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14-13 Godkjenning av protokoll  
 
Saksbehandler:   Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/376    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/13 Formannskapet 27.02.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra Formannskapet 23.01.2013 godkjennes. 
 
 
Vedlegg:  Møteprotokoll  

 
  



 

6-13 SØKNAD OM FRADELING AV TOMT - 235/1 - KRAUGERUD OLE-
ANDERS HOLMSEN 
 
Saksbehandler:  Bård Olav Kollerud Arkiv: V61  
Arkivsaksnr.: 12/3195    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Formannskapet 27.02.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 19 gis det ikke dispensasjon til fradeling av 
omsøkt areal. 
 
 
Vedlegg 
Situasjonskart 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune har mottatt søknad om fradeling av 10 daa skogsmark fra Kraugerud 
gnr 235, bnr 1. Formålet er oppføring av generasjonsbolig for Ann Carethe og Ole Anders 
Holmsen. Søknaden er datert 01.11.2012 og journalført hos Rakkestad kommune 
02.11.2012. 
 
Det vises til befaring av eiendommen den 27.11.2012. Til stede var grunneierne Ann Carethe 
og Ole-Anders Holmsen. Fra Fylkeskonservatoren ved Østfold Fylkeskommune møtte Kristine 
Johansen og fra Rakkestad kommune Espen Glosli og Bård Kollerud.  
 
I følge tall fra Skog og landskap består gnr 235 bnr 1 av følgende arealer: 
 
Fulldyrka jord                       635,1 daa 
Skog                  296,7 daa 
Annet areal/restareal              31,0 daa 
Totalt                  962,8 daa 
 
Omsøkt areal består av skogsmark hvor skogen er hogd i senere tid. 
 
Etter befaringen 27.11.2012 reduserte Holmsen tomtens størrelse ned til 2 daa, som er hva 
kommuneplanen setter som arealgrensegrense for spredte boligtomter. 
 
Omsøkt område befinner seg i område LNF1 (Landbruks-, natur og friluftsområde), hvor kun 
landbruksrelaterte bygg er tillatt i gjeldende kommuneplan. En eventuell tillatelse til deling er 
å anse som en dispensasjonssak. 
 
Adkomst til tomt vil bli delvis over parkeringsplassen til Os skole, med samme utkjøring til Rv 
124. 
 
Det er opparbeidet gang- og sykkelsti til Os skole. Forholdene er relativt gode for tilkopling til 
vann og avløp. 



 
Det er registrert fornminner i området. 
 
Rakkestad kommune har bedt om forhåndsuttalelse fra Fylkeskonservatoren ved Østfold 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Statens Vegvesen og Rektor ved Os skole. 
 
Fylkeskonservatoren skriver i sitt svar at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner 
innenfor tiltaksområdet, men i nærheten ligger et gravfelt.  
 
Fylkesmannen i Østfold mener at ny boligbebyggelse i all hovedsak bør oppføres innenfor de 
områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanens arealdel og konkluderer med at 
de fraråder dispensasjon. 
 
Statens Vegvesen stiller seg negativ til at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
Eventuell ny tomt bør lokaliseres slik at den tilknyttes eksisterende avkjørsel. 
 
Rektor ved Os skole - Morten Vedahl - mener at en utfordring ved Os skole er at 
parkeringsplassen, som blir adkomstveien til Holmsen er utrolig liten. Han skriver videre at 
det er kaos hver dag, 36 ansatte, mange foreldre som kjører barna til skolen, 3 busser som 
må rygge for å få snudd, 4- 5 drosjer. Det er til tider meget trafikkfarlig. Hvis det skal brukes 
som adkomstvei bør hele område reguleres om og gjøres mer funksjonelt med 
parkeringsplasser, snuplass til buss, droppsone for foreldre og drosjer. 
 
Deling av eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m. Dersom 
det er landbruksareal skal søknaden også vurderes etter jordlovens § 12. Dersom arealet 
skal nyttes til annet formål enn beskrevet i kommuneplanens areadel, eventuelt 
reguleringsplan skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 også vurderes. 
 
 
Hjemmel 
Plan- og bygningsloven, Jordloven og Naturmangfoldloven. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Omsøkt område befinner seg i område LNF1, hvor kun landbruksrelaterte bygg er tillatt i 
gjeldende kommuneplan. 
 
Kommuneplan viser arealbruken i kommunen. Denne er bindende og avvik er således 
gjenstand for dispensasjon. I hht. til dispensasjonsreglene i plan- og bygningsloven gitt i 
Kap. 19 skal ikke dispensasjon gis dersom tiltaket er i strid med hensikten bak 
bestemmelsen, samt at det skal være overvekt av positive virkinger dersom dispensasjon gis.  
 
Hensikten bak bestemmelsen er at det fra regionale myndigheter er satt en minimumsgrense 
fra sentrum til områder hvor spredt bebyggelse skal være tillatt. Denne grensen er på 3 km 
– Rakkestad kommune har fulgt opp dette i kommuneplanen. Dette for å samle bebyggelsen 
som ligger til sentrum i sentrum. En spredning av sentrumsnær spredt boligbygging er og vil 
være samfunnsmessig dyrt. Omsøkt område ligger midt inne på ett skogsområde og ikke til 
allerede eksisterende bebyggelse. Arealet vil bli fragmentert og område i tilknytning til 
boligenheten vil kunne bli privatisert.  
 



Omsøkt område ligger relativt gunstig til med hensyn på vann, avløp og gang- og sykkelvei. 
Tomten ligger nær barneskole. Således er noen av sentrumsfunksjonene dekket og 
oppføring av en ny enhet her vil ikke savne disse funksjonene.  
Samlet sett er ikke omsøkte tiltak direkte i strid med hensikten bak bestemmelsen, men det 
er heller ikke slik administrasjonen vurderer det, en overvekt av samfunnsmessige positive 
sider ved en fradeling. 
 
I henhold til jordlovens § 12 skal det i utgangspunktet ikke fradeles produktiv mark fra en 
landbrukseiendom dersom det ikke er samfunnsinteresser av vesentlig betydning som taler 
for det. Det skal likevel tas hensyn til samfunnsutviklingen i området med hovedvekt på 
bosetning, arbeid og driftsmessig gode løsninger. 
 
Det sentrale er fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Kortsiktige 
gevinster for eksempel salg av tomter, må derfor i utgangspunktet sees bort fra. Formålet 
med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og 
framtidige eiere. Det som skal tas vare på er de inntektsmuligheter eiendommen har.  
 
En utbygging vil legge beslag på uforholdsmessig mye skogsmark.  Dette på bakgrunn av 
den lange veien inn i tillegg til selve tomta.  Ettersom huset og tomta anlegges i et område 
med ungskog fremstår området nå som solfylt og lyst.  Om noen år vil det vokse opp skog i 
områdene rundt.  For at tomt og hus ikke skal ligge i skygge mesteparten av året vi det 
fremkomme ønsker om å fjerne skogen.  For å få tilfredsstillende lys inn på tomta vil dette 
legge beslag på relativt mye av skogen rundt tomta.  Det finnes i dag ingen lovhjemmel som 
kan hindre noen å holde skogen nede for å slippe inn lys, dersom dette er avtalt med 
grunneier.   
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen og vektleggingen skal fremgå av 
vedtaket. Rådmannen er av den oppfatning at kunnskapsgrunnlaget for det omsøkte 
området er tilstrekkelig. Det omsøkte tiltaket vurderes til ikke å være til vesentlig skade for 
naturmangfoldet, selv om det vil medføre en endring i landskapet. Rådmannen anser at § 8 i 
naturmangfoldloven er oppfylt. I og med at naturmangfoldet er vurdert til ikke å ta vesentlig 
skade av tiltaket anser Rådmannen at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.  
 
Fylkeskonservatoren uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner innenfor 
tiltaksområdet, men at det det er svært nær et gravfelt. Fylkesmannen og Statens vegvesen 
fraråder dispensasjon fra kommuneplanen. 
 
Rektor ved Os skole påpeker at omsøkt tiltak vil føre til en større trafikkbelastning over en 
allerede belastet parkeringsplass, og frykter for elevenes sikkerhet. 
 
Rådmannen vil ikke anbefale at det gis dispensasjon til fradeling av omsøkt tomt. Det på 
bakgrunn av at arealet befinner seg i et område der kommuneplanen ikke tillater spredt 
boligbygging. Rådmannen mener også at nødvendig adkomst over allerede svært belastet 
parkeringsplass ved Os skole vil utgjøre en økt trafikkfare. Dessuten vil tomten legge beslag 
på uforholdsmessig mye skogsmark. 



7-13 SØKNAD OM BRUKSENDRING FOR DELER AV FLERE BYGG 
MYSENVEIEN 19 - 6/1/53 - HARLEM TRANSPORT 
 
Saksbehandler:  Marius Raael Johnsen Arkiv: GBR 6/1/53  
Arkivsaksnr.: 12/3213    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Formannskapet 27.02.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommune innvilger dispensasjon, i henhold til søknad, fra TEK10 og 
kommuneplanens arealdel, slik at bruksendring for deler av Mysenveien 19 kan 
gjennomføres fra næring/forretning til boligformål.  
  
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 

1. Dispensasjonssøknaden datert 31.10.12 
2. Ytterligere redegjørelse for dispensasjon, datert 12.12.12. 
3. Tegninger 

 
 
Bakgrunn 
Saken gjelder ombygging og bruksendring av Mysenveien 19. Bruksendringen er i strid med 
gjeldende arealdel av kommuneplan Rakkestad kommune 2011-2022. Området er avsatt til 
forretninger/nærings formål i kommuneplanen. Ombyggingen og bruksendringen omfatter 
endring til boligformål. Det søkes i den forbindelse om dispensasjon fra Teknisk forskrift 
vedrørende kravene til energibruk, ventilasjon samt dispensasjon fra arealdelen av 
kommuneplan. Boligformålet som det søkes om bruksendring til skal benyttes som 
overnattingsrom for yrkessjåfører ansatt hos tiltakshaver. Rommene skal benyttes en til to 
netter pr. uke, og resten av tiden oppholder sjåførene seg i trailerne/bilene ute på jobb.  
 
Som særlige grunner for dispensasjonen oppgis det fra ansvarlig søker at energibruken i 
bygget blir svært lav som en følge av den sporadiske bruken ved tilfeldig arbeidskraft. Videre 
henvises det til at nytten ved omgjøring til TEK10 standard vil være uforholdsmessig dyr i 
forhold til gevinsten som en slik ombygging vil gi. Ved bruk av tilfeldig arbeidskraft og tatt 
næringens behov i betraktning er det en stor fordel å ha tilgjengelige overnattingsrom i 
umiddelbar nærhet til der sjåførene parkerer lastebilene. Sjåførene har tilgang til større 
fasiliteter i Mysenveien 19. Ansvarlig søker opplyser videre at de delene av bygningsmassen 
det søkes om dispensasjon fra utgjør en liten den av den totale bygningsmassen, og at en 
slik bruksendring ikke vil være til sjenanse for nærmiljøet. 
 
Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan og det må følgelig søkes om og 
innvilges dispensasjon fra denne dersom tiltaket skal kunne gjennomføres. 
 
 
Hjemmel 



Hjjemmel i den nærværende sak er Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 nr 
71, (Pbl.) § 11-6 sammenholdt med §§ 20-1 og 19-2. 
 
Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal 
kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved forståelsen 
av tiltak etter reglene i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-3. 
 
Tiltaket er omsøkt etter Pbl. § 20-1 bokstav d, bruksendring. Dispensasjon fra 
reguleringsplan er omsøkt etter Pbl. § 19-2. For øvrig skal arealdelen følges, om det ikke 
dispenseres fra den på gyldig måte iht. kap. 19 i Pbl. 
 
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 
at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 
bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. 
Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som 
overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi 
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet 
ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Dispensasjonen omfatter et næringsbygg hvor deler skal omgjøres til boligformål og det 
søkes videre om dispensasjon fra teknisk forskrift vedrørende energi og ventilasjon. I et 
hvert tilfelle av dispensasjon fra teknisk forskrift vil det ha en innvirkning for helse og miljø. I 
den nærværende sak søkes det om dispensasjon fra kravene som omhandler ventilasjon. 
Dette vil få konsekvenser for innemiljøet. Videre er det søkt om dispensasjon fra 
energikravene. Energikravene i TEK10 er nedfelt her for å bedre energieffektiviteten i norske 
husholdninger og for å redusere den totale energiforbruken i Norge. Her har lovgiver og de 
styrende politiske partier nedfelt klare regler for ønsket energiforbruk i norske husholdninger. 
TEK10 er slik sett et verktøy som skal sikre en bærekraftig fremtid. Det skal dog sies at 
bygget det her er tale om neppe ville klart å oppnå kravene i TEK10 uten en kostbar 
ombygging, og at ansvarlig søker har rett i sitt poeng med at kost/nytte verdien i en slik 
bruksendring ville være uforholdsmessig dyr og unødig belastende for tiltakshaver. Videre er 
boligformålet tiltenkt sjåfører som kun sporadisk vil bruke rommene til overnatting et par 
ganger i uka, noe som medfører at energibruken vil få små miljø og helsemessige 
konsekvenser.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det er en rekke argumenter som taler både for og i mot at dispensasjon bør gis i den 
nærværende sak. Se blant annet ovennevnte redegjørelse for helse og miljøkonsekvenser. 
Argumentene som gjør seg gjeldende med styrke og taler i mot at dispensasjon skal gis er 
her ulempen ved at selve bygget ikke er tilpasset til boligformål, og det gjenspeiles i for 
eksempel sanitær og vvs forholdene, hvor sjåførene må benytte seg av et eldre anlegg 
tiltenkt arbeidsforhold ved den gamle Vegsentralen. Bygget er heller ikke i henhold til TEK10 
som vil medføre ulempe i forhold til særlig energitap og besparelse. Formålet er også 
regulert til forretninger/næring, og en dispensasjon vil åpne opp for at lignende bedrifter vil 
kunne kreve lik behandling, og følgelig undergrave kommuneplanens formålsbestemmelser.  
 
Argumenter som taler for at dispensasjon fra kommuneplan og TEK10 er at næringen det 
her er snakk om har endret seg, og at det i dagens marked er et stadig større behov for 



tilfeldig arbeidskraft for å kunne konkurrere i de frie markeder. Videre unngås det at 
sjåførene innlosjeres steder som kanskje er mindre egnet i kommunen ellers. I den 
nærværende sak er det et poeng fra ansvarlig søker at det er kort vei fra lastebilene og inn 
til rommene, og det vil ikke være til sjenanse for omgivelse. Slik sett er det relativt små 
konsekvenser av å gi dispensasjon slik at driften av denne næringen skal kunne fortsette – 
slik som den har utviklet seg med et stadig større behov for utenlands og tilfeldig 
arbeidskraft. Argumentene sett opp i mot hverandre, er det liten tvil om at det som veier 
tyngst er det som taler for at dispensasjon bør gis. Rådmannen går følgelig inn for at 
dispensasjon fra kommuneplan og TEK10 innvilges.  



8-13 RAKKESTAD FLYPLASS AS - FINANSIERING AV NYTT FAST 
DEKKE PÅ FLYSTRIPEN  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: Q65  
Arkivsaksnr.: 12/1593    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Formannskapet 27.02.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre avslår Rakkestad Flyplass AS’ søknad om kommunal finansiering 
av nytt fast dekke på rullebanen på Rakkestad Flyplass.   
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad Flyplass AS søker kommunal finansiering – kr. 3 070 000 – til nytt fast dekke på 
flystripen. Det eksisterer knapt andre måter å skaffe kapital til veie på. Hvis tiltak ikke blir 
satt i verk, er det risiko for at luftfartsmyndighetene ikke fornyer konsesjonene/tillatelsene 
for selskapet. I så fall kan flyplassen bli stengt for trafikk. 
  
Søknaden er ikke kvalitetssikret – utover det Rakkestad Flyplass AS selv har gjort. 
Hvordan et slikt tiltak står seg etter regelverket om offentlig støtte til privat virksomhet, er 
rådmannen usikker på. Det er langt fra sikkert at det faller ned på riktig side av streken.     
 
 
Andre faktaopplysninger 
Grunnlag:  
Rakkestad Flyplass AS ble etablert i 1997, og flystripen og de tilliggende bekvemmeligheter 
bygget ut i 1998 og 1999. 
 
Rakkestad kommune er – med en eierandel på nærmere 70 prosent – største aksjonær i 
selskapet. Det ble investert til sammen 3 millioner kroner (kjøp av aksjer) i prosjektet for 
seksten år siden.  
 
Norrønafly Rakkestad AS er nest største aksjonær i Rakkestad Flyplass AS.  
Utbyggingen av flyplassen, ble finansiert av aksjekapital/egenkapital og fylkeskommunalt (kr. 
500 000) og statlig tilskudd (kr. 7 000 000). Fra statens side, var motivasjon og begrunnelse 
for engasjementet å finne andre løsninger for småflyaktivitet og ulike former for luftsport på 
Østlandet etter nedleggingen av Fornebu Lufthavn. På Oslo Lufthavn, Gardermoen, er det 
ikke noe tilbud for disse brukergruppene. 



 
Rakkestad Flyplass er derfor en flyplass for såkalt «ikke allmenn bruk». Rådmannen mener 
det er riktig å si at tiltaket i det aktuelle perspektivet ikke har blitt det som forventningene og 
utsiktene var på slutten av nittitallet. Rakkestad Flyplass har neppe stor og avgjørende for 
disse miljøene i dag.  
 
Så vidt rådmannen kjenner til, er det pr. 2013 ingen bindinger eller heftelser – som påvirker 
eiernes eller selskapets handlefrihet – som følge av de tilskudd som i sin tid ble gitt.  
Norrønafly Rakkestad AS er lokalisert til flyplassen. Fra kommunal side var en stor del av 
motivasjonen bak utbyggingstiltaket i 1998 og 1999 å styrke infrastrukturen for denne 
bedriften. Det har lyktes langt bedre. Norrønafly Rakkestad AS sysselsetter i dag ca. 20 
årsverk. 
 
I tillegg driver Norrønafly Rakkestad AS flystripen på kontrakt med Rakkestad Flyplass AS. 
Det er eneste måten kompetansemessig og faktisk å holde virksomheten i gang på. 
Rakkestad Flyplass AS har gått med røde tall i størrelsesorden kr. 100 000 pr. år hvert år 
etter åpningen i 1999. 
 
Ennå har Rakkestad Flyplass AS solid egenkapital, men det er sånn som rådmannen ser det 
snakk om en kapital som ikke har noen alternativ kommersiell/økonomisk verdi. Det finnes 
ingen private aktører – utenom muligens Norrønafly Rakkestad AS – som er interessert i å 
plassere penger i tiltaket. Utsiktene til å hente utbytte eller høste gevinst av investeringen, er 
ikke til stede. Dette er de harde fakta i saken. 
 
Forlengelse av flystripen:    
I 2007 finansierte Rakkestad kommune en forlengelse av rullebanen på flyplassen med ca. 
400 meter. Det kostet kr. 3 000 000.  
Som et resultat av tiltaket flyttet Blom Geometics AS arbeidsplasser og virksomhet til 
Rakkestad – uten at rådmannen tror at ringvirkningene for lokalsamfunnet som helhet er all 
verden. I alle fall ser det ikke ut til å ha slått ut på lønnsomheten til flyplasselskapet. 
Det var stor politisk uenighet om prosjektet som nevnt.  
 
 
Rådmannens vurdering:  
Rakkestad Flyplass er først og fremst et infrastrukturtiltak for en del av det lokale næringsliv, 
og det har opplagt sin store betydning i særdeleshet for Norrønafly Rakkestad AS og Blom 
Geometics AS. Muligens er det også utsikter til noen nye etableringer. Ytterligere effekter er 
– sånn som rådmannen vurderer det – marginale.  
 
Rakkestad kommune har både som samfunnsaktør og eier interesse i selskapet, og har tatt 
stort ansvar både ved etablering og utvikling av det i et par runder tidligere. Etter hvert blir 
et slikt opplegg mer problematisk. Rakkestad kommune kan ikke «stable penger på beina» 
hver gang ulike aktører på stedet enten trenger fornyelse av asfaltdekket eller forbedringer 
av anlegget som sådant. Bedriftene nyter godt av og tjener forhåpentlig gode penger på 
bekvemmelighetene, og bør følgelig ved landingsavgifter og andre brukerbetalinger svare for 



hva det koster å holde dem i orden. Dette gir i neste runde Rakkestad Flyplass AS finansiell 
bærekraft for sin virksomhet. 
 
Fra Rakkestad kommunes ståsted som eier, bør disse forventningene til Rakkestad Flyplass 
AS og de private bedriftene ved flyplassen slås fast en gang for alle. 
 
Rakkestad kommune er i en stram økonomisk og finansiell stilling, og har i tillegg mer enn 
nok drifts- og investeringsoppgaver å bruke tilgjengelige ressurser på. I 2013 – 2016 er 
utfordringene så mange og store at det vil være langt over grensen til det uforsvarlige å 
kanalisere ytterligere kapital til flyplassen. Rakkestad Flyplass AS er i posisjon til selv å reise 
nødvendig kapital – forutsatt at brukerne er villig til å betale det som det koster å drive 
anlegget.   
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å avslå søknaden. 
Hvis politisk nivå likevel går inn på tiltaket, bør det skje innenfor investeringsbudsjettets 
rammer. I så tilfelle kan påkostninger av veier og bygg utsettes i tid, og frigjorte ressurser 
brukes til aksjekjøp i Rakkestad Flyplass AS.  
 
Rådmannen støtter ikke slike prioriteringer, og tilrår derfor ikke denne løsningen.  



9-13 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN  
 
Saksbehandler:  Espen Jordet Arkiv: 651  
Arkivsaksnr.: 12/3203    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/13 Formannskapet 27.02.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr. 60 000 til samarbeidsprosjekt for 
etablering av ladeinfrastruktur i Rakkestad – Bergenhus og sentrumsområdet. 

2. Tilsagnet gis betinget at fylkeskommunen bidrar med sin andel og betinget tilsagn fra 
Transnova. 

3. Tilsagnet gis forutsatt at utbyggingen tilfredsstiller kvalitetskrav fra Transnova. 
4. Tiltaket er finansiert av investeringsbudsjettets bevilgninger til påkostninger på 

kommunale veier og andre samferdselsformål.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn 
Sammen med Transnova og fylkeskommunene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 
gjennomførte Civitas og Stavn en utredning av infrastruktur for ladbare biler i de fire fylkene 
frem mot 2020 (heretter Ladeinfrastrukturutredningen). Basert på statlige mål og insentiver 
mot 2020, er det forventet at det innen 7 år vil være om lag 20 000 ladbare biler i Østfold. 
Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av dagens antall kjøretøy, og samsvarer med regjeringens 
nasjonale mål. Utredningen gir også faglig grunnlag for geografisk plassering av hurtiglading, 
i tillegg til antall normalladestasjoner basert på type p-plasser.  

 
 

Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er 
anbefalt videre utbygging. 



Hjemmel 
Rakkestad kommune har gjennom klima- og energiplanen vedtatt å jobbe for å redusere 
bruken av fossilt brennstoff. Antallet ladbare motorvogner er økende og Rakkestad kommune 
må i samarbeid med andre aktører jobbe for en bedret infrastruktur for lading.  
 
Andre faktaopplysninger 
Østfold fylkeskommune har til sammen gitt kr 750 000 i tilsagn til utbygging av hurtiglading. 
Enkelte kommuner har bidratt med mindre bidrag til hurtigladere i deres kommuner.  

Til den samme utbyggingen har Transnova gitt tilsagn til hurtigladere i Østfold på kr 1 mill. 
Private investeringsmidler i samme infrastruktur estimeres til rundt kr 5 mill.  

Hurtigladerne er som følger – antall, sted (operatør): 

Første fase (sep, 2011) 

• 1, Marché, Rygge (Ishavskraft) 
• 1, Brennes Auto, Sarpsborg (Brennes Auto) 

 
Fra sep 2011 til sep 2012 har antall passeringer med elbil ved bomstasjoner i Østfold økt fra 
gjennomsnittlig 1 per dag til 20 per dag. 

Andre Fase (juni-november 2012) 

• 1, Alvim, Sarpsborg (Fortum) 
• 3, Svinesundparken, Halden (Ishavskraft) 
• 2, Marché, Rygge (Ishavskraft) 
• 2, Rv 19, Moss (Ishavskraft) – ikke ferdigstilt 

 
Tredje fase 

• 2, Ørje  
• 2, Rakkestad 
• 2X2, Fredrikstad 

Videre utbygging 
Det er ønskelig å gå videre med utbygging i Ørje, Rakkestad og Fredrikstad. Et 
hurtigladetilbud på Ørje vil fullføre korridoren langs E18, som i dag går fra Drammen til 
Asker, Ski, Askim og videre ut til svenskegrensen ved hjelp av Ørje. Rakkestad vil knytte 
sammen E6 og E18 langs de største gjennomfartsveiene mellom indre og ytre Østfold. 
Fredrikstad har størst trafikkvolum av alle disse stedene, og en stor andel 
gjennomgangstrafikk til Hvaler. Det er anbefalt to hurtigladesteder i Fredrikstad, hvorav ett 
langs/i nært samband med Mosseveien og en nærmere østre del av byen/ sentrum.  

Denne infrastrukturen vil utfylle eksisterende infrastruktur på en måte som gir en tilnærmet 
full dekning i Østfold, sett også i sammenheng med ladetilbud på Vestby og Ski. Unntak er 
Rømskog og østre side av Halden-vassdraget. På disse stedene vil eventuelt ladebehov 
kunne tilfredsstilles med normallading i nærmeste fremtid. Denne tredje fase med 
hurtigladeutbygging vil derfor være et tiltak for hele Østfold, ikke primært for de ulike 
nærmiljøene.   



Mysen og Askim vil fremover være de mest utsatte stedene i nettverket, med kun 1 lader 
tilgjengelig på Sekkelsten. Eventuell videre utbygging og tilhørende offentlig støtte bør 
vurderes her etter fase 3. Fase 3 vil redusere behovet for offentlig støtte en periode 
fremover i Østfold. Utbyggingen vil sikre et minimum av infrastruktur i Østfold, og det vil 
være naturlig å vente på responsen i markedet før man gjennomfører eventuelt en ny 
utredning av behovet og vurderer videre finansiering.  

Metode for utbygging 
Østfold fylkeskommune har gjennom samtaler med Transnova og deltagende kommuner 
kommet fram til følgende fremdriftsplan: 

 

 

 

Identifisering: nov-des 2012 
Det er gjennomført vurderinger knyttet til plassering av hurtiglader i Ørje og Rakkestad. 
Vurderingene er gjennomført i forhold til ønsket plassering fra kommunens side, nærhet til 
gjennomfartsveier og trafo med 400V. Nærhet til 400V trafo og ledig kapasitet på denne er 
avgjørende for om etableringen er kostnadsmessig mulig. I Rakkestad har kommunen og 
nettselskapet gjennomført en foreløpig vurdering av aktuelle steder. For Fredrikstad er det 
ikke foretatt inngående analyser knyttet til valg av lokasjoner. For både Ørje og Rakkestad er 
antall mulige plasseringer begrenset innenfor satte kriterier. For Fredrikstad er det flere, 
mulige steder hvor etablering av hurtigladested kan gjøres innenfor kriteriene. Vurdering av 
nettkapasitet i Fredrikstad vil gjennomføres innen kort tid for å finne mulige plasseringer, i 
samarbeid med Fredrikstad Energi Nett AS. I Ørje har Fortum bistått med vurdering 
nettkapasitet og tilgjengelig infrastruktur. I Rakkestad har Rakkestad Energi bistått med 
vurderinger.  

 

 
Identifisering 

 

•Mulig plassering 
•Nettkapasitet 
• Finansiering 

 
Søknad  

Transnova 

• Søknad fra fylkeskommune og kommune samlet 
•Paralell, politisk behandling for forankring av egenandel 

Utlysning 

• Sammenstilling av tilsagn og plasseringer 
•Valg av kriterier for vurdering 
•Krav til gjennomføringsplan 



 Ørje Rakkestad Fredrikstad 1 Fredrikstad 2 

Plassering Trekanten 
(ved Coop) 

Bergenhusområdet Mosseveien/Fv109 Sentrum/Øst 

Finansiering     

Transnova (2 
ladepunkt) 

300 000 300 000 300 000 300 000 

Kommunen 60 000 60 000 90 000 90 000 

Østfold 
fylkeskommune 

80 000 80 000 80 000 80 000 

 

Det er foreslått et høyere beløp for Fredrikstad fordi det vil være høyere etterspørsel etter 
ladetjenester ved disse stedene, grunnet høyere ÅDT og innbyggertall i nærområdet. 
Finansieringen er dimensjonert for å ta høyde for at krav kan settes til standarddualitet med 
både Chademo og tysk Combo-standard. Finansiering vil avklares i løpet av november, og 
politisk behandling av fylkeskommunens finansiering vil finne sted i Samferdsel, Miljø og 
Klimakomiteen 21. november. Kommunal finansiering vil avklares politisk samtidig som 
søknaden til Transnova utarbeides og sendes inn. Det er ingen hindring mot å søke 
Transnova betinget politisk vedtak. Kommunal og fylkeskommunal finansiering er 
dimensjonert for å kunne dekke en vesentlig del av kostnadene for å legge frem nok strøm 
til ladeuttakene.  

Søknad Transnova 
Transnova har løpende utlysning for 2012 og tilskudd til hurtigladere. Basert på tidligere 
erfaringer og utlysninger, har Transnovas et sett med krav som settes til alle hurtigladere 
som mottar tilskudd. Disse kravene er naturlig å sette for søkere som mottar støtten, og vil 
videre være et krav for at Transnova utbetaler sine tilsagn. Kravene gjelder både teknikk, 
kvalitet, bruk, betaling, kvalitetssystem og gjennomføring. Transnova kan dekke inntil 45 
prosent av etableringskostnadene. Begrensing oppad er 200 000 NOK for det første 
ladepunktet for hurtiglading som etableres på en hurtigladestasjon. Deretter gis inntil 100 
000 NOK for hvert punkt utover dette. For ladepunkt beregnet for semihurtiglading, 
begrenses beløpet oppad til 75 000 NOK pr. punkt. 

Det er Østfold fylkeskommune og de aktuelle kommunene som vil stå som søkere til 
Transnova. Søknaden vil inneholde beskrivelse av prosessen, tilsagn fra kommuner og 
fylkeskommune, beskrivelse av plasseringer og eventuelle ikke-finansielle insentiver fra 
kommunene. Tilsagnet fra Transnova vil så utlyses sammen med øvrige tilsagn. Søknaden vil 
ta høyde for minst 2 hurtigladepunkt per sted. Dette er viktig for driftssikkerhet. 

Prosessen er utarbeidet gjennom dialog med Transnova. Transnova vil delta i valg av endelig 
operatør på hver av plasseringene og bistå og kvalitetssikre vurderingene av innsendte 
tilbud. 



Utlysning 
Utlysningen vil skje når alle tilsagn er klare. Utlysningen vil bli formidlet til alle aktører innen 
lading, salg av drivstoff og energi i Norge i dag og publiseres på aktørenes hjemmesider. Det 
vil ikke legges noen begrensninger på hvem som kan levere tilbud, men gjennomførbarhet 
vil være et vurderingskriterium. Det vil bli satt opp vurderingskriterier knyttet til innsendte 
forslag fra hver søker. Søkerne vil bli spurt om å redegjøre for utbyggingsplan, 
restfinansiering og innhold på hvert ladested. Søkeren som på hvert sted kan dokumentere 
best ladetilbud iht, kriterier, realistisk gjennomføringsplan og dokumentert finansiering vil få 
tilsagnene. Konkurransen vil hovedsakelig gå på hvor godt ladetilbud den enkelte aktør kan 
tilby utbygget på hver plassering, med tilsagnet som er angitt. Dette vil sette krav til både 
operatører og underleverandører, samt eventuelle andre samarbeidspartnere. Utbygging av 
minst 2 hurtigladeuttak med denne tilsagnsstørrelsen vil kreve minst like stor finansiell 
egeninnsats fra søker.  

Selve utlysningen og konkurransen er et ønsket resultat av denne prosessen i seg selv, 
gjennom at det testes ut konkurranse i et marked under etablering. Det er en risiko for at 
aktørene kan overvurdere egen gjennomføringsevne eller lover utbygging over evne og 
således sperrer for utbygging. Det vil ikke utbetales noen midler før endelig etablering, men 
en slik situasjon vil forsinke utbyggingen i Østfold. Det vil gjennom dialog med Transnova 
diskuteres hvordan man kan redusere denne risikoen i utlysningen.  

Kritiske suksessfaktorer 
Søknad til Transnova må sendes innen rimelig tid før årsslutt. Helst før 1. desember.  

 
Helse- og miljøkonsekvenser 
En styrking av ladeinfrastruktur vil bidra til at ladbare motorvogner blir et tryggere og mer 
aktuelt valg ved kjøp av fremkomstmiddel. Dette igjen vil bidra til å innfri transportsektorens 
krav til reduserte utslipp av CO2. 
 
Økonomi: 
Utbygging vil være finansiert av flere aktører. Det er foreslått at Rakkestad kommune stiller 
til rådighet inntil kr. 60 000 – jf innstillingen.  
 
I tillegg til to hurtigladere i Bergenhusområdet vil det bli stilt krav om at det skal bygges 
inntil 10 normalladestasjoner i Rakkestad sentrum (rådhuset, Rådhusveien 1, 
jernbanestasjon). Dette vil være tilbud til besøkende og ansatte i Rakkestad kommune, samt 
besøkende til handelsstanden.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rakkestad kommune har i dag to normalladepunkter for ladbar motorvogn. Disse er jevnlig i 
bruk av både besøkende og arbeidstakere i tilknytning til Rakkestad sentrum. Så langt har 
det vært tilstrekkelig kapasitet, men rådmannen legger merke til en økt interesse og 
etterspørsel etter å bruke disse. 
Med et økende antall ladbare motorvogner på norske veier er det viktig at Rakkestad kan 
tilby ladepunkter for gjennomreisende, brukere og besøkende forbundet med Rakkestad 
kommune sin virksomhet og ikke minst besøkende til handelsstanden. 
 



I det foreslåtte samarbeidet kan behovet for ladeinfrastruktur i Rakkestad innfris for en 
forholdsvis beskjeden egeninnsats av Rakkestad kommune.   
 



10-13 LEIEAVTALE  ØSTBYGDA SKOLE  
 
Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: U74 &53  
Arkivsaksnr.: 13/107    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/13 Formannskapet 27.02.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner leieavtale for Østbygda skole, datert 12.02.2013 
Salg av hele eller deler av eiendommen, Østbygda skole fremmes som egen sak for 
formannskap og kommunestyret  
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Signert leieavtale for Østbygda skole, datert 12.02.13 
 
 
Bakgrunn 
Østbygda skole ble nedlagt som skole i 2008.  
 
I ettertid er skolen benyttet i all hovedsak som lager for overflødig inventar og utstyr. 
Bygget har vært forsøkt leid bort i begrenset tid til diverse formål uten at det har lykkes 
nevneverdig. 
 
Bygget er vedlikeholdt i nødvendig grad og er i god bygningsmessig stand. 
Løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter pr år ligger i størrelsesorden på ca kr 250 000 - herav 
avskrivninger pr år på ca kr 90 000. 
 
Det foreligger nå konkret forespørsel fra firmaet, Kontec Systems AS som ønsker å leie hele 
skolebygget. Videre ønsker de opsjon på kjøp av lokalene etter godkjent takst. Forespørselen 
omfatter også bolighuset på eiendommen. 
 
Kontec Systems As planlegger konkret å benytte lokalene til undervisning og mindre 
produksjon innen CNC datastyrt skjærebrenning i stål, aluminium og plastmaterialer.   
KONTEC Systems selger, markedsfører og supporterer ESPRIT i Norge og har over 25 års 
erfaring i DAK/DAP. 
 
De har instruktører som blir jevnlig oppdatert og det fremgår av deres hjemmeside at de har 
god kjennskap til maskinering  i vanskelige materialer 
 
Leietagerne underviser i dag i dette fagområdet på videregående skole i Fredrikstad. Det kan 
også nevnes at en av eierne har forfattet flere lærebøker innen fagfeltet. 
 
Det har over tid vært gjennomført flere møter med de potensielle leietagerne og Rakkestad 
Kommune ved ordfører Ellen Solbrække og kommunalsjef Jon Ådalen. Utviklingen gjennom 
disse møtene har resultert i foreliggende leieavtale som er signert med forbehold om 
formannskapet endelige godkjenning. 



 
Formannskapet er holdt løpende orientert om utviklingen av saken. 
   
 
Økonomi 
Leieavtalen løper fra 1.03.2013. Fra denne dato dekker leietaker alle driftsutgifter med 
unntak av forsikring av bygningen. 
Leieprisen er avtalt til kr 60 000 pr år med fri leie fram 1.08.2013. 
Rakkestad Kommune får ved denne avtalen redusert sine løpende driftsutgifter med ca kr 
200 000 pr år. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen mener det er en god løsning for Rakkestad Kommune å inngå leieavtalen og 
anbefaler formannskapet å slutte seg til innstillingen. 
Rådmannen mener også at det bør igangsettes umiddelbart en prosess for å forberede mulig 
salg av eiendommen. 



11-13 ENDRING I SELSKAPSAVTALE - INDRE ØSTFOLD 
KRISESENTER IKS  
 
Saksbehandler:  Laila Olsen Rode  Arkiv: H43  
Arkivsaksnr.: 13/285    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/13 Formannskapet 27.02.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar endringene i selskapsavtalen for Indre Østfold Krisesenter 
IKS. 
 
 
Vedlegg 
Revidert selskapsavtale, datert 06.02.2013. 
 
 
Bakgrunn 
Indre Østfold Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale 
selskaper, eid av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, 
Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad kommuner. Selskapet ble opprinnelig etablert 10.12.1984 – 
da som en frivillig organisasjon.   
 
 
Hjemmel 
Selskapsavtalen er opprettet etter reglene i § 4 i Lov om interkommunale selskaper.  
 
Selskapsavtalens § 16 beskriver behandlingen av endring av selskapsavtalen: «Endringer i 
selskapsavtalen krever tilslutning av 2/3 av eierne (målt etter stemmevekt) gjennom 
beslutning i de respektive kommunestyrer». 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Forslag til endringene er vedtatt i representantskapet i november 2012.  Endringene er 
uthevet i teksten (vedlegg) og er gjort i § 2 – Formålsparagraf,  punkt 2 og 6, § 3 
Selskapsform og eiere, § 7 – Styret – valg, funksjonstid og forretningsorden og § 11 – 
Økonomiplan – budsjett. 
 
Forrige selskapsavtale ble vedtatt i kommunestyret i 2010.  Endringene i formålsparagrafens 
punkt 2 er et tilleggspunkt i forhold til avtalen fra 2010: «Krisesenteret skal oppfylle de krav 
som er gitt deltakerkommunene i lov om kommunalt krisesentertilbud med de begrensninger 
eventuelle retningslinjer fra kommunene gir».   
 
Punkt 3 i forrige avtales formålsparagraf er fjernet: «Krisesenteret skal i sitt arbeid være 
partipolitisk nøytral og ikke tilknyttet bestemme organisasjoner eller trossamfunn».   Denne 
formuleringen var relevant tidligere – da Krisesenteret var en frivillig organisasjon.  Som IKS 
styres dette av generelt lovverk og vedtektsfesting av det aktuelle moment er derfor ikke 



lenger nødvendig.  
 
Formålsparagrafens punkt 6 i ny avtale har fått et tillegg: «…og som en følge av dette, være 
medlem i Krisesentersekretariatet».  
 
I § 3 – Selskapsform og eiere er tidspunktet for justering av eierandelen endret fra hvert år 
til hvert fjerde år. Eierandelen baserer seg på innbyggertall.  
 
§ 7 – Styret er endret slik at styret nå skal ha 6 medlemmer mot 5 tidligere.  Det er presisert 
at varamedlemmene skal velges i rekkefølge og styremedlemmene skal velges for 4 år og 
kan gjenvelges én gang; maks 8 års styretid.  Tidligere var bestemmelsen at 
styremedlemmene velges for 2 år og kunne gjenvelges inntil to ganger (maks 6 års styretid). 
 
Antall medlemmer som må være til stede for å være beslutningsdyktig er endret fra 3 til 4 
medlemmer, og det er lagt inn en bestemmelse om at styreleder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet.  
 
I ny avtale er det styrets forslag til budsjett/økonomiplan som skal være oversendt eierne 
innen 10. oktober.  Tidligere formulering var vedtatt budsjett. 
 
 
Økonomi 
Endringene i avtalen har ingen økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Endringene i selskapsavtalen anses som mindre endringer.  På sikt kan endringene i § 7 – 
Styret - valg, funksjonstid og forretningsorden  ha en praktisk betydning.  



12-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM 
FRITAK  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: 232  
Arkivsaksnr.: 12/3405    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Formannskapet 23.01.2013 
12/13 Formannskapet 27.02.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Nina Ringsby fritas som medlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Som nytt medlem til sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt velges ……. 

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2013 sak 2/13 
 
Formannskapet behandling: 
Saken utsettes til formannskapets møte 27.02.2013. 
 
 
Formannskapets vedtak 
Saken utsettes. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 16.6.11 – sak nr. 34/11 – eiendomsskattevedtekter 
for Rakkestad kommune. ”Vedtekter om eiendomsskatt”, kapittel I, § 1 – 1, lyder:  
  
I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 velger kommunestyret en 
sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i Rakkestad 
kommune på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Valgperioden følger kommunevalgperioden. 
 
Rakkestad kommunestyre valgte medlemmer til sakkyndig nemnd og sakskyndig ankenemnd 
i møte 22.03.12, sak nr. 8/12.  
 
Følgende ble valgt: 
Sakkyndig nemnd: 
Medlemmer: 

1. Elsa Eng (leder)  



2. Tom Boger 
3. Hans Vidar Sølvskudt 

 
Varamedlemmer: 

1. Hege Buer 
2. Jon Reinfjord 
3. Bent Cato Kirkeng 

 
Sakkyndig ankenemnd: 
Medlemmer: 

1. Ole Reidar Grimsrud (leder) 
2. Nina Ringsby 
3. Øivind Hansen 

Varamedlemmer:  
1. Kari Heen Bakke 
2. Ole Harald Bjørnstad 
3. Per Murtnes 

 
Medlemmene av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd har sitt virke i 
kommunevalgperioden 2011-2015. 
 
Sakskyndig nemnd er ansvarlig for blant annet å fastsette eiendomskattetakster så korrekt 
som mulig, og at eiendommer – så langt det lar seg gjøre – blir verdimessig likebehandlet. I 
samarbeid med den sakkyndige ankenemnda, beslutter den retningslinjene og rammene for 
takseringsarbeidet.  
 
Sakkyndig ankenemnd er i hovedsak klageorgan, og tar stilling til klager på enkeltvedtak 
etter at sakkyndig nemnd har behandlet sakene som førsteinstans.  
 
 
Andre faktaopplysninger 
Rakkestad kommune har mottatt følgende søknad om fritak fra sakkyndig ankenemnd – 
eiendomsskatt fra Nina Ringsby: 

Søker herved om fritak som medlem i sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 
grunnet mitt engasjement for kommunen med klagesaksbehandlingen – 
eiendomsskatt. 
 
Opplyser for ordens skyld at jeg ikke har opptrådt på vegne av sakkyndig ankenemnd i 
2012. 

 
 
Administrasjonens vurdering 
Nina Ringsby har et ansettelsesforhold i Rakkestad kommune i forbindelse med 
klagesaksbehandlingen av eiendomsskatt. Hun bør, med bakgrunn i bestemmelsene i 
Kommuneloven § 40 nr 3 bokstav b og Forvaltningsloven § 6 annet ledd, fra vervet som 
medlem av sakkyndig nemnd valgt av kommunestyret 22.03.12, sak nr. 8/12. 
 



Unntatt offentlighet offl § 13 
 

13-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM 
FRITAK  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen                                   Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 12/3526                         Unntatt offentlighet offl §13  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Formannskapet 23.01.2013 
13/13 Formannskapet 27.02.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kari Heen Bakke fritas som varamedlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Som nytt varamedlem til sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt velges ……. 
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