bli ferdigstilt første halvdel 2013. 
 
På grunn av usikkerhet vedrørende utbygging av Skautun sykehjem og fremdriften i 
utbyggingen av planlagt fjernvarmenett i sentrum, vil sanering av vann- og avløpsledninger 
bli prosjektert i 2013. Gjennomføringen vil skje i samarbeide med utbyggingen av Skautun 
og fjernvarmenettet. Det vil også bli satt av midler for prosjektering av sanering vann- og 
avløpsnett i Bergenhusområdet. Dette delprosjektet er det siste store saneringsprosjektet for 
vann- og avløpsnettet. Det vil bli gjennomført flere mindre saneringsprosjekter i løpet av 
2013. 
 
Sanering av nødoverløp i Dørja er planlagt gjennomført i 2013, etter pålegg fra 
Fylkesmannen.  
 
For å gi en sikrere vannforsyning er det satt av midler i 2013 til installering av 
sonevannmålere på vannledningsnettet og oppdatering av trykkøkningsstasjoner. 
 










	2013.03.12
	MØTEINNKALLING
	Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget
	7-13 HØGÅS OG ELGÅSEN VINDKRAFTVERK - MARKER KOMMUNE HØRING
	Vedlegg 1 sak 7-13
	Vedlegg 2 sak 7-13

	8-13 REGELVERK OG PRISER FOR UTLEIE AV JAKT I RAKKESTAD KOMMUNESKOGER
	Vedlegg 1 sak 8-13

	9-13 MELDINGSSAK - LUK RAKKESTAD 2013
	10-13 INVESTERINGER 2013 - EIENDOMMER
	11-13 MELDING - INVESTERINGER VANN OG AVLØP 2013





