
    

MARKER KOMMUNE 
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Plan- og miljøutvalget 

Møtested: Marker Rådhus 

Møtedato: 02.06.2015 

Tidspunkt: 18:30  

 

Funksjon  Navn     Forfall                     Møtt for  

Leder Gunnar Leren   

Nestleder Finn Labråten   

Medlem Roger Fredriksen              FU  

Medlem Eva Martinsen              FO  

Medlem Theodor Bye   

Medlem Liv Helene Solberg   

Medlem Terje Nilsen              FO  

Medlem Roald Nilsen   

Medlem Rolf Sigmund Heed   

Varamedlem Gunnar S. Søby                Eva Martinsen 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Kommunalsjef Vidar Østenby 

Behandlede saker: 24/15-29/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Leren  

leder  

 Vidar Østenby 

 kommunalsjef 
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 Søknad om midlertidig oppføring av brakkerigger for bolig og kantine til 

veianlegg ny E-18 på Sletta Industriområde Gnr. 94 bnr. 224 
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24/15  

Godkjenning av protokoll  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Plan- og miljøutvalget 14.04.15 godkjennes. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i Plan- og miljøutvalget 14.04.15 godkjennes. 

 

 

  

25/15  

Delegerte saker 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker på vedlagte liste tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Delegerte saker på vedlagte lister tas til etterretning. 

 

 

  

26/15  

Klage på vedtak i navnesak 2014/1 i Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune vil benytte klageadgangen i navnesak 2014/1 i Marker kommune og 

opprettholder tidligere vedtak i kommunen vedrørende skrivemåten på Orderud, Høgås og 

Tyndelsrud. 

 

Behandling: 
Representanten Finn Labråten (Krf) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Marker kommune vil benytte klageadgangen i navnesak 2014/1 i Marker kommune og 

opprettholder tidligere vedtak i kommunen. 

 

Utvalget mener vegnavn har stor betydning i forhold til identitet og mener det bør være 

samsvar mellom vedtatt navn og det som er allmenn oppfatning av skrivemåte, gårdsnavn, 

etternavn og benevnelse brukt av Statens Vegvesen. 

 

Forslaget fra representanten Finn Labråten (Krf) ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Marker kommune vil benytte klageadgangen i navnesak 2014/1 i Marker kommune og 

opprettholder tidligere vedtak i kommunen. 
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27/15  

Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold, ny behandling  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

 Sak 51/14 erstattes av denne sak. 

 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning 

IKS, med oppstartsdato 1. januar 2016. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer 

for Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og 

økonomiplan. 

 Marker kommune velger ……………………………..  og ………………………… 

som faste medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

Som varamedlemmer velges ………………………… og ……………………… . 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015. 

 Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med 

representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. 

Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Utvalgets innstilling til Kommunestyret: 

 Sak 51/14 erstattes av denne sak. 

 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning 

IKS, med oppstartsdato 1. januar 2016. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer 

for Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og 

økonomiplan. 

 Marker kommune velger ……………………………..  og ………………………… 

som faste medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

Som varamedlemmer velges ………………………… og ……………………… . 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015. 

 Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med 

representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. 

Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 
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28/15  

Avtale mellom Driftsassistansen i Østfold IKS og Marker kommune  

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

 

Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS, med 

følgende fordeling av eierandeler 

 

Kommune Eierandel (%) 

  

Askim 6,49 

Eidsberg 6,12 

Fredrikstad 14,12 

Halden 9,85 

Hobøl 3,53 

Hvaler 3,45 

Marker 3,39 

Moss 9,96 

Rakkestad 4,80 

Rygge 6,47 

Rømskog 1,08 

Råde 4,22 

Sarpsborg 11,99 

Skiptvet 3,40 

Spydeberg 3,57 

Trøgstad 3,55 

Våler 3,51 

  

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes 

eierandel i selskapet. 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Utvalgets innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS, med 

følgende fordeling av eierandeler 

 

Kommune Eierandel (%) 

  

Askim 6,49 

Eidsberg 6,12 

Fredrikstad 14,12 

Halden 9,85 

Hobøl 3,53 

Hvaler 3,45 

Marker 3,39 

Moss 9,96 

Rakkestad 4,80 
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Rygge 6,47 

Rømskog 1,08 

Råde 4,22 

Sarpsborg 11,99 

Skiptvet 3,40 

Spydeberg 3,57 

Trøgstad 3,55 

Våler 3,51 

  

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes 

eierandel i selskapet. 

 

 

  

29/15  

Søknad om midleritidig oppføring av brakkerigger for bolig og kantine til veianlegg ny 

E-18 på Sletta Industriområde  

Gnr. 94 bnr. 224 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det gis midlertidig dispensasjon fra regulert industriformål i byggeperioden med ny  

E-18 for tre anleggsbrakkebygg med beboelse ihht tegninger datert 13.02.2012, på gnr 

94 bnr 224 i Sletta Industriområde.  

2. Søknad om tillatelse til tiltak godkjennes med forbehold om at plan og bygningsloven 

med forskrifter etterfølges. 

3. Tiltaket må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene for Energiverkets 

kabel/ledningsnett, eller påføre skade på dette. 

4. De midlertidige brakkene forutsettes å ha tilstrekkelig utførelse og at sikkerhet ved 

brann overholdes med brannslukningsutstyr, varslingsanlegg og rømningsveier med 

skilt.   

5. Anleggsbrakkene må tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett, og det må monteres 

vannmåler på hovedvanntilførsel til eiendommen. 

6. Det må foreligge samtykke fra arbeidstilsynet. 

7. Mattilsynet er myndighet for kantine og næringsmidler.  

8. Byggverkene kan ikke ha en farge som gir ett dårlig visuelt inntrykk. 

9. Hæhre Entreprenør AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.  

10. Ved endrede ansvarsforhold må det sendes inn søknad om dette til kommunen. 

11. Det må sendes inn søknad om midlertidig brukstillatelse med sluttført 

gjennomføringsplan når tiltaket er ferdig utført og skal tas i bruk.  

12. Når foretakets arbeider med ny E-18 er utført, må tiltakene fjernes. 

 

 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Det gis midlertidig dispensasjon fra regulert industriformål i byggeperioden med ny  

E-18 for tre anleggsbrakkebygg med beboelse ihht tegninger datert 13.02.2012, på gnr 

94 bnr 224 i Sletta Industriområde.  

2. Søknad om tillatelse til tiltak godkjennes med forbehold om at plan og bygningsloven 

med forskrifter etterfølges. 

3. Tiltaket må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene for Energiverkets 

kabel/ledningsnett, eller påføre skade på dette. 

4. De midlertidige brakkene forutsettes å ha tilstrekkelig utførelse og at sikkerhet ved 

brann overholdes med brannslukningsutstyr, varslingsanlegg og rømningsveier med 

skilt.   

5. Anleggsbrakkene må tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett, og det må monteres 

vannmåler på hovedvanntilførsel til eiendommen. 

6. Det må foreligge samtykke fra arbeidstilsynet. 

7. Mattilsynet er myndighet for kantine og næringsmidler.  

8. Byggverkene kan ikke ha en farge som gir ett dårlig visuelt inntrykk. 

9. Hæhre Entreprenør AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.  

10. Ved endrede ansvarsforhold må det sendes inn søknad om dette til kommunen. 

11. Det må sendes inn søknad om midlertidig brukstillatelse med sluttført 

gjennomføringsplan når tiltaket er ferdig utført og skal tas i bruk.  

12. Når foretakets arbeider med ny E-18 er utført, må tiltakene fjernes. 

 

 

  

 


