
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I  

TEKNIKK- OG MILJØUTVALGET 

 
Møtedato/sted 22.11.2011 - Rakkestad Ungdomsskole kl. 17.00 til 18.40      

Møteleder Jan Lie 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer og varamedlemmer, 
samt lagt ut på internett 15.11.2011 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr  01/11 til og med sak nr 03/11 

 

Møtende representanter: 

Jan Lie (Ap), Unni Ødegård (Ap), Ola Wergeland Krog (V), Inger Synnøve Haugaard (Sp), Ole 
Henrik Lauritzen (Sp), Iselin Bjørnstad, Hans Jørgen Fagereng (Frp) 
 
Fraværende representanter: 
- 
Møtende vararepresentanter: 
- 
Andre som møtte: 
Alf Thode Skog – rådmann, Bernt-Henrik Hansen – seksjonsleder, May-Britt Lunde Nordli – 
møtesekretær 
 
Leder av utvalget, Jan Lie henstiller administrasjon om å fremme 2 saker  til politisk 
behandling med forslag om følgende endringer: 

- Teknikk- og miljø utvalget endre navn til Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 

- Tekst i reglement for Viltrådet endres fra 5 representanter til minst 5 representanter 

 

 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
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Protokoll sendt til: 
Medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, kontrollutvalget, revisjon, seksjonsleder, møtesekretær 
 
 
 
 
 
 
 

S A K L I S T E 
 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
1/11   
FORSKRIFT OM BETALINGSREGULATIV FOR PLANSAKER, UTSLIPPSSAKER 
OG BYGGESAKKER M.M. I RAKKESTAD KOMMUNE 
 
2/11   
BUDSJETT 2012  OG ØKONOMIPLAN 2012-2015  
 
3/11   
FRIVILLIG VERN AV KOMMUNESKOG - ASKEVANN  
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Utvalgssak 1/11 Arkiv nr Saknr 11/2393 Løpenr 14012/11 

1-11 FORSKRIFT OM BETALINGSREGULATIV FOR PLANSAKER, 
UTSLIPPSSAKER OG BYGGESAKER M.M. I RAKKESTAD 
KOMMUNE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til ”Forskrift om gebyrregulativ for Teknikk, miljø og landbruk (TML), 
Rakkestad kommune, Østfold” sendes på høring. 

2. Frist for høringsuttalelse settes til 21.12.2011. 
 
 
 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

 
Utvalgsleders innstilling: 

 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 

 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.  

 

TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETs vedtak: 

 

1. Forslag til ”Forskrift om gebyrregulativ for Teknikk, miljø og landbruk (TML), 
Rakkestad kommune, Østfold” sendes på høring. 

2. Frist for høringsuttalelse settes til 21.12.2011. 
 

  
 
  
Utvalgssak 2/11 Arkiv nr Saknr 11/2100 Løpenr 14135/11 

2-11 BUDSJETT 2012  OG ØKONOMIPLAN 2012-2015  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2012 
og økonomiplan 2012-2015 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 
59 og 60 (Budsjettskjema 1B) og side 68 og 69 (Økonomiplan: Per rammeområde og 
totalt for perioden 2012-2015) – totalt kr 346.929.274,- for 2012.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2012 og økonomiplan 
2012-2015 side 75. 
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3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2012 og økonomiplan 2012-2015 side 78 til og med side 95 (Vedlegg 1: Priser for 
kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjett for 2012 og 2012-2015 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av 

budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 54 (Investeringsbudsjettet – sammendrag) 
og side 61 og 62 (Budsjettskjema 2B) – totalt kr 87.525.000 i 2012 til investeringer i 
anleggsmidler. 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 59.229.000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2012 – se side 77 i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 

 
 
 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

 

Utvalgsleders forslag til uttalelse: 

Utvalgsleders forslag til uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Utvalgsleders forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.  

 

TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETs uttalelse: 

 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 

2012 og økonomiplan 2012-2015 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 
side 59 og 60 (Budsjettskjema 1B) og side 68 og 69 (Økonomiplan: Per rammeområde 
og totalt for perioden 2012-2015) – totalt kr 346.929.274,- for 2012.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2012 og økonomiplan 
2012-2015 side 75. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2012 og økonomiplan 2012-2015 side 78 til og med side 95 (Vedlegg 1: Priser for 
kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjett for 2012 og 2012-2015 (inkl. finansiering), vedtas slik det 

fremgår av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 54 (Investeringsbudsjettet 
– sammendrag) og side 61 og 62 (Budsjettskjema 2B) – totalt kr 87.525.000 i 2012 til 
investeringer i anleggsmidler. 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 59.229.000 til finansiering av investeringer og 
startlån i 2012 – se side 77 i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. 
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Utvalgssak 3/11 Arkiv nr Saknr 08/2255 Løpenr / 

3-11 FRIVILLIG VERN AV KOMMUNESKOG - ASKEVANN  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Rakkestad kommune aksepterer at et område på 770 daa ved Askevann i Låbyskogen 

vernes for all framtidig hogst. 
2. Engangserstatningsbeløpet på 1 631 000 kroner aksepteres. 
3. Erstatningsbeløpet blir overskuddet for Rakkestad kommunale Skoger i 2011.  
4. Det arbeides videre med muligheten for frivillig vern i områdene ved Svenken og i 

Brattåsen. 
5. Det framtidige avvirkningskvantumet i kommuneskogen skal når hele 

fredningsprosessen er omme tilpasses en langsiktig og bærekraftig forvaltning.  
 
 
Utvalgsleders innstilling: 

 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.  

 

TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETs innstilling til kommunestyret: 

 

1. Rakkestad kommune aksepterer at et område på 770 daa ved Askevann i Låbyskogen 
vernes for all framtidig hogst. 

2. Engangserstatningsbeløpet på 1 631 000 kroner aksepteres. 
3. Erstatningsbeløpet blir overskuddet for Rakkestad kommunale Skoger i 2011.  
4. Det arbeides videre med muligheten for frivillig vern i områdene ved Svenken og i 

Brattåsen. 
5. Det framtidige avvirkningskvantumet i kommuneskogen skal når hele 

fredningsprosessen er omme tilpasses en langsiktig og bærekraftig forvaltning.  
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