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Behandling:
Anne-Kari Holm, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel endres på følgende punkter:
MOU 11 Siste setning endres som følger:
Vern av dyrket mark blir sentral og skal i planperioden i størst mulig grad
skjermes for nedbygging.
MOU 13 «Skal» byttes ut mot «bør»
«Det skal også vurderes om det skal innføres boplikt i Sponvika» - strykes
MOU 14 endres til:
Haldens utstrekning og geografi gjør at det er behov for spredt bygging slik at
grender og nabolag kan opprettholdes som i dag. Kommuneplanens arealdel skal
gi bestemmelser for slik utvikling.
MOU 18
Nye områder på begge sider av E6 fra Sponvikaveien og nordover skal vurderes
inn i planen.
Forslaget til kommuneplan for Halden samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig
høring.
Høringsfrist settes til 15. august 2018.
Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til MOU 18:
Nye områder ved E6 fra Sponvikaveien vurderes i planen.
Arve Sigmundstad, Ap, fremmet følgende forslag til MOU 13:
- Det gjøres en analyse av hvorvidt det bør innføres boplikt i Sponvika, dette for å sikre
en gitt andel fastboende og ivareta områdets egenart.
Det ble votert separat over endringene foreslått fra A-K.Holm, med unntak av MOU 13 og
MOU 18. Disse ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslagene for MOU 18 ved at forslaget fra Holt ble satt opp mot
forslaget fra A-K.Holm. Forslaget fra Øivind Holt vedr MOU 18 fikk 5 stemmer (MDG, AP,
PP) og falt.
Det ble deretter votert over forslagene for MOU 13 ved at forslaget fra Sigmundstad ble satt opp
mot forslaget fra A-K.Holm. Forslaget fra Sigmundstad vedr MOU 13 fikk 5 stemmer (AP,
MDG, PP) og falt.
Arve Sigmundstad (AP) hadde en dissens som følger vedtaket som protokolltilførsel.
Vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel endres på følgende punkter:
MOU 11 Siste setning endres som følger:
Vern av dyrket mark blir sentral og skal i planperioden i størst mulig grad skjermes for
nedbygging.

MOU 13 «Skal» byttes ut mot «bør»
«Det skal også vurderes om det skal innføres boplikt i Sponvika» - strykes
MOU 14 endres til:
Haldens utstrekning og geografi gjør at det er behov for spredt bygging slik at grender og
nabolag kan opprettholdes som i dag. Kommuneplanens arealdel skal gi bestemmelser
for slik utvikling.
MOU 18
Nye områder på begge sider av E6 fra Sponvikaveien og nordover skal vurderes inn i
planen.
Forslaget til kommuneplan for Halden samfunnsdelen 2018 – 2050 legges ut til offentlig høring.
Høringsfrist settes til 15. august 2018.
Arve Sigmundstad (AP) hadde flg dissens som følger vedtaket som protokolltilførsel:
Under dialog og medvirkningsmøtet i Sponvika kom det tydelige tilbakemeldinger fra
innbyggere i Sponvika at man ønsket å få vurdert mulighetene for å innføre boplikt i Sponvika.
Arbeiderpartiet og MDG har ikke konkludert vedrørende boplikt eller ikke i Sponvika, men all
den tid dette var et sentralt innspill fra innbyggerne i Sponvika – mener vi at planen som nå
legges ut på høring bør reflektere dette sentrale innspillet. For Arbeiderpartiet og MDG handler
dette om å ta innbyggermedvirkning på alvor.
På bakgrunn av dette ber vi om at utkastet til samfunnsplan reflekterer dette på følgende måte:
 Det gjøres en analyse av hvorvidt det bør innføres boplikt i Sponvika, dette for å sikre
en gitt andel fastboende og ivareta områdets egenart.

