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PS 1/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 2/18 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
 



Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 3/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 4/18 Vurdering av innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Følgende innspill skal ivaretas i den videre planprosessen med rullering av kommuneplanens 
arealdel for Aremark og konsekvensutredes før planen legges frem igjen for vedtak om høring 
og offentlig ettersyn.  
 
 

 Ordfører Geir Aarbu (Sp) fremmet forslag om å behandle innspillene punktvis.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 Representanten Alf Ulven (H) fremmet forslag om å ta inn et nytt innspill; nr. 32 om 

Strømsmosbekken opp til behandling i saken. Innspillet ble lagt frem på møtet.  
Representanten Alf Ulven (H) ba om at hans habilitet ble vurdert med bakgrunn i at han 
er part i fremlagte forslag. 
Formannskapet erklærte enstemmig at Ulven er inhabil, og han fratrådte ved 
behandlingen av hvorvidt innspill nr. 32 skulle tas opp til behandling som en del av 
saken. 
Vararepresentanten Anne Berit Sverd tiltrådde saken ved behandlingen av dette punktet.  
Formannskapet vedtok deretter enstemmig at innspill nr. 32, Strømsmosbekken, tas opp 
til behandling. 

 

Vedtak 
Det ble deretter foretatt en punktvis behandling av fremlagte innspill til kommuneplanens 
arealdel: 
 

1. Paul Strøm: To hyttefelt lagt inn: Store Bauen som HN1 og Vålå som HN2. 
Tas inn i planen med konsekvensutredning.  
 



Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

2. Thomas Glimsdal: Lagt inn område BN1.Tas inn i planen med konsekvensutredning.  
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

3. Nils André Buer: Avklart i møte 15.mai 2017: Utvidelsen lagt inn som spredt 
hyttebebyggelse. Tas inn i planen uten konsekvensutredning.  
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

4. Håkon Tolsby: Avklart i møte 31.mars 2017: Lagt inn utvidelse hyttefelt som HN 6, 7, 8 og 9. Se 
også innspill nr. 20. Anbefalt samråd/ samarbeid med Nils Lexerød og Dag Peterson 
(utbyggingsrekkefølge/ fordeling). 
Tas inn i planen og konsekvensutredes under forutsetning av felles reguleringsplan.  
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

5. Nils Håkon Sandtorp: Forslag om nytt stenbrudd (Fange fjelltak) er ikke lagt inn. Er 
også i konflikt med eget innspill nr.8 (ønske om mer boligbebyggelse) og eksisterende 
bebyggelse (støy og støv), samt innsigelse fra Fylkesmannen begrunnet med støy i 
forhold til boligbebyggelse og nærhet til vassdraget, samt manglende 
alternativsvurderinger/konsekvensutredning. 
 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (Krf) ba om at hans habilitet ble vurdert med 
bakgrunn i at han er part i saken. 
Formannskapet erklærte enstemmig at Sandtorp er inhabil og han fratrådte ved 
behandlingen av innspill nr 5. Vararepresentanten Øyvind Strand tiltrådde ved 
behandlingen av dette innspillet. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn.  

 
6. Ole Svendsby har fremmet innspill for eiendommene Haug (28/1) og Øvre Haug (27/2) 

som ha opplyser eies og drives sammen landbruksmessig. Ønsker næringstomt for 
slakteri, kanskje i kombinasjon med gårdsutsalg. Det er ikke lagt inn slik tomt med 
næringsformål på arealdelkartet, da dette tiltaket anses å ligge innunder LNF‐formålet 
5100 (LNF‐areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag). Ønsker avsatt et område for 3‐5 
utleiehytter ved damanleggene på gården og tunet på Øvre Haug. Svendsby ble kontaktet 
på telefon i desember 2017, og han var da usikker på om Fritids‐ og turistformål (1170) 
var det rette. Fritidsbebyggelse (hytteområde) er helt uaktuelt å ha på tunet. Ønsket møte 
om dette i januar 2018. Ønsker satt av plass til gårdsturbin i tilknytning til dammene, og 
bioanlegg. Det er ikke 3 lagt inn slikt areal på kartet, da det legges til grunn at dette kan 
fremmes som byggemelding, siden man ikke setter av formål for små energianlegg i en 
kommuneplan. Dette gjøres i så fall i en reguleringsplan. Opplyser (for 3 år siden) at 
masseuttaket på Rødsmoem nord snart er tomt. Ønsker å utvide grustaket på Rødsmoen 
syd (Nøttemoen), for å selge grus. Eksisterende grustak på Øvre Haug ønskes utvidet. 
Svendsby ønsket å utdype dette nærmere i møte januar 2018. 
 



Ved votering ble det enstemmig vedtatt å ikke innarbeide innspillet i kommuneplanens 
arealdel. 
 

 
7. Geir Aarbu: Utvidelse av hyttefelt lagt inn (HN11), med krav om felles regulering av 

både gammelt og nytt hytteområde. 
 
Representanten Geir Aarbu (Sp) ba om at hans habilitet ble vurdert med bakgrunn i at 
han er part i saken. Representanten Lars Martin Jæger (H) ba om at hans habilitet ble 
vurdert med bakgrunn i at han er svoger til Geir Aarbu (Sp). 
 
Formannskapet erklærte enstemmig at Geir Aarbu (Sp) og Lars Martin Jæger (H) er 
inhabile i saken og begge fratrådte ved behandlingen av innspill nr 7.  
Vararepresentantene Jørgen Grønnlund og Øyvind Strand tiltrådde ved behandlingen av 
dette innspillet. 
 
Ved votering ble innspillet vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens vurdering, gjengitt 
i kursiv over. 
 

8. Odd og Britt Dammyr: Har tidligere ønsket å benytte en del av eiendommen Rud (7/5) til 
hytter. Ønsker nå isteden område for spredt boligbebyggelse. Det er ikke lagt inn 
hyttefelt på plankartet. Isteden lagt in spredt område SB1. 
 
Representanten Alf Ulven (H) ba om at hans habilitet ble vurdert med bakgrunn i at han 
er part i saken. Formannskapet erklærte enstemmig at Ulven er inhabil og han fratrådte 
ved behandlingen av dette innspillet. Vararepresentanten Anne Berit Sverd tiltrådde 
saken ved behandling av dette innspillet. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering, gjengitt i kursiv over. 

 
9. Jacob Natvig Skolleborg: Ønsker å legge inn et område for fritids‐ og turistformål 

(eksempelvis bobilcamp) på Kalveneset. Dette ble konkretisert i møte 8.desember 2017. 
Det ble da også lagt inn tilhørende småbåthavn (sammenfaller med forslag fra 
kommuneplanutvalget). 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

10. Nils Lexerød: Utvidelse av eksisterende hyttefelt lagt inn (HN10) med krav om felles 
regulering av både gammelt og nytt hytteområde. Se også innspill 23. 
 
Punktet behandles sammen med innspill nr. 23: 
23. Nils Lexerød: Se også innspill nr.10. Møte også avholdt med Lexerød 21.04.2017 for 
nærmere avklaringer. Utvidelse av eksisterende hyttefelt lagt inn (HN10) med krav om 
felles regulering av både gammelt og nytt hytteområde. Herunder også småbåthavn. 
 
Ved votering ble begge innspillene enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

11. Lars Erik Nordgaard: Har utkast til reguleringsplan på Bjørkebekk. Håper dette blir 
lagt inn i arealdelen. Området er lagt inn på kartet som HN4. 



 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

12. Anders Niklas Buer: Har fremmet tre forslag til utvidelse av sitt hyttefelt, i 
prioritert rekkefølge. Prioritet 1 + 2 er lagt inn på kartet som HN12 a + b. Prioritet 3 er 
ikke lagt inn i arealdelen, og får eventuelt komme som en langsiktig utvidelse ved senere 
rullering av arealdelen. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

13. Anders Smaadahl: Ønsker å legge inn nytt stenbrudd for å ha mulighet for å levere 
masser ut over eget bruk fra et område sydvest i enden av Møtjern. Det er ved denne 
rullering ikke lagt opp til etablering av nye stenbrudd eller massetak i urørte 
naturområder. Det er kun snakk om eventuelle opprettholdelse av eksisterende, samt 
eventuell utvidelse av disse. Nye brudd/ massetak må gjennom en konsekvensutredning, 
samt påfølgende reguleringsprosess. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

14. Håkon Tolsby på vegne av Dag Peterson: Har forslag om 3 nye kartfestede områder på 
Mosviken (15/2). Område C (nytt massetak) ble så trukket. Område A (utvidelse av 
hyttefelt) er lagt inn som HN5 i arealdelen. Område B (nytt løsrevet hyttefelt mellom 
Mosbekk og Bråten) er ikke lagt inn i arealdelen. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

15. Asgeir Holth: Ønsker på vegne av grunneier Asbjørn Bøen å utvide eksisterende 
masseuttak ved Vestfjellaveien med ca. 1 mål, til bruk for vedlikehold av Vestfjellaveien. 
Siden det ikke er lagt opp til salg/ kommersiell drift, er dette ikke lagt inn med eget 
formål i arealdelen. Se også innspill 24. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 

 
16. Lars Thomas Buer: Ønsker boligfelt på Arestad (18/36), benevnt Kalvehagen. Det er 

lagt inn et område på ca. 30 dekar (BN3), syd for Aremark prestegård. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 

 
17. Thor Olav Bøen: Ønsker utvidelse av eksisterende uttaksområde, nord for Brekka, vest 

for fylkesveien. Det er lagt inn slik utvidelse, med krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan (R14). 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 



18. Nils Anders Kollerød: Ønsker et areal med tidligere innmark (Fladlandsteigen på 
Kollerød), som ble plantet med skog 1970, som kolonihage. Området (TN2) på 95 mål er 
lagt inn som fritids‐ og turistformål, og beskrevet til bruk for kolonihager i arealdelen. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

19. Thorfinn Johansen (se også nr. 31): Viser til reguleringsplanen, og ønsker lagt inn en 
utvidelse (vist med skravur) av campingplassen. Dette bør tas i form av en 
reguleringsendring, siden området er regulert, og av hensyn til at naboer skal få en 
forsvarlig varsling og prosess. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

20. Håkon Tolsby: Fremmer noen endringer av tidligere innspill nr.4. Avklart i møte 
31.mars 2017: Lagt inn utvidelse hyttefelt som HN 6, 7, 8 og 9. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over, under forutsetning av at det utarbeides felles reguleringsplan.  

 
21. Nils Håkon Sandtorp: Ønsker å endre regulert hyttefelt i Fangebukta til formål for 

boliger/ hytter. Dersom det legges nytt formål for boliger over det regulerte 
hytteområdet, vil dette i praksis oppheve/ legger reguleringsplanen død, siden det er sist 
vedtatte plan som gjelder. Grunneier/ tiltakshaver vil da måtte igangsette en 
omregulering i henhold til dette. Det er ikke lagt nytt boligformål i arealdelen, da det er 
naturlig at dette gjøres som en reguleringsendring, og ikke i kommuneplanens arealdel. 
Grunneier/ tiltakshaver vil ved en omregulering da kunne forsøke med en blanding av 
hytter/ boliger, dersom det er ønsket. Imidlertid er det lite sannsynlig at 
fylkesmyndighetene vil gå med på en slik blanding. Rent praktisk og planfaglig er det 
heller ikke tilrådelig. Drifts‐ og forvaltningsmessig vil kommunen også risikere å komme 
opp i uheldige situasjoner ved en slik eventuell blanding av fritids‐ og boligformål. 

 
Representanten Nils Håkon Sandtorp (Krf) ba om at hans habilitet ble vurdert med 
bakgrunn i at han er part i saken. Formannskapet erklærte enstemmig at Sandtorp er 
inhabil og han fratrådte ved behandlingen av innspill nr 21. Vararepresentanten Øyvind 
Strand tiltrådte ved behandlingen av innspillet. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt ikke tatt inn i kommuneplanens arealdel 
nå, i samsvar med rådmannens vurdering gjengitt i kursiv over. Det avtales møte i 
Planforum, Østfold Fylkeskommune, for videre utredning av de utfordringen som drøftes 
i rådmannens vurdering av innspillet. 

 
22. Lars Thomas Buer: Har blitt anmodet av politisk ledelse i kommunen om å få endret 

formål i reguleringsplan Arebekken hyttefelt, til også å åpne for boligbebyggelse. Se 
kommentar over – nr.21. Det er heller ikke her lagt nytt boligformål i arealdelen, da det 
er naturlig at dette gjøres som en reguleringsendring, og ikke i kommuneplanens 
arealdel. 

 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt ikke tatt inn i kommuneplanens arealdel 
nå, i samsvar med rådmannens vurdering over. Det avtales møte i Planforum, Østfold 



Fylkeskommune for videre utredning av de utfordringene som drøftes i rådmannens 
vurdering av innspillet. 

 
23. Innspillet ble behandlet sammen med innspill nr 10.  

 
24. Asgeir Holth: Ønsker å få lagt inn eksisterende massetak på eiendommen Holt 64/4. 

Tidligere benyttet til rehabiliteringen av fylkesveien på Vestsia, og det vil også være 
behov for kommersielt salg av grus og subbus til flere skogsbilveier og hyttefelt. (se også 
innspill 15.) Området er lagt inn som et forslag. Det må utarbeides reguleringsplan, 
siden området skal utnyttes kommersielt. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 

 
25. Asgeir Holth: Ønsker felt med ca 6 hyttetomter på eiendommen 64/4 mellom jordet og 

Aremarksjøen, som vist på kart. Området er lagt inn i arealdelen som HN13. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

26. Asgeir Holth: Ønsker felt med ca 30 hyttetomter på eiendommen 64/4 ved Holmtjernet, 
som vist på kart. Området er lagt inn i arealdelen som HN14. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 
 

27. Bjørn Haugeby: Ønsker lagt inn to små boligområder på eiendommen 23/9 som vist på 
kartvedlegg (A og B). Område A er innenfor sentrumsplanområdet, og er der avsatt som 
LNF‐område. Dette må dermed enten behandles som en dispensasjon fra 
kommunedelplan Fosby sentrum, eller så må det foretas en revisjon av sentrumsplanen. 
Forslaget til område B er ikke avsatt som boligområde (for lite), men inngår isteden i et 
område for spredt bebyggelse. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 

. 
28. Tom Sigurd Akre: Foreslår to nye boligfelt på Sommerro (53/1) rundt industrifeltet. 

Forslaget er i direkte motstrid mot kommuneplanutvalgets forslag om utvidelse av 
eksisterende industriområde på Sommerro. Avklares nærmere av kommuneplanutvalget. 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
- Boligfeltet mot sjøen (øst) med et grønnbelte mot industriområdet beholdes og 

konsekvensutredes.  
- Området vest for forslaget mot RV 21 tas ut 

 
Ved votering ble forslaget til Alf Ulven (H) enstemmig vedtatt. 

 
29. Alf Ulven: Ønsker bruk av vannscootere uten begrensninger i hele vassdraget, spesielt 

på Aremarksjøen. Ønsker også å åpne for husbåter, i utgangspunktet 10 stk. Ønsker 
fartsbegrensning på 8 knop i smale deler av vassdraget. Hastighetsbegrensninger i 
vassdraget må gjennomføres som lokal forskrift etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, §4. Det er uklart hvordan kommunen eventuelt skal kunne håndheve bruk av et 



angitt antall husbåter i vassdraget, og hvilke sanksjons‐ og kontrollmuligheter 
kommunen kan råde over i så måte. Bør – om noe slikt skal legges inn i arealdelen – 
sjekkes nærmere med fylkesmannens juridiske avdeling. Det vil i så måte også bli en 
utfordring at vassdraget strekker seg gjennom 3 kommuner, og at de to øvrige 
kommunene ikke vil ha tilsvarende bestemmelser. 

 
Formannskapet vurderte habiliteten til representanten Alf Ulven (H) som har fremmet 
punktet. Innspillet vurderes å være av politisk art og Ulven ble derfor vurdert habil. Dette 
var enstemmig. 
Representanten Geir Aarbu (Sp) fremmet følgende forslag: 
- Tillatelse til vannscooter følger de nasjonale retningslinjer. Det gis tillatelse til å 

bygge husbåter. Begrensning på lengde og bredde er ikke større enn det minste 
slusekammer i vassdraget. 

 
Ved votering ble forslaget til Geir Aarbu (Sp) enstemmig vedtatt. 
 

30. Tomas Glimsdal: Ønsker å få lagt inn et ledig areal langs fylkesveien i sentrum som vist 
på kart. Det aktuelle området ligger allerede inne i sentrumsplanen med boligformål. 
 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 

 
31. Thorfinn Johansen: (Innspill markert på kart levert 6.april 2017 på Halden 

Arkitektkontor.) Ønsker ytterligere utvidelse av campingområdet – se også innspill nr.19 
(mindre utvidelse). I reguleringsplanen er dette avsatt som grøntbelte og 
skogbruksområde. Ønsker festivalplassen endret fra reguleringsformålet allmennyttig 
formål, til område for turisme (overnatting, hytter og park). Ønsker friluftsområde/ 
spesialområde endret til badestrand, og Gullholmen lagt inn til bruk for tretopphytte/ 
utleiehytte. Dette er såpass omfattende endringer av gjeldende reguleringsplan, at dette 
vil måtte skje gjennom en ordinær reguleringsendringsprosess, og ikke som rullering av 
arealdelen. 

 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn i samsvar med rådmannens 
vurdering over. 

 
32. Alf Ulven: Strømsmosbekken. 

 
Representanten Alf Ulven (H) ba om at hans habilitet ble vurdert med bakgrunn i at han 
er part i saken. Formannskapet erklærte enstemmig at Ulven er inhabil, og han fratrådte 
ved behandlingen av innspill nr. 32. Vararepresentanten Anne Berit Sverd tiltrådde ved 
behandlingen av dette innspillet. 
Innspillet er ikke en del av det opprinnelige saksframlegget, og er derfor ikke med i 
denne protokollen. Dokumentet ble utdelt i møtet og ligger i arkivsak 17/267-13 i  
kommunens sak/arkiv-system. 

 
Ved votering ble innspillet enstemmig vedtatt tatt inn. 
 

Planutvalget vedtok deretter enstemmig å be rådmannen ivareta følgende punkter ved 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel: 
 

33. Alle eiendommene som har strandlinje har anledning til å anlegge brygge for egne båter. 
 



34. Flytte foreslått skytebane fra Gravdalen til gammel etablert skytebane på Moane. 
 
 

PS 5/18 Investeringsbehov - utskifting av varmtvannsberedere på 
sykehjemmet 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Varmtvannsberederne på Fosbykollen sykehjem skiftes ut innenfor en ramme på inntil kr 

110.000,- eks mva.  
2. Investeringen belastes konto 02300.4333.261/04290.4333.261 og finansieres ved bruk av 

lånekonto 09100.4333.870.  
 
Representanten Geir Aarbu (SP) fremmet følgende forslag: 

1. Varmtvannsberederne på Fosbykollen sykehjem skiftes ut. Arbeidet utføres fortrinnsvis av 
egne mannskaper. 

2. Utgiften dekkes over vedlikeholdsbudsjettet. 
 
Representanten Geir Aarbu sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. Varmtvannsberederne på Fosbykollen sykehjem skiftes ut. Arbeidet utføres fortrinnsvis av 

egne mannskaper. 
2. Utgiften dekkes over vedlikeholdsbudsjettet. 

 
 
 

PS 6/18 Opptak av lån til investeringer 2018 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
Aremark kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr 33 500 000, til vedtatte investeringer i 2018 som 
skal finansieres med bruk av lån. 
 
Representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag: 
 
Formannskapet vedtar å oppta lån i henhold til beløp nummer: 
2, 4, 8, 10, 11, 12.  
Til sammen: kr 13.010.000 
 



 

Kommunestyrets 
vedtak Dato Prosjekt Beløp Bruk av lån

Formann-
skapets 
forslag

1 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Tomtefelt - utvikling 500 000 500 000 Utsettes

2 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Aremark skole - låsesystem 137 500 110 000 110 000

3 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Aremark skole - asfaltering og lyssetting 1 000 000 800 000 Utsettes

4 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Energistyringssystem 625 000 500 000 500 000

5 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Barnehagen - rehabilitering/utbygging 15 000 000 12 000 000 Utsettes

6 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Aremark Ungdomsklubb 3 750 000 3 000 000 Utsettes

7 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Parker - utearealer - oppgradering sentrum 3 750 000 3 000 000 Utsettes

8 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Kommunale veger - skiltprosjekt 1 000 000 800 000 800 000

9 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Kommunale veger - veglys 1 250 000 1 000 000 Utsettes

10 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Vann - ihht VA-plan 1 400 000 1 400 000 1 400 000

11 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Avløp ihht VA-plan 2 000 000 2 000 000 2 000 000

12 Budsj.2018, sak 86/17 14.12.2017 Skodsberg renseanlegg 8 200 000 8 200 000 8 200 000

13 15.02.2018 Fosbykollen sykehjem - Varmtvannstanker 137 500 110 000 Utgår

Sum 38 750 000 33 420 000 13 010 000  
 
Representanten Alf Ulven sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak 
Formannskapet vedtar å oppta lån i henhold til beløp nummer: 
2, 4, 8, 10, 11, 12.  
Til sammen: kr 13.010.000 
 
 
 

PS 7/18 Likviditetsprognose pr. 31.01.2018 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Likviditetsprognosen pr. 31.01.2018 tas til orientering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Likviditetsprognosen pr. 31.01.2018 tas til orientering 
 
 
 

PS 8/18 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 



- Det ble diskutert overskridelse på investeringer vedrørende Aremark skole og 
Skodsberg renseanlegg.  

- Østfold Energi – orientering om innspill til representant til styret i Østfold Energi.  
- Høring: Distriktsindeks – orientering om høring vedrørende forslag til ny 

distriktsindeks. Ordfører og rådmann fikk fullmakt til å gi tilbakemelding på denne 
høringen. 

- Høring: Søndagsåpne butikker. Ordfører og rådmann fikk fullmakt til å gi 
tilbakemelding på denne høringen. Søknad som tidligere er sendt Fylkesmannen kan 
benyttes. 

- Tannlegeavtale. 
 

 

Vedtak 
 
 
 

PS 9/18 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
 

Vedtak 
 
 
 

PS 10/18 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
Det var ingen grunngitte spørsmål. 

Vedtak 
 
 
 

PS 11/18 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 08.02.2018  
 
Det var ingen forespørsler. 

Vedtak 
 
 
 




