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Godkjenning av innkalling
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Godkjenning av sakliste

PS 73/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 74/18

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - konsekvensutredning av
innspill - føringer for videre arbeid mot høringsforslag

PS 71/18 Godkjenning av innkalling
Behandling i Formannskap - 02.07.2018

Vedtak
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 72/18 Godkjenning av sakliste
Behandling i Formannskap - 02.07.2018

Vedtak
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 73/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Behandling i Formannskap - 02.07.2018

Vedtak
Protokollen ble enstemmig godkjent.

Unntatt
offentlighet

PS 74/18 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - konsekvensutredning av
innspill - føringer for videre arbeid mot høringsforslag
Behandling i Formannskap - 02.07.2018

Rådmannens innstilling
Rådmannen bes ivareta følgende føringer i det videre planarbeidet i utarbeidelsen av et
høringsutkast til kommuneplanens arealdel fra 2018-2030:
1. De innspill som i KU vedlagt saken har kommet ut med grønn farge – ingen vesentlig
konsekvens for miljø og samfunn - innarbeides i høringsutkastet.
2. De innspill som i KU vedlagt saken har kommet ut med gul farge liten/mindre vesentlig
negativ konsekvens for miljø og samfunn – legges inn som en arealreserve som vurderes
utbygd etter planperioden dvs etter 2030. For å legge til rette for en utvikling mot Store
le bes rådmannen nærmere på innspill om hytter i disse områdene og vurdere om de kan
reduseres/omarbeides/utredes nærmere slik at det legges til rette for en utbygging her
også i planperioden. Det samme gjelder for
3. De innspill som i KU vedlagt saken har kommet ut med rød farge - vesentlig negativ
konsekvens for miljø og samfunn – innarbeides ikke i planforslaget
4. Det legges opp til en differensiering av bestemmelser for hytteeiendommer slik at det er
strengere bestemmelser for hytter i «strandsonen» langs Haldenvassdraget og Store Le.
5. I det videre planarbeidet bør det vurderes om Haldenvassdraget bør avsettes som hensynssone i
kommuneplanens arealdel med retningslinjer og generelle bestemmelser.

6. Det må avklares hvilke vedtatte reguleringsplaner som skal opprettholdes og utarbeides
bestemmelser til kommuneplanens areadel som tydelig avklarer hva som gjelder dersom
det er motstrid mellom arealdelen og vedtatt reguleringsplan.
7. Det legges inn bestemmelser om tilknytningsplikt for hytteeiendommer til offentlig
vann- og avløpsnett der det ligger til rette for dette slik at kommunen har hjemmel for å
pålegge dette for både nye og eksisterende hytter.
8. Områder der det er tillatt med spredt utbygging markeres på plankartet
Representanten Alf Ulven (H) hadde innspill til saken. Innspillet er i sin helhet lagt inn i sak
17/267 som omhandler Kommuneplanens arealdel 2018-2030.
Ved behandling av innspill til saken erklærte Håkon Tolsby seg inhabil til innspill nummer 4.
Han fratrådte ved behandling av dette punktet.
Ved behandling av innspill til saken erklærte Geir Aarbu og Lars Martin Jæger seg inhabile til
innspill nummer 7. De fratrådte ved behandling av dette punktet.
Ved behandling av innspill til saken erklærte Alf Ulven seg inhabil til innspill nummer 32. Han
fratrådte ved behandling av dette punktet.
Representanten Alf Ulven (H) hadde følgende forslag til vedtak:
Rådmannens innstilling pkt. 1, 7 og 8 vedtas med følgende tillegg:
Formannskapet ber Rådmannen vurdere disse innspillene til den foreløpige
konsekvensutredningen og ta stilling til om disse nye opplysningene kan medføre at flere av de
utplukkede tiltakene som er foreslått i den nye kommuneplanen redefineres som grønne.

Rådmannens innstilling pkt. 2,3,4,5, 6 utgår.
Representanten Alf Ulven sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. De innspill som i KU vedlagt saken har kommet ut med grønn farge – ingen vesentlig
konsekvens for miljø og samfunn - innarbeides i høringsutkastet.
2. Det legges inn bestemmelser om tilknytningsplikt for hytteeiendommer til offentlig vann- og
avløpsnett der det ligger til rette for dette slik at kommunen har hjemmel for å pålegge dette
for både nye og eksisterende hytter.
3. Områder der det er tillatt med spredt utbygging markeres på plankartet.
Formannskapet ber Rådmannen vurdere disse innspillene til den foreløpige
konsekvensutredningen og ta stilling til om disse nye opplysningene kan medføre at flere av de
utplukkede tiltakene som er foreslått i den nye kommuneplanen redefineres som grønne.

