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GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.08.2015.  
 

Saksbehandler:  Jorun Cesilie Dybvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 15/1479    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/15 Formannskapet 02.09.2015 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Protokollen fra Formannskapets møte den 19.08.2015 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg 
Protokoll fra Formannskapets møte den 19.08.2015. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAKKESTAD 
SENTRUM 7/12 - STORGATA 25 
 

Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: L12  
Arkivsaksnr.: 15/1081    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/15 Formannskapet 02.09.2015 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommune gir de nødvendige dispensasjoner (jf. søknad og saksframlegg) fra 
«reguleringsplan for Rakkestad Sentrum (14.9.1995)» – jf. plan- og bygningslovens §§ 12 – 
1 («reguleringsplan»), 19 – 1 («Dispensasjon») og 19 – 2 («Dispensasjonsvedtaket») – for 
oppføring av leilighetsbygg i «Storgata 25» (gnr. 7 – bnr. 12 og 207).   
  
Utbygger må i den videre prosessen i saken utrede og/eller avklare følgende spørsmål: 
  
Retningslinje T-1442/2012 legges til grunn for støyutredning og prosjektering i 
rammesøknaden. 
  
Prosjektet må ha universell utforming. 
  
Det etableres en nærlekeplass med minst tre lekeapparater og sitteplass som en konsekvens 
av tiltaket. 
  
Det avklares om bygget skal være en del av sentrumsbildet – det vil si om veggliv forholder 
seg til gate eller om bygget skal forholde seg til eneboligbebyggelsen. Det har betydning for 
plassering, størrelse og arkitektur. 
  
Det utarbeides en arkitektonisk og planfaglig redegjørelse for byggets plassering, størrelse 
og form i forhold til omkringliggende bygninger og områder. 
 
 
 
 
Vedlegg  
1 – Søknad om dispensasjon av 1.6.2015 – vedlagt tegninger. 
2 – Fylkesmannen i Østfold – uttalelse av 16.7.2015.  
3 – Østfold Fylkeskommune – e-post av 12.8.2015.  
4 – Statens Vegvesen – uttalelse av 18.8.2015.  
5 – Halvor Hartvig Gundersen – nabouttalelse og – protest på tiltaket – av 24.7.2015, 
28.7.2015 og 31.7.2015. 
6 – Rakkestad kommune sitt brev til Halvor Hartvig Gundersen av 10.08.2015.  
7 – Brev og uttalelser fra Rakkestad Historielag, Linn Dehlin og Fortidsminneforeningen i 
Indre Østfold.  
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune har mottatt en søknad om dispensasjon fra «reguleringsplan Rakkestad 
sentrum (14.9.1995)» for oppføring av et leilighetsbygg i Storgata 25 (gnr. 7 bnr. 12 og 
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207). Tiltaket er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området og er av den 
grunn avhengig av flere dispensasjoner for å kunne realiseres. 
  
 
Hjemmel  
Plan og bygningsloven kapittel 12 – «Reguleringsplan» og kapittel 19 – «Dispensasjon». 
  
Plan- og bygningslovens aktuelle paragrafer – § 12-1 – «Reguleringsplan» –, § 19-1 – 
«Dispensasjon» – og § 19-2 – «Dispensasjonsvedtaket». 
  
 
Andre faktaopplysninger 
Rakkestad kommune har siden 2011 arbeidet med «en ny områdereguleringsplan for 
Rakkestad Sentrum». I møte 28. august 2013 – sak nr. 37/13 – besluttet formannskapet å 
legge «et forslag til ny reguleringsplan for sentrumsområdet» ut til offentlig ettersyn.  
  
I det nevnte utkastet var det aktuelle området (gnr. 7 – bnr 12 og 207) planlagt disponert til 
«eneboligbebyggelse» – med vern av «bygning og bygningsmiljø» basert på en «fagrapport 
om vern og estetikk» laget av arkitekt Svein Jacobsen.  
  
Fra grunneierhold i denne del av sentrumsområdet, ble det reagert både positivt og negativt 
på «verneinstituttet». 
  
Rakkestad kommune sitt «utkast til ny reguleringsplan for sentrumsområdet» ble møtt av en 
serie anbefalinger, faglige råd og innsigelser av regionale myndigheter og en rekke 
reaksjoner og forslag til endringer på planen fra enkeltpersoner og andre lokale på aktører. 
  
På det grunnlaget har kommunen arbeidet med «et nytt reguleringsplanforslag for 
Rakkestad Sentrum». Det kan forhåpentlig legges ut til offentlig ettersyn i første halvår n.å. 
– slik at ny reguleringsplan for Rakkestad Sentrum kan vedtas av kommunestyret enten rett 
før eller like etter sommerferien i 2016. Når det gjelder det detaljerte og konkrete innhold i 
«den reviderte plan», er det ikke fullt ut avklart før «nytt planutkast» foreligger. 
  
Basert på prosessmøtene i formannskapet, er «vern av bygning og bygningsmiljø» i den 
aktuelle del av sentrumsområdet ikke lenger like høyt prioritert. Andre hensyn – som å øke 
andelen leiligheter og boliger – blir veiet tyngre. 
  
I øyeblikket er det «reguleringsplan for Rakkestad Sentrum (14.9.1995)» som regulerer 
Rakkestad Sentrum generelt og i dette tilfellet Storgata 25. De arealer som er berørt av 
utbyggingstiltaket er betegnet «SB 2 og «B 8». Maksimal «BYA» er satt til 30  prosent, 
høyde til to etasjer (gesimshøyde sju meter) og det er beskrevet saltak. Det kan kreves 
«bebyggelsesplan» – hvis det innenfor området skal opparbeides «flerfamiliehus» (forstås 
som «rekkehus» - jf. IV 1.2. i bestemmelsene). Utbyggeren søker om dispensasjon på alle 
disse punktene i prosjektet. 
  
Rakkestad kommune har sendt den aktuelle sak til uttalelse hos regionale myndigheter – 
Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og Statens Vegvesen. 
  
Tilbakemeldingene er som følger: 
  
Fylkesmannen i Østfold  
Fylkesmannen sier at prosjektet bidrar til ønsket fortetting i sentrumsområdet. 
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Samtidig blir det «sterkt anbefalt» å kreve «en støyutredning for tiltaket» – før en 
mulig dispensasjon blir innvilget. Det bør stilles som et vilkår i et dispensasjonsvedtak. 
  
Fylkesmannen vurderer det som viktig at soverom plasseres slik at det er mulig å lufte ut 
mot arealer med «støynivå under «55dB». Det heter videre at prosjektet bør «sikre 
tilstrekkelig uteareal med kvalitet» og at «tilgangen til lek» vurderes nærmere. 
  
 
Statens Vegvesen 
Statens Vegvesen har ingen merknader til prosjektet. 
  
 
Østfold fylkeskommune  
I skrivende stund foreligger ikke konkrete uttalelser fra Østfold fylkeskommune – utover at 
fylkeskommunen ønsker at det utarbeides reguleringsplan for prosjektet. 
  
Dessuten har «fylkeskonservatoren» bedt om fullt innsyn i saken. Rakkestad kommune har 
sendt over de foreliggende dokumenter til dette organet. 
  
 
Nabouttalelse og – protest på tiltaket  
Det er levert nabouttalelse og – protest på tiltaket. Nabo mener at Rakkestad kommune må 
avvise dispensasjonssøknaden – på grunn av prosjektets omfang og karakter og fordi 
eksisterende bygg på eiendommen er foreslått vernet i det forslag til «ny reguleringsplan for 
Rakkestad Sentrum» som kommunen hadde ute til offentlig ettersyn i 2013. Rådmannen 
viser til avsnittet «nabouttalelse og – protest» senere i saksframlegget. 
 
 
Brev og uttalelser fra Rakkestad Historielag, Linn Dehlin og 
Fortidsminneforeningen i Indre Østfold 
Aktuelle brev og uttalelser er vedlagt saken. Rådmannen kommenterer dem ikke spesielt.  
 
 
Andre momenter  
Fra rådmannen sin side pekes det for den videre saksframstilling spesielt på: Å fortette og 
etablere flere boliger i sentrumsområdene er i samsvar med «nasjonale og regionale føringer 
og forventninger til kommunalt planarbeid». 
  
 
Helse- og miljøkonsekvenser  
Utendørs støy er sett på som et av de store samfunnsproblemene – som «retningslinje (T-
1442/2102)» har til hensikt å forbygge. 
  
Opplevelse av å bli forstyrret under hvile og avkobling kan bidra til mistrivsel og redusert 
velvære – som igjen kan påvirke folks adferd og helse. Forstyrrelse av søvn er blant de mer 
alvorlige virkingene av støy. God planlegging av bomiljøer relatert til støy er viktig 
folkehelsearbeid. 
  
 
Økonomi  
Ingen kjente økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune. 
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Fortetting og større andel av leiligheter/boliger i sentrumsområdene – med gangavstand til 
viktige kommunale tilbud og privat service- og handelsvirksomhet – er over tid med på å 
styrke Rakkestad Sentrum sin funksjon som sådant. Av Rakkestad kommune er det høyt 
prioritert og det er også sentralt for utvikling og vekst i Rakkestadsamfunnet som helhet.  
  
 
Nabouttalelse og – protest  
Både nabos brev og kommunens tilsvar er vedlegg til denne saken. 
  
Naboens momenter og merknader til prosjektet er i korte trekk gjengitt og kommentert i 
dette avsnittet. 
  
Fra nabos side hevdes det: 
  
- Prosjektet sprenger alle grenser for hva som kan aksepteres i et etablert bomiljø. Det 
strider mot gjeldende reguleringsplan. 
  
- Bygget og området er verneverdig etter høringsforslaget til «ny reguleringsplan for 
Rakkestad Sentrum». 
  
Utbyggers kommentar: 
  
De spørsmål som stilles i protesten er i hovedsak besvart i dispensasjonssøknaden. 
  
Rådmannen kommenterer på dette punkt i saksframstillingen «nabouttalelse og – protest» 
på denne måte: 
  
Når en utbygger søker «dispensasjon fra en reguleringsplan» for et tiltak, innebærer det at 
prosjektet ikke er i samsvar med en eller flere bestemmelser i den aktuelle reguleringsplan. 
Det kan derfor ikke realiseres hvis kommunen ikke gir dispensasjon fra det planverket som 
gjelder for området. 
  
Slike spørsmål er aldri kurante eller ikke prinsipielle, men derimot etter sin natur både 
kompliserte og komplekse. En rekke interesser og sider – både private og samfunnsmessige 
– skal veies mot hverandre og konkluderes på i form av et vedtak. Det sier seg selv at det er 
lettere i en planprosess og et planprosjekt – der alle hensyn og andre momenter ligger på 
bordet – enn i en dispensasjonssak som direkte gjelder for bare et enkelt tiltak.  
  
Rådmannen hadde primært ønsket at det ble laget en reguleringsplan for «Storgata 25». Når 
det derimot blir fremmet en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tiltaket, blir 
kommunen først stilt overfor problemstillingen om det bør og kan fattes et 
dispensasjonsvedtak for utbyggingen.   
  
Den generelle rettesnor for kommunenes håndtering av dispensasjonssøknader og 
dispensasjonssaker er – plan- og bygningslovens § 19 – 2 – andre ledd – 
«Dispensasjonsvedtaket»: 
  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering (uthevet 
her). Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
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Rådmannen understreker dessuten at det ikke er besluttet noe «vern av bygning og 
bygningsmiljø» i det aktuelle området av Rakkestad Sentrum. Det var et element i det 
forrige høringsutkastet på ny «reguleringsplan for Rakkestad Sentrum». Planprosjektet har 
som nevnt blitt videreført fra den gang – på grunnlag av ikke minst anbefalinger, faglige råd 
og innsigelser som regionale myndigheter leverte og de reaksjoner og forslag til endringer 
på planen som ble fremmet av enkeltpersoner og andre lokale aktører. Ennå er ikke noe 
«nytt forslag til reguleringsplan for Rakkestad Sentrum» ferdigstilt, og det er som 
sådant følgelig på flere punkter ikke slått fast hva det vil inneholde.  
  
De lokale planorganer prioriterer likevel ikke lenger – som rådmannen oppfatter det – «vern 
av bygning og bygningsmiljø» ved «Storgata 25». 
  
For øvrig påpeker rådmannen at det aktuelle vern først og fremst er et kommunens og ikke 
utbyggers anliggende.   
  
 
Rådmannens vurderinger  
Rådmannen vurderer den aktuelle sak som komplisert og kompleks. 
  
I øyeblikket er det – jf. også avsnittet «Andre faktaopplysninger» – «reguleringsplan for 
Rakkestad Sentrum (14.9.1995)» som regulerer Rakkestad Sentrum generelt og i dette 
tilfellet Storgata 25. De arealer som er berørt av utbyggingstiltaket er betegnet «SB 2 og «B 
8». Planen tillater maksimalt «BYA» 30 prosent, to etasjers høyde (gesimshøyde sju meter) 
og saltak i disse områdene. Det kan kreves «bebyggelsesplan» – hvis det innenfor området 
skal opparbeides «flerfamiliehus» (forstås som «rekkehus» - jf. IV 1.2. i bestemmelsene). 
Utbyggeren søker om dispensasjon på alle disse punktene i prosjektet. 
  
Rakkestad kommune rullerer for tiden «reguleringsplan for Rakkestad Sentrum (14.9.1995)» 
– arealbruk, utnyttelsesgrad og bestemmelser – for å avstemme den mot det bærekraftige 
og helhetlige utviklings- og vekstpotensialet som er i Rakkestad Sentrum i 2015. Dette er en 
bærende målsetting for det planprosjektet som kommunen kjører i dette området for tiden. 
  
Som understreket i saksframlegget ovenfor er et dispensasjonsvedtak ikke en kurant eller en 
ikke prinsipiell sak. Tvert om. Av den grunn heter den i plan- og bygningsloven – § 19 – 2 – 
andre ledd – «Dispensasjonsvedtaket» – at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra – eller hensynene i lovens formålsbestemmelse – blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering (uthevet her).  
  
For å kunne fatte et dispensasjonsvedtak, må dispensasjonsmyndigheten – formannskapet – 
altså konkludere med at tiltaket totalt sett har en klar overvekt av positive sider. 
  
I «plan- og bygningsloven» og «reguleringsplan for Rakkestad Sentrum (14.9.1995) stilles 
det krav til «detaljregulering» ved utnytting av eiendommen til annet enn «tradisjonell 
eneboligbebyggelse». Plankrav og annen arealbruk. Etter plan- og bygningslovens § 12 – 1 – 
tredje ledd – skal det fastsettes reguleringsplan dersom prosjektet har vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn. 
  
Lovens og plan- og reguleringsregimenes hovedregel er at større endringer i arealbruk løser 
ut krav til reguleringsplan. En annen utnyttelsesgrad, boligtype og takform enn forutsatt, 
påvirker det omkringliggende bygningsmiljø og trafikk- og sentrumsbildet i en videre 
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målestokk. På det grunnlaget trekker plan- og bygningsloven opp sitt hovedprinsipp – at 
prosjekter som avviker fra eksisterende bebyggelse og bruk av arealer, bør 
ha en involvering, utredning og avsluttende kommunal behandling etter 
«reguleringsplaninstituttet» framfor «dispensasjonsinstituttet».    
  
Å dispensere fra en reguleringsplan for et tiltak, er og blir en unntaksregel. 
  
Rådmannen mener likevel at det er momenter som taler for at de aktuelle spørsmål kan 
behandles som en dispensasjonssak. For det første er fortetting av og en større leilighets-
/boligandel i tettsteder/kommunesentraer fullt ut i samsvar med det som er nasjonale og 
regionale retningslinjer og ønsker for samfunnsutviklingen. Rakkestad kommune har videre – 
i et fire år langt planprosjekt for sentrumsområdene – skaffet fram et stort grunnlags- og 
vurderingsmateriale for så vel enkeltprosjekter som reguleringsplantiltak i sitt 
kommunesenter. I dag er Rakkestad Sentrum plan-, regulerings- og arealmessig 
gjennomutredet, og de data- og faktaopplysninger som trengs for å behandle det aktuelle 
spørsmål som en dispensasjonssak er derfor i godt monn til stede. På denne plattform 
besluttet formannskapet – i den pågående prosess med «ny reguleringsplan for Rakkestad 
Sentrum» (offentlig ettersyn – andre runde) – tidligere i år å legge til rette for den type 
bebyggelse som det er søkt om på blant annet eiendommen «Storgata 25».  
  
Det prosjekt som er til behandling nå, overensstemmer med det som ligger an til å bli «ny 
plansituasjon» i Rakkestad Sentrum.   
  
Å skyve tiltaket ut i tid fordi «kommunen stiller plankrav til det», mener rådmannen er «noe i 
overkant» tatt i betraktning de omfattende utredninger som er gjort i de pågående 
områdereguleringsplanprosessene. Mest sannsynlig er «Storgata 25» – som nevnt – i 
samsvar med det som blir vedtatt som framtidig «plansituasjon» på dette stedet.   
  
Rådmannen trekker fram andre punkt som er utfordrende i relasjon til et 
dispensasjonsvedtak: 
  
- Støy. 
- Arealbruk på eiendommene og i de omkringliggende områder. 
- Lekeområder. 
- Videre utvikling av området. 
  
Det dreier seg om «viktige planfaglige momenter» – spørsmål utover det som blir besvart i 
et tradisjonelt dispensasjonsvedtak. De bør primært behandles i en plansammenheng og i et 
planperspektiv. Det kan være uheldig å fravike plan- og bygningslovens hovedregel på disse 
punkt. 
  
På den annen side er grunnlags- og vurderingsmaterialet for «Rakkestad Sentrum» og 
«Bergenhusområdet» i øyeblikket godt – etter kommuneplanprosessen i 2008 – 2011 og 
reguleringsplanprosjektene for «Rakkestad Sentrum» og «Bergenhusområdet» fra 2011. Det 
taler for at søknaden kan realitetsbehandles som en dispensasjonssak.   
  
I første utkast til «ny reguleringsplan for Rakkestad Sentrum», var «bygning» og 
«bygningsmiljø» på eiendommen foreslått vernet på grunnlag av «en fagrapport om vern og 
estetikk» av arkitekt Svein Jacobsen. Som saken nå står, er det mer kompliserende enn 
avklarende at dette spørsmålet ennå verserer. «Nabouttalelse og – protest» på tiltaket 
bygger blant annet i stor utstrekning på det verneforslaget som kommunen i sin tid initierte. 
Nå oppfatter rådmannen at kommunens planinstitusjoner prioriterer vern av bygning ned til 
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fordel for helhetlig utvikling og vekst i sentrumsområdet. Dette er forankret i det pågående 
reguleringsplanprosjekt for og den framtidige plansituasjon i Rakkestad Sentrum.   
  
Rådmannen faller etter grundige vurderinger av de ulike spørsmål, ned på at et 
dispensasjonsvedtak mer fremmer enn tilsidesetter hensyn bak de bestemmelser det gis 
unntak fra (første krav for dispensasjon). Denne konklusjonen begrunner seg i en 
totalvurdering av saken og de plan- og reguleringspremisser som foreligger. 
  
Når det gjeldet det andre vilkår for en dispensasjon – overvekt av positive vs. negative sider 
ved tiltaket – veier en fortetting av Rakkestad Sentrum med flere leiligheter/boliger tungt. Å 
lukke avkjørselen til Storgata er positivt. Hvis prosjektet bidrar med minimum en 
nærlekeplass – skal etableres – jf. kommuneplanen – § 1.1 a – er også det byggende for 
hele området. Rådmannen mener på denne bakgrunnen at prosjektet har en klar overvekt 
av positive vs. negative sider.  
  
Hva gjelder byggets og områdets kvaliteter som har resultert i en «vernekategorisering i 
fagrapporten – «vern og estetikk»», går de fram av «første utkast til ny reguleringsplan for 
Rakkestad Sentrum». Rådmannen forutsetter at dette er kjent for formannskapet fra 
tidligere. 
  
Ifølge eiers opplysninger er bygningsmassen slitt og dårlig. Det blir sett på som  
uforholdsmessig kostbart – og dermed uaktuelt – å ta vare på den og heve den opp til 
akseptabel standard.    
  
I det forrige offentlige ettersyn «på forslag ny reguleringsplan for Rakkestad Sentrum», gikk 
Rakkestad kommune inn for at bygg på eiendommen «Storgata 45» ble vernekategorisert 
med formål fredning. Det var det ikke entydige reaksjoner på. Uttalelsene gikk i ulike 
retninger. I det etterfølgende arbeidet med planprosjektet har kommunen derfor utredet og 
veiet «vernespørsmålet» nærmere. Rakkestad kommune ser ikke lenger på «vern av 
bygning» og bygningsmiljø» av «Storgata 25» på samme måte som før, men prioriterer 
fortetting av og en økt andel leiligheter/boliger i sentrumsområdet høyere. Det har resultert i 
at vern av bygningen – i et planmessig helhetsperspektiv – i dag ikke er aktuelt.   
  
Rakkestad Sentrum sin opprinnelse er som flere ser det faktisk og historisk i og ved 
«Storgata 25». Det nye tiltaket utløser enkelte interessante spørsmål – som knytter seg til 
bygningsmiljø – jf. «vern og estetikk» – og som for eksempel går ut på hvor sentrum med 
tradisjonell gatebebyggelse skal starte. I denne saksframstillingen rangerer rådmannen 
fortetting av og en større andel leiligheter/boliger i Rakkestad Sentrum høyere enn «vern av 
bygning og bygningsmiljø» i «Storgata 25». Selv om det blir innvilget dispensasjon for tiltak i 
denne saken, vil Rakkestad kommune selvsagt i det videre «reguleringsplanprosjekt i 
Rakkestad Sentrum» fokusere på å bevare og videreføre det historiske bygningsmiljø i 
sentrumsområdet på en god måte. Det er et sentralt planpremiss. Planprosessen så langt 
indikerer også at det er tilfelle.   
  
For «ikke automatiske fredede kulturminner», er ønsker om og faktisk vern av bygninger og 
bygningsmiljø eieravhenging. Rådmannen ser på det som viktig for et samfunn å ta vare på 
«et tettsteds historikk». Det gjelder både opprinnelse og arkitektur. På den annen side er 
ingen tjent med en bygningsmasse som står til forfall og ikke blir tatt vare på.   
  
Fortetting og vern av eksisterende bygningsmiljøer er omdiskuterte tema i mange 
planprosjekter. Interesser støter mot hverandre. Engasjementet for og mot planer og tiltak 
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er høyt. Ofte ender det det hele opp som et spørsmål om finansiering av verneinteressene 
som ingen har noe svar på. 
  
I sin tid var det – som rådmannen ser det – i stor grad tilfelle i «Solvangsaken". 
  
Som flere ganger påpekt vurderer rådmannen det aktuelle tiltaket – på grunn av det 
gjeldende plan- og reguleringsregime – som noe komplekst og komplisert, men etter en 
grundig og bred vurdering av ulike spørsmål er konklusjonen at utbygger bør gis de 
nødvendige dispensasjoner til å realisere prosjektet. Tiltakshaver bør likevel i den videre 
byggesaksbehandling arbeide videre med og finne fram til en løsning på følgende momenter: 
  
Retningslinje T-1442/2012 legges til grunn for støyutredning og prosjektering i 
rammesøknaden. 
  
Prosjektet må ha en universell utforming. 
  
Det etableres en nærlekeplass med minst tre lekeapparater og sitteplasser som en 
konsekvens av tiltaket. 
  
Det avklares om bygget skal være en del av sentrumsbildet – det vil si om veggliv forholder 
seg til Storgata eller om bygget skal forholde seg til eneboligbebyggelsen. Det har betydning 
for plassering, størrelse og arkitektur.  
  
Det lages en arkitektonisk og planfaglig redegjørelse for byggets plassering, størrelse og 
form i forhold til omkringliggende bygninger og områder. 
 


