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PS 11/19 Godkjenning av innkalling  
PS 12/19 Godkjenning av saksliste  
PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 14/19 Referatsaker  
RS 7/19 Tillatelse til riving av låve/fjøs gnr/bnr 13/1  
RS 8/19 Søknad om tillatelse til tiltak - sanitæranlegg -gnr/bnr 70/18 - 

Nesveien 29 
 

PS 15/19 Oppfølging av budsjettvedtak - organisering - 
samarbeidsavtale med Marker 

 

PS 16/19 Skogbrannreserve - samarbeid med Halden  
PS 17/19 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for etablering av 

vann- og avløpsledninger på eiendom 14/1 
 

PS 18/19 Endringer i renovasjonsordningen  
PS 19/19 Orienteringer  
PS 20/19 Forespørsler  

 
 

PS 11/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 12/19 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 



 

PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  
 
 

Vedtak 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 14/19 Referatsaker 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  
 
 

Vedtak 
Referatsakene ble tatt til etterretning.  
 
 

RS 7/19 Tillatelse til riving av låve/fjøs gnr/bnr 13/1 

RS 8/19 Søknad om tillatelse til tiltak - sanitæranlegg -gnr/bnr 70/18 - Nesveien 29 

PS 15/19 oppfølging av budsjettvedtak - organisering - samarbeidsavtale med 
Marker 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen om å innlede forhandlinger med Marker kommune om å 

videreføre kjøp av tjenester fra dem innenfor landbruk, skogbruk, vilt, natur- og 
friluftsliv, klima/miljø mm i det omfang som fremkommer i Marker kommune sine 
beskrivelser av oppgavene som utføres i dag.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale som legges frem for 
kommunestyret til godkjenning.  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Kommunestyret ber rådmannen om å innlede forhandlinger med Marker kommune om å 

videreføre kjøp av tjenester fra dem innenfor landbruk, skogbruk, vilt, natur- og 
friluftsliv, klima/miljø mm i det omfang som fremkommer i Marker kommune sine 
beskrivelser av oppgavene som utføres i dag.  



2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale som legges frem for 
kommunestyret til godkjenning.  

 
 

PS 16/19 Skogbrannreserve - samarbeid med Halden 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling 
1. Rådmannen gis fullmakt fra Kommunestyret til legge ansvaret for organisering av 

mannskaper og ledelse av skogbrannreserven under kommunens administrasjonen, 
herunder utnevnelse av rodemestre. 

2. Kommunestyret ber rådmannen etablere felles skogbrannreserve sammen med 
Halden kommune. 

3. Den årlige driftskostnaden for skogbrannreserve kr 25 000,- belastes kto. 
10100/10900/10990.4510.339 og dekkes ved bruk av disposisjonsfond kto. 
19400.9200.880/2.5600.001 

 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Rådmannen gis fullmakt fra Kommunestyret til legge ansvaret for organisering av 

mannskaper og ledelse av skogbrannreserven under kommunens administrasjonen, 
herunder utnevnelse av rodemestre. 

2. Kommunestyret ber rådmannen etablere felles skogbrannreserve sammen med 
Halden kommune. 

3. Den årlige driftskostnaden for skogbrannreserve kr 25 000,- belastes kto. 
10100/10900/10990.4510.339 og dekkes ved bruk av disposisjonsfond kto. 
19400.9200.880/2.5600.001 

 
 
 

PS 17/19 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for etablering av vann- 
og avløpsledninger på eiendom 14/1 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel for etablering av vann- og avløpsledninger over eiendom gnr. 14 bnr. 
1 som omsøkt. Lovens krav om å kunne innvilge dispensasjon ansees å være oppfylt. Hensynet 
bak nevnte bestemmelser blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  
 
Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår:  

- Anleggsbredden og terrenginngrepene må holdes på et minimum.  



- Arbeidene må ha hensyn til eksisterende vegetasjon og utføres på en så skånsommåte 
som mulig.  

- Det må ikke etableres nye stier eller veier som åpner opp før motorisert ferdsel.  
- Prosjektet må ha god massehåndtering.  
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis det byggetillatelse til legging av vann- og 
avløpsledninger som omsøkt.  
 
Håkon Tolsby (Sp) erklærte seg inhabil og fratrådte ved behandling av saken. Ingen vara møtte 
for ham. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel for etablering av vann- og avløpsledninger over eiendom gnr. 14 bnr. 
1 som omsøkt. Lovens krav om å kunne innvilge dispensasjon ansees å være oppfylt. Hensynet 
bak nevnte bestemmelser blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  
 
Dispensasjonen innvilges på følgende vilkår:  

- Anleggsbredden og terrenginngrepene må holdes på et minimum.  
- Arbeidene må ha hensyn til eksisterende vegetasjon og utføres på en så skånsommåte 

som mulig.  
- Det må ikke etableres nye stier eller veier som åpner opp før motorisert ferdsel.  
- Prosjektet må ha god massehåndtering.  
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 gis det byggetillatelse til legging av vann- og 
avløpsledninger som omsøkt.  
 
 
 

PS 18/19 Endringer i renovasjonsordningen 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling 
 

1. Aremark kommune innfører sortering av ny fraksjon som er papir, papp og kartong i en 
egen beholder. Det innføres også for fritidseiendommer. 
 

2. Aremark kommune innfører helårsrenovasjon for fritidseiendommer. 
Renovasjonsbeholdere (restavfall, papir, papp og kartong) plasseres på en 
hensiktsmessig måte slik at renovatøren får utført tømming. Det er anledning til å ha 
fellesbeholdere.  
 

3. Rådmannen bes innføre en ordning der abonnenter som ligger til mindre veier der det er 
4 beholdere eller færre setter beholderen ut til nærmeste hovedvei, eller samlingspunkt 



for renovasjon.  
 

4. Rådmannen bes belyse budsjettmessige konsekvenser og endringer i gebyrsatsene som 
en konsekvens av punktene over og legge dette frem i en sak for kommunestyret før 
ordningen innføres.  

 
Harald Sørli (H) foreslo å stryke punkt 3 i rådmannens innstilling. Ved votering over punkt 3 i 
rådmannens innstilling fikk rådmannens forslag til punkt 3 i 2 stemmer - Berith Bredholt (Ap) 
og Stig Aarbu (AP) - og falt.  
 
Harald Sørli sitt forslag om å stryke punkt 3 i rådmannens innstilling fikk 5 stemmer og ble 
vedtatt.  
 
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling i punkt 1,2 og 4 og disse punktene ble 
enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
1. Aremark kommune innfører sortering av ny fraksjon som er papir, papp og kartong i en 

egen beholder. Det innføres også for fritidseiendommer. 
 

2. Aremark kommune innfører helårsrenovasjon for fritidseiendommer. 
Renovasjonsbeholdere (restavfall, papir, papp og kartong) plasseres på en 
hensiktsmessig måte slik at renovatøren får utført tømming. Det er anledning til å ha 
fellesbeholdere.  
 

3. Rådmannen bes belyse budsjettmessige konsekvenser og endringer i gebyrsatsene som 
en konsekvens av punktene over og legge dette frem i en sak for kommunestyret før 
ordningen innføres.  

 
 
 
 
 
 

PS 19/19 Orienteringer 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  
 
Ingen orienteringer. 

Vedtak 
 
 
 



PS 20/19 Forespørsler 

Behandling i Drift- og utviklingsutvalget - 07.03.2019  
 

 Håkon Tolsby påpeker at biblioteket mangler solskjerming på og audiovisuelt anlegg på 
kulturscenen. DUV ber rådmannen vurderer hvorvidt det kan søkes om  midler til 
audiovisuelt anlegg  på kulturscenen gjennom frivillighetssentralen, FAU eller lignende.  
DUV påpeker behovet for solskjerming på biblioteket og anmoder rådmannen om å 
vurdere om det kan avsettes midler til dette.  

  
 Håkon Tolsby påpekte at veien til Østkrokveien er i svært dårlig forfatning. Det anmodes 

om at det settes en sak på kartet i neste DUV på hvordan vi kan angripe den 
utfordringen. Leder av DUV tar initiativ til en sak for drøfting 

 
 Håkon Tolsby ba om en redegjørelse for status på Fladebygrenda. Teknisk sjef 

informerte om at det sto på henne og overlate planen til Halden, men at det i en tid nå har 
vært jobbet med andre oppgaver, herunder kommuneplanens arealdel, som også har 
prioritet.  

 
 Stig Aarbu tok opp at det denne uken har det igjen vært stopp i kloakk på Moane som 

varte over mange timer og spør om det er noen mulighet for å låse opp Aremarkhallen 
eller annet sted slik at berørte kan dusje og gå på do.  
 
Teknisk sjef påpekte at det ikke er noen vaktordning i kommunen men at det dersom 
slike tilfeller oppstår kan teknisk sjef kontaktes som igjen kan sjekke om det er noen 
kommunalt ansatte som kan dra og låse opp ett av de offentlige byggene for å ivareta 
dette behovet.  

 

Vedtak 
 
 
 


