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1/13  
Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra formannskapsmøte 06.12.2012 ble enstemmig godkjent.  
 
  

2/13  
Referater  
 
Vedtak: 
Referert uten merknader. 
 
  

3/13  
Felles planstrategi for Marker, Rømskog og Aremark  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Felles planstrategi for Aremark Marker og Rømskog 2012 – 2016 vedtas. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
Felles planstrategi for Aremark Marker og Rømskog 2012 – 2016 vedtas. 
 
  

4/13  
Bidrag til Røde Kors Marker for leksehjelp  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Røde Kors Marker innvilges kr 3.500,- til leksehjelp for 5. og 6. årstrinn for skoleåret 
2012/2013.  
 
Beløpet utgiftsføres på  art 1115 ansvar 1400 funksjon 202 med dekning fra art 1490 - ansvar 
1010 -  funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet: 
Røde Kors Marker innvilges kr 3.500,- til leksehjelp for 5. og 6. årstrinn for skoleåret 
2012/2013.  
 
Beløpet utgiftsføres på  art 1115 ansvar 1400 funksjon 202 med dekning fra art 1490 - ansvar 
1010 -  funksjon 100  Reserverte tilleggsbevilgninger. 
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5/13  
Arealbehov pleie og omsorg, rehabilitering av bibliotek og sentrumsutvikling  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I samarbeid med Sarpsborg om omegn boligbyggelag gjennomføres et forprosjekt for å 
kartlegge forutsetningene for et nybygg for bibliotek og leiligheter på torget. Det gjøres 
samtidig en kostnadsberegning knyttet til omgjøring av dagens biblioteklokaler til bruk for 
familie og helse.  
 
Omgjøring av nedre del av torget og flytting av busstasjonen fremmes som egen sak 
uavhengig lokalisering av bibliotek. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i formannskapet: 
I samarbeid med Sarpsborg om omegn boligbyggelag gjennomføres et forprosjekt for å 
kartlegge forutsetningene for et nybygg for bibliotek og leiligheter på torget. Det gjøres 
samtidig en kostnadsberegning knyttet til omgjøring av dagens biblioteklokaler til bruk for 
familie og helse.  
 
Omgjøring av nedre del av torget og flytting av busstasjonen fremmes som egen sak 
uavhengig lokalisering av bibliotek. 
 
  

6/13  
Utvikling Sluseområde - Intensjonsavtale  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til kjøpekontrakt for flytende kafébygg med serveringsflåte, landgang og nødvendig 
inventar og utstyr mellom Marker kommune som kjøper og Bjørn Tommy Rambøl som selger 
godkjennes. 
 
Forslag til leiekontrakt for flytende kafébygg med serveringsflåte, landgang og nødvendig 
inventar og utstyr mellom Marker kommune som eier og Sluseporten as som leietaker 
godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Endringer i kjøpekontrakten og leiekontrakten;  
 
Nytt punkt 2 i kjøpekontrakten; 
 
Bjørn Tommy Rambøl selger og overdrar, på vegne av håndverkere i Marker, serveringsflåte til bruk 
ved Ørje Sluser/Tangenområdet, til Marker kommune for  
 
                   Kr. 2.400.000,- -kronertomillionerfirehundretusen 00/100 + mva 
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Kjøpesum dekker bygning med nødvendig inventar og utstyr. Kafebygget overdras ferdig til bruk uten 
noe krav om ekstra utgifter. Tilhørende serveringsflåte inngår ikke i kjøpesummen, men skal overdras 
til kjøper for nedskrevet verdi ved leiekontraktens utløp. 
 
 
Nytt punkt 1 og 13 i leiekontrakten 

1.   Leieobjektet 

Leiekontrakten gjelder Flytende kafébygg i Tangen med tilhørende inventar og utstyr. 
 

13.   Tilbakelevering ved leieforholdets opphør 
Ved fraflytting skal Leieren tilbakelevere lokalene med tilhørende utstyr i like god stand som ved 
leierens overtagelse. 
Ved leieforholdets opphør skal serveringsflåte som leietaker har bygd overdras til utleier for 
nedskrevet verdi. 
 
Rådmannens forslag til vedtak med endringer i kjøpekontrakten og leiekontrakten  ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet:  
Forslag til kjøpekontrakt med endringer  for flytende kafébygg med serveringsflåte, landgang 
og nødvendig inventar og utstyr mellom Marker kommune som kjøper og Bjørn Tommy 
Rambøl som selger godkjennes. 
 
Forslag til leiekontrakt med endringer  for flytende kafébygg med serveringsflåte, landgang 
og nødvendig inventar og utstyr mellom Marker kommune som eier og Sluseporten as som 
leietaker godkjennes. 
 
  

7/13  
Legging av fiberkabel til anlegg i Lihammeren  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Relacom as tilbys på vegne av Telenor å kjøpe trekkerør langs Damholtvegen for å kunne 
tilby fibertilknytnng i Lihammeren. 
 
For fastsetting av pris benyttes sammen sats som benyttes av Statens vegvesen.  
 
Inntekt fra salget inntektsføres tomtefondet, og nødvendig kostnad for utbygging av 
bredbåndstilknytning i Østre Otteid dekkes av dette. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i formannskapet:  
Relacom as tilbys på vegne av Telenor å kjøpe trekkerør langs Damholtvegen for å kunne 
tilby fibertilknytnng i Lihammeren. 
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For fastsetting av pris benyttes sammen sats som benyttes av Statens vegvesen.  
 
Inntekt fra salget inntektsføres tomtefondet, og nødvendig kostnad for utbygging av 
bredbåndstilknytning i Østre Otteid dekkes av dette. 
 
  

8/13  
Justering av investeringsbudsjett 2013  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2013 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering Prosjekt Sum*

Prosj. 380 Vedlikehold helsestasjon 116 000
Prosj. 511 ENØK kommunale bygg 1 871 000
Prosj. 512 Kloakkledningsnettet  537 000
Prosj. 516 Utvidelse Sletta industriområde 149 000
Prosj. 518 Renseanlegg Svendsby 2 400 000
Prosj. 536 Tilfluktsrom rådhuset 212 000
Prosj. 539 Båtcafe i Tangen 2 400 000
Prosj. 510 Sentrumstiltak 68 000

Prosj. 203 Vegger/vinduer skole 810 000

Sum  8 563 000
*Inkludert merverdiavgift 
 
2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk av 

lån, fonds, tilskudd og gjennom kompensasjon for merverdiavgift. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Innstilling i formannskapet: 

1. Investeringsbudsjettet for 2013 justeres for følgende prosjekter: 
 

Kontering Prosjekt Sum*

Prosj. 380 Vedlikehold helsestasjon 116 000
Prosj. 511 ENØK kommunale bygg 1 871 000
Prosj. 512 Kloakkledningsnettet  537 000
Prosj. 516 Utvidelse Sletta industriområde 149 000
Prosj. 518 Renseanlegg Svendsby 2 400 000
Prosj. 536 Tilfluktsrom rådhuset 212 000
Prosj. 539 Båtcafe i Tangen 2 400 000
Prosj. 510 Sentrumstiltak 68 000

Prosj. 203 Vegger/vinduer skole 810 000

Sum  8 563 000
*Inkludert merverdiavgift 
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2. Prosjekter som videreføres finansieres tilsvarende tidligere respektive vedtak om bruk 
av lån, fonds, tilskudd og gjennom kompensasjon for merverdiavgift. 

 
  

9/13  
Forvaltningsplan for store rovdyr - Høring  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune slutter seg i hovedsak til forslag til revidert ”Forvaltningsplan for store 
rovdyr i region 4”. 
 
Marker kommune har følgende innspill til høringsdokumentet: 
Det er svært uheldig at behandlingen av ulvesonen ikke tas opp samtidig med 
forvaltningsplan. En mister dermed en del av helheten vedrørende rovdyrforvaltningen.  
 
Tiltaket om å fjerne rovvilt med truende levesett overfor mennesker eller hvor de lever tett på 
bebodde områder og skaper konflikter i forhold til mennesker forutsettes å gjelde hele Østfold 
og ikke kun byområder. 
 
Behandling i Viltnemnda 25.03.2013: 
Thor-Erland Heyerdahl fremmet følgende forslag til vedtak: 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til informasjonen myndighetene kommer med.  
Viltnemnda anser at vi har et krav fra myndighetene om en langt bredere og mer nøyaktig 
informasjon i fra sentrale myndigheter. 
 
Tallmateriale vi har kan umulig være riktig justert i forhold til de observasjoner som 
registreres lokalt. 
Det føles veldig vanskelig å drive rett forvaltningspolitikk på bestandsplaner for hjortevilt når 
vi ikke kan bruke dette tallmaterialet. 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til forvaltning av ulven da vi stadig har innførsel fra 
svensk side. Disse ulvene blir ikke tatt med i tallmaterialer som vi får tilgang til. Dette gjør all 
jakt i kommunen vanskelig og mange føler dette medfører en nedsatt livskvalitet. 
Viltnemnda føler dette urettferdig og ønsker en langt tettere og mer lokal politisk styring av 
ulven. 
Vi ønsker også å få informasjonen fortløpende av sporing, genmateriale og det som gjøres 
med ferske og riktige tall. 
Ulven er et individ som ikke er ønsket i Marker kommune. 
 
Votering: 
Thor-Erland Heyerdahl sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling fra Viltnemnda 25.02.2013: 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til informasjonen myndighetene kommer med.  
Viltnemnda anser at vi har et krav fra myndighetene om en langt bredere og mer nøyaktig 
informasjon i fra sentrale myndigheter. 
 
Tallmateriale vi har kan umulig være riktig justert i forhold til de observasjoner som 
registreres lokalt. 
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Det føles veldig vanskelig å drive rett forvaltningspolitikk på bestandsplaner for hjortevilt når 
vi ikke kan bruke dette tallmaterialet. 
Marker viltnemnd stiller seg svært kritisk til forvaltning av ulven da vi stadig har innførsel fra 
svensk side. Disse ulvene blir ikke tatt med i tallmaterialer som vi får tilgang til. Dette gjør all 
jakt i kommunen vanskelig og mange føler dette medfører en nedsatt livskvalitet. 
Viltnemnda føler dette urettferdig og ønsker en langt tettere og mer lokal politisk styring av 
ulven. 
Vi ønsker også å få informasjonen fortløpende av sporing, genmateriale og det som gjøres 
med ferske og riktige tall. 
Ulven er et individ som ikke er ønsket i Marker kommune. 
 
Behandling i formannskapet 28.02.2013: 
Formannskapet fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
For øvrig mener Marker kommune at nåværende ulvesone bør fjernes subsidiært sterkt 
utvides. 
 
Grenseulv må være en del at tallgrunnlaget som legges til grunn for forvaltningen av den 
norske ulvebestanden. 
 
Forvaltningen av hjortevilt blir vanskelig når vi oppfatter at tallgrunnlaget ikke stemmer 
overens med reelt antall ulv i området. 
 
Vi ber om at kommunen blir løpende orientert om sporing, resultater av genprøving og annet 
relevant informasjon om rovdyrsituasjonen.  
 
Representanten Sten Morten Henningsmoen (SP) fremmet følgende tillegg:  
Marker kommune ønsker ikke ulv i kommunen.  
 
Ved votering ble rådmannens innstilling med formannskapets tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt. 
 
Ved votering over tilleggsforslaget fra representanten Sten Morten Henningsmoen falt 
tilleggsforslaget med 7 mot 2 stemmer.  
 
Vedtak i formannskapet 28.02.2013: 
Marker kommune slutter seg i hovedsak til forslag til revidert ”Forvaltningsplan for store 
rovdyr i region 4”. 
 
Marker kommune har følgende innspill til høringsdokumentet: 
Det er svært uheldig at behandlingen av ulvesonen ikke tas opp samtidig med 
forvaltningsplan. En mister dermed en del av helheten vedrørende rovdyrforvaltningen.  
 
Tiltaket om å fjerne rovvilt med truende levesett overfor mennesker eller hvor de lever tett på 
bebodde områder og skaper konflikter i forhold til mennesker forutsettes å gjelde hele Østfold 
og ikke kun byområder. 
 
For øvrig mener Marker kommune at nåværende ulvesone bør fjernes subsidiært sterkt 
utvides. 
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Grenseulv må være en del at tallgrunnlaget som legges til grunn for forvaltningen av den 
norske ulvebestanden. 
 
Forvaltningen av hjortevilt blir vanskelig når vi oppfatter at tallgrunnlaget ikke stemmer 
overens med reelt antall ulv i området. 
 
Vi ber om at kommunen blir løpende orientert om sporing, resultater av genprøving og annet 
relevant informasjon om rovdyrsituasjonen.  
 
  

10/13 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 
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