
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I  

Teknikk- og miljøutvalget 

 
Møtedato/sted 29.05.2012 – Miranda, kl. 17.00 til kl. 18.00        

Møteleder Utvalgsleder Jan Lie 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer og varamedlemmer 
samt lagt ut på internett den 22.05.12 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 15/12 til og med sak nr 19/12 

 

Møtende representanter: 

Jan Lie (Ap), Unni Ødegård (Ap), Hans Jørgen Fagereng (Frp), Inger Synnøve Haugaard (Sp), 
Ola Wergeland Krog (V), Iselin Bjørnstad (Krf). 
 
Fraværende representanter: Ole Henrik Lauritzen (Sp) 
 
Møtende vararepresentanter: Svein Iver Gjøby (Sp) 
 
Andre som møtte: Rådmann Alf Thode Skog, seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen, 
enhetsleder Anita Isebakke, enhetsleder May-Britt Lunde Nordli, møtesekretær Iren Madsen 
 
Seksjonsleder Bernt-Henrik Hansen delte ut oversikt over kommunale bygg først i møtet. 

I etterkant av møtet ble det gjennomført en befaring av kommunale veier. 

Det gjennomføres en befaring til Østbygda skole og Degernes helse- og velferdssenter på 
neste utvalgsmøte. 

 

 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 
 
 

Protokoll sendt til: 
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Utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, seksjonsleder, revisjon, 
kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef. 
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S A K L I S T E 

 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
15/12   
FRIVILLIG VERN I SVENKEN  
  
16/12   
BESTANDSPLANER ELGFORVALTNING - RAKKESTAD 2012 - 2014  
 
17/12   
INNFØRING AV LOKAL VA-NORM OG SANITÆRREGLEMENT FOR  
RAKKESTAD KOMMUNE  
 
18/12   
MELDING - REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RAKKESTAD 
KOMMUNE OPPFØLGING 
 
19/12   
ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2011  
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Utvalgssak 15/12 Arkiv nr Saknr 11/2158 Løpenr 7160/12 

15-12 FRIVILLIG VERN I SVENKEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rakkestad kommune går inn for at et område på 1 360 daa ved Svenken i 
Mellemdalsskogene vernes for all framtidig hogst. 

 

2. Engangserstatningsbeløpet på 1 795 245 kroner aksepteres. 
 

3. Erstatningsbeløpet blir overskudd for Rakkestad Kommunale Skoger i 2012.  
 

4. Det arbeides videre med muligheten for frivillig vern i området ved Brattåsen. 
 

5. Det framtidige avvirkningskvantumet i kommuneskogen skal når hele 
fredningsprosessen er omme tilpasses en langsiktig og bærekraftig forvaltning.  

 

 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Teknikk- og miljøutvalget innstilling til kommunestyret: 

 
1. Rakkestad kommune går inn for at et område på 1 360 daa ved Svenken i 

Mellemdalsskogene vernes for all framtidig hogst. 
 

2. Engangserstatningsbeløpet på 1 795 245 kroner aksepteres. 
 

3. Erstatningsbeløpet blir overskudd for Rakkestad Kommunale Skoger i 2012.  
 

4. Det arbeides videre med muligheten for frivillig vern i området ved Brattåsen. 
 

5. Det framtidige avvirkningskvantumet i kommuneskogen skal når hele 
fredningsprosessen er omme tilpasses en langsiktig og bærekraftig forvaltning.  
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Utvalgssak 16/12 Arkiv nr Saknr 12/1618 Løpenr 7158/12 

16-12 BESTANDSPLANER ELGFORVALTNING - RAKKESTAD 2012 - 
2014  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Rakkestad kommune godkjenner forslag til bestandsplan elgforvaltning 2012 til 2014 
for nordre planområde, vestre planområde, midtre planområde, Degernes planområde 
og østre planområde.  

 

2. Dersom det skjer vesentlig endringer i elgstammen eller at viktige momenter i 
planene ikke blir fulgt forbeholder Rakkestad kommune seg retten til å trekke inn 
planene og krever at nye planer utarbeides – jf forskrift om forvaltning av hjortevilt.  

 

 
 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets vedtak: 

 

1. Rakkestad kommune godkjenner forslag til bestandsplan elgforvaltning 2012 til 2014 
for nordre planområde, vestre planområde, midtre planområde, Degernes planområde 
og østre planområde.  

 

2. Dersom det skjer vesentlig endringer i elgstammen eller at viktige momenter i 
planene ikke blir fulgt forbeholder Rakkestad kommune seg retten til å trekke inn 
planene og krever at nye planer utarbeides – jf forskrift om forvaltning av hjortevilt.  

 

 
 
  
Utvalgssak 17/12 Arkiv nr Saknr 12/1683 Løpenr 7378/12 

17-12 INNFØRING AV LOKAL VA-NORM OG SANITÆRREGLEMENT 
FOR RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Teknikk- og miljøutvalget gjør følgende vedtak: 

1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske 
bestemmelser, vedtas i Rakkestad kommune, og gjøres gjeldende fra den dato 
endelig vedtak er fattet i kommunestyret.  

 

2. Sentral VA-norm (Norsk Vann) vedtas i Rakkestad kommune, og gjøres gjeldende fra 
den dato VA-norm Rakkestad kommune legges ut i databasen på internett. 

 

Det gis delegert myndighet til rådmannen til å sette eventuelle særkrav i lokal VA-norm og 
oppdatere denne. 
 
 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets vedtak: 

Teknikk- og miljøutvalget gjør følgende vedtak: 

 

1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske 
bestemmelser, vedtas i Rakkestad kommune, og gjøres gjeldende fra den dato 
endelig vedtak er fattet i kommunestyret.  

 

2. Sentral VA-norm (Norsk Vann) vedtas i Rakkestad kommune, og gjøres gjeldende fra 
den dato VA-norm Rakkestad kommune legges ut i databasen på internett. 

 

Det gis delegert myndighet til rådmannen til å sette eventuelle særkrav i lokal VA-norm og 
oppdatere denne. 

  
 
  
Utvalgssak 18/12 Arkiv nr Saknr 12/1688 Løpenr 7437/12 

18-12 MELDING - REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 
RAKKESTAD KOMMUNE OPPFØLGING 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Teknikk- og miljøutvalget tar meldingen til orientering.  

 
 
Utvalgsleders innstilling: 
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Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets vedtak: 

Teknikk- og miljøutvalget tar meldingen til orientering.  

 

 
 
  
Utvalgssak 19/12 Arkiv nr Saknr 12/1562 Løpenr 6778/12 

19-12 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2011  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.  

 
Utvalgsleders innstilling: 

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak. 

 

Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 

Utvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier og utearealer. 

Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til formannskapet: 

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011, med følgende kommentar: 

Teknikk- og miljøutvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier 
og utearealer. 
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