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RAKKESTAD KOMMUNE 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 
   
  
Saksbehandler Stine Syvertsen Arkiv nr. 143 Q8  
Utvalg Saknr Møtedato  
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 6/11 24.03.2011 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 6/11 Saknr 11/166 Løpenr 3457/11 
 

6-11 KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. For utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan opprettes en styringsgruppe med følgende 
sammensetning: 

 
1. Politisk representant og leder av komiteen: _______________ 
2. Politisk representant: _____________________ 
3. Politisk representant: _____________________ 
4. Rådmann alternativt kommunalsjef 
 

Følgende representert fra administrasjonen vil utgjøre arbeidsgruppen ved utarbeidelse av 
Rakkestad kommunes Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2024: 
  1. Representant fra planavdelingen TML - Espen Glosli 
  2. Representant fra kommunalteknikk TML - Stine Syvertsen 
  3. Enhetsleder kommunalteknikk TML - Anita Isebakke 
  4. Seksjonsleder TML – Thorbjørn Stubberud 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
 
Bakgrunn for saken: 
Det ble i 2001 vedtatt i kommunestyret en trafikksikkerhetsplan for Rakkestad kommune for 
perioden 2001 – 2012. Planen ble varslet oppstart på revidering 2006, men pga ulike årsaker 
har dette ikke blitt gjennomført. Det foreligger nå et forslag om å utarbeide en ny plan, som 
sees på i sammen med det planarbeidet som er under prosess i kommunen i dag. Ny 
utarbeidet Trafikksikkerhetsplan vil være en kommunedelplan. 
 
Hovedplan for vei og trafikksikkerhet skal være et politisk og administrativt 
styringsverktøy, både i planleggingsprosesser og folkehelsearbeidet i kommunen. Planen vil 
inneha forslag til både fysiske og ikke fysiske tiltak. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
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Rakkestad kommune er i flere lover og forskrifter pålagt å ha planer og rutiner for å 
forebygge ulykker og skader. Kommunen har ansvar for trafikksikkerhet på kommunale veier.   
 
Det faste utvalg for plansaker oppretter representanter til styringsgruppe for videre arbeid 
med utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplanen. 
 
Andre opplysninger: 
Forslag til organisering for utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan: 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
For politisk forankring av trafikksikkerhetsplanen vil det være hensiktsmessig å opprette en 
styringsgruppe med representanter fra politisk nivå. Arbeidsgruppa vil være den som 
utarbeider dokumentet og samarbeider med ressursgruppene. Arbeidsgruppa vil bestå av 
personer fra administrasjonen, og vil rapportere til Styringsgruppa. Styringsgruppa vil være 
den som godkjenner dokumentet og legger Trafikksikkerhetsplanen frem for politisk 
behandling. 
 
Trafikksikkerhet er tverrfaglig og flere instanser bør være med i utarbeidelse av ny 
trafikksikkerhetsplan. Deltakere i ressursgruppene: 

 Politiet 
 Skole/barnehage 
 Fylkes Trafikksikkerhets utvalg (FTU) og Trygg Trafikk (TT) 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Idrettslag/foreninger 
 Eldre-/funskjonsrådet 
 Evt andre innstanser 

 
En trafikksikkerhetsplan vil inneha en gjennomgang av både fysiske og ikke fysiske tiltak for å 
øke trafikksikkerheten i kommunen. 
 
Administrasjonen vil ha tett samarbeid med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk i arbeidet 
med ny trafikksikkerhetsplan. Arbeidet vil starte opp våren 2011, og en ferdig 
Trafikksikkerhetsplan for 2013 – 2024 forventes å kunne foreligge innen utgangen av 2012.   
 
Rammebetingelser: 
En trafikksikkerhetsplan inngår som et ledd i flere lover og forskrifter, bla: 
 - Kommunehelsetjenesteloven – oversikt over helsetilstand og foreslå  
    helsefremmede og forebyggende tiltak 
 - Forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om miljørettet helsevern i  
     barnehager og skoler. Virksomheter skal planlegges, drives og avvikles slik  
       at ulykker og skader forebygges. Arbeide for å redusere risikoen for at  
     ulykker skal skje og skadebegrensning.       

Ressursgruppe RessursgruppeRessursgruppe 

Styringsgruppe

Arbeidsgruppe
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K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser:  
Tiltak som foreslås gjennomført i en trafikksikkerhetsplan vil ha en helsemessig god 
forebygging av skader og ulykker. Mange av tiltakene er også ofte ikke fysiske tiltak, som for 
eksempel holdningsskapende arbeid og opplysningsarbeid. 
 
Økonomi: 
Kostnader for utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan vil bli dekket av driftsbudsjettet for 
Gatelys/Trafikksikkerhet.  
Investeringskostnader for de enkelte tiltakene som vil bli foreslått i en trafikksikkerhetsplan 
vil bli innarbeidet i fremtidige budsjett- og økonomiplaner. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Administrasjonen vil ha tett samarbeid med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk i arbeidet 
med ny trafikksikkerhetsplan. Trygg Trafikk er en innstans som bistår kommuner med å 
utarbeide trafikksikkerhetsplaner, og administrasjonen vil ta raskt kontakt med TT for hjelp til 
videre fremdrift i utarbeidelse av kommunens trafikksikkerhetsplan.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. GBR 197/13 
Utvalg Saknr Møtedato  
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 7/11 24.03.2011 
 
 
Utvalgssak 7/11 Saknr 11/295 Løpenr 3011/11 
 

7-11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUD MOT TILTAK 
LANGS VANN OG VASSDRAG - HÅKON STUBBERUD - 
JØRUNGÅRD 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Det faste utvalg for plansaker gir i henhold til § 19-2 i lov om planlegging og 
byggesaksbehandling dispensasjon fra kommuneplanens § 5.2.  

2. Avløpsanlegget kan plasseres 12 meter fra Rakkestadelvas hovedløp. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Situasjonsplan 
 
Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med oppføring av enebolig på gnr. 197, bnr. 15 i Rakkestad kommune søkes det 
om utslippstillatelse for denne boligen og fire andre nærliggende boliger i området. 
Avløpsanlegget er planlagt plassert 12 meter fra Rakkestadelvas hovedløp.   
 
Avløpsanleggets plassering er i strid med § 5.2 i gjeldende kommuneplan – forbud mot tiltak 
langs vann og vassdrag, inntil 50 meter fra strandlinjen. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune vil behandle søknad om dispensasjon etter § 19-2 i lov om planlegging 
og byggesaksbehandling i det faste utvalg for plansaker. 
 
Andre opplysninger: 
Da avløpsanlegget er et fellesanlegg, er plassering vesentlig i forhold til å oppnå selvfall fra 
alle boliger. Beskrevet plassering er nødvendig for å kunne tilknytte alle de planlagte 
boligene. 
 
Saken er oversendt fylkesmannens miljøvernavdeling for uttalelse, jamfør rutiner for 
oversendelse av dispensasjonssaker. 
Fylkesmannens konklusjon er at de ikke vil ha noen innvendinger mot en eventuell 
dispensasjon.  
 
Rammebetingelser: 



  Sak 7/11 
 

  Side 6 av 10   

Kommuneplan 1999-2010 
Plan- og bygningsloven 
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Avløpsanlegget er planlagt som et fellesanlegg for fem eneboliger i området. Et fellesanlegg 
vil med stor sannsynlighet oppnå bedre renseresultater enn alternativet med fem ett-hus 
anlegg. Fellesanleggene er mer robuste for variasjoner i tilførsel av avløpsvann. Utslipp av 
næringsstoffer til Rakkestadelva vil bli mindre med et fellesanlegg. 
 
Andre faglige vurderinger: 
Det planlagte avløpsanlegget skal graves ned i terrenget. Kun lokket til anlegget vil være 
synlig over bakken. Avløpsanlegget legger dermed ingen begrensninger på bruken av det 
aktuelle området. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen vurderer fordelene med et felles avløpsanlegg å være større enn ulempene. 
Anlegget vil ikke bli visuelt synlig og det vil ikke være begrensende for tilgangen til elva og 
nærliggende områder. 
I forbindelse med gjennomføring av handlingsplan i ”kommunedelplan vannmiljø” – sanering 
av alle spredte avløpsanlegg - oppfordrer Rakkestad kommune anleggseiere til å vurdere 
fellesanlegg for avløp. Anlegg for to eller flere boliger er fordelaktige med hensyn til: 
rensegrad, anleggskostnader, drift og vedlikeholdskostnader og tilsyn. 



  Sak 8/11 
 

  Side 7 av 10   

RAKKESTAD KOMMUNE 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 
   
  
Saksbehandler Espen Jordet Arkiv nr. 026  
Utvalg Saknr Møtedato  
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 8/11 24.03.2011 
FORMANNSKAPET /  
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 8/11 Saknr 11/624 Løpenr 3630/11 
 

8-11 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE 
ØSTFOLD  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre 
Østfold 2011-2020”. 

 
2. Planen har status som kommundelplan. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1. Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020 
  2. Tabell over innkomne høringsuttalelser med kommentarer 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Etter initiativ fra Indre Østfold Regionråd og vedtak i Rakkestad kommunestyre, sak 79/08, 
har Rakkestad kommune gjennomført felles planprosess med 9 andre kommuner i Indre 
Østfold. Resultatet av arbeidet er forslag til klima- og energiplan for Indre Østfold. 
 
Det faste utvalg for plansaker i Rakkestad vedtok i sak 6/10 å legge planen ut til høring. 
Planen ble lagt ut til høring med frist 15.01.2011. Høringsinnspillene er listet opp i egen tabell 
for å gi en oversikt over innspill og kommentarer. Noen av innspillene er i tråd med 
planforslaget og således kommentert som ivaretatt i planen. En del endringer og 
tekstjusteringer er lagt inn etter nærmere vurderinger i prosjektarbeidsgruppen og 
styringsgruppen. Noen innspill er av en slik art at de har blitt løftet frem i regionrådet for 
nærmere vurdering. Det er kommet inn relativt mange innspill både fra offentlige 
myndigheter og organisasjoner. I alt vesentlig er innspillene ivaretatt i planforslaget og lagt 
inn i teksten. Ingen av innspillene har ført til vesentlige endringer av innholdet i den grad at 
det fordrer en ny høringsrunde. Det er gjort mindre vesentlige endringer i mål, strategier og 
tiltaksdel. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
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Sluttbehandling av planforslaget til ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 
2011-2020”. 
 
Andre opplysninger: 
Kommentarer til høringsinnspill: 
Kommentarene fremgår i korte trekk i vedlagt tabell, men de viktigste punktene er: 
 
- De offentlige myndigheter har generelt sett gitt planen en god kritikk ved å påpeke at den 
er gjennomarbeidet og gir en god lokal energi- og klimapolitikk som ivaretar de nasjonale 
føringer. 
 
- Statens vegvesen understreker viktigheten av å satse på de tiltakene som bidrar til 
størst reduksjon av CO2. De lister opp 5 råd om handlinger og tiltak som planen omhandler 
eller ivaretar. 
 
- Fylkesmannen nevner innledningsvis at mål, strategier og tiltak må innarbeides i egen 
organisasjon og i øvrig plan og styringssystemer. Ingen innvendinger mot at kommunene 
ferdigbehandler og egengodkjenner planen. Det er gjort en del endringer og justeringer som 
følge av fylkesmannens høringsinnspill. 
 
- Østfold fylkeskommune har og en grundig saksbehandling med mange innspill, men mener 
planen generelt er godt skrevet og på en god måte knytter faglige begrunnelser til definerte 
mål, strategier og tiltak. Planen har en logisk oppbygging og er presentert på en forståelig og 
svært god måte. Grunnlagsanalysen er et godt grunnlag for det videre arbeid med klima og 
energi. 
 Foruten at fylkeskommunen foreslår også å ta med eierskapsutøvelse i strategi og 

tiltak, så bes Indre Østfolds kommuner å ta stilling til å kunne delta i Energiforum 
Østfold i forhold til felles gjennomføring av energipolitikk i Østfold. 

 Kommunene bes også om å ta stilling til i forbindelse med felles planarbeid på klima 
og energi å avklare politikk på biogass og bioenergi for øvrig bl.a ved å samarbeide 
eller delta i prosjekt Biogass Østfold 2015. 

 Ellers roses planen for inkluderingen av innspillene i fra fylkesplan ”Østfold mot 2050”. 
 Det pekes på at arbeidet med klimatilpasning vil bli kvalitativt bedre ved et samarbeid 

om en felles prosess både blant Indre-kommunene og med resten av Østfold. 
 

- Indre Østfold Renovasjon IØR foreslår noen omformuleringer i planforslaget som 
hensyntas. Videre er selskapet positive til å samarbeide om de tilakene som berører deres 
virksomhet. 
 
- Indre Østfold Ungdomsråd har et gjennomarbeidet høringsforslag, spesielt hva gjelder 
trafikk og samferdselsdelen. De spesifiserer satsingen på kollektivtrafikktiltak med konkrete 
krav og forslag om planen endres/justeres i forhold til. 
 
- Marker Bondelag og Trøgstad Bondelag har hver gitt innspill og synspunkter som ivaretar 
landbrukssektoren. 
 Marker Bondelag er noe spørrende til gjennomføring/ambisjoner i forhold til denne 

sektoren fordi landbruksnæringen må få bedret rammebetingelser/ øremerkede midler 
etc. 

 Trøgstad Bondelag innleder med å påpeke at andre sektorer med større økning i 
klimagassutslipp vil fortsette å øke dersom det ikke legges opp til en annen politikk og 
påpeker av landbrukssektoren har hatt stabilt utslipp i hele måleperioden 1990-2007. 
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Tross denne generelle betraktingen stiller de seg positive til å gjennomføre direkte 
tiltak i landbruksnæringen og mer indirekte tiltak. 

 Kommentarene i fra bondelagene tas til orientering. 
 
- Ytre Hobøl Bygdekvinnelag har 4 kommentarer til planen og som generelt støtter opp om 
innholdet i denne, spesielt hva gjelder tiltak for å bygge opp om tettsted og minske 
transportbehov, nye utbyggingsområder sees i sammenheng med kort avstand til vei og 
kollektivtilbud. I tillegg støtter de forslagene i plan som går på det holdningsskapende 
arbeidet. 
 
- NVE ber kommunene hensynta og være klar over innholdet i energilovens forskrifter og 
nevner spesifikt forhold som områdekonsesjon/strømleverandør har ansvar for og som står i 
sammenheng med kommunene. Videre er det krav til energiattester for store bygg, det vil bli 
innført Grønne sertifikater i Norge i 2012 og det er viktig å arbeide videre med 
klimatilpassning i arealplanleggingen. Planen vil gjennom videre oppfølging i klima- og 
energiarbeid særlig hva gjelder strategi og tiltak under klimatilpassing, måtte ta hensyn til 
disse kommentarene. 
 
Indre Østfold Regionråd behandlet planen i sak 03/2011 den 18.02.2011. og vedtok følgende 
tilrådning ovenfor kommunene: 
1. Indre Østfold Regionråd anbefaler at foreliggende planforslag med justeringer etter 
høringen vedtas i kommunene som en kommunedelplan for klima og energi 2011-2020. 
2. Kommunene bes behandle planutkastet innen juni 2011. 
3. Styringsgruppen (rådmannsgruppen) gis i oppgave: 
- Følge opp det felles arbeidet med klima- og energiplanen ved å nedsette en 
samhandlingsgruppe. Her skal også energiansvarlige fra kommunene være 
representert for oppfølging av Enøk-tiltak. 
- Følge opp fylkeskommunens råd om å delta på vegne av Indre-kommunene i 
Energiforum Østfold og delta/samarbeide med prosjekt Biogass Østfold 2015. 
- Følge opp videre felles klimaplanarbeid og klimanettverket i Østfold i forhold til felles 
oppgaver slik som f.eks videre arbeid med klimatilpassning i kommunene. 
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Norge har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å redusere utslippet av klimagasser til 
atmosfæren. Ca 20 % av det nasjonale klimagassutslippet er relatert til kilder der norske 
kommuner har midler/mulighet til å påvirke utslippet.  
Det er lite sannsynlig at reduserte utslipp vil merkes lokalt i Rakkestad. Like fullt er Rakkestad 
kommune ansvarlig for å bidra til at de nasjonale målene for klimagassreduksjon oppnås. 
 
Økonomi: 
I planen er det foreslått å avsette minimum 20 kr pr. innbygger til øremerkede ENØK-tiltak i 
egen kommune. For Rakkestad betyr dette da 150 000 kr i et eget ENØK fond. Forslaget tas 
til etterretning i budsjettarbeidet for 2012 og videre inn i økonomi og handlingsplan. 
Utover dette vil planforslaget gi føringer for alle sektorer i Rakkestad kommune. Vedtak, som 
gjøres i forhold til de temaer planen omhandler, bør ha forankring i planens anbefalinger. 
 
Andre faglige vurderinger: 
Gjennom samarbeid mellom de 10 indre Østfold kommunen kan Rakkestad kommune vedta 
en klima- og energiplan. Dette er en plan med forankringer i nasjonale og regionale føringer. 
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Planen innehar 5 strategier og til sammen 49 tiltak. Kommunene har forskjellig ståsted og 
utfordringer. Med utgangspunkt i samarbeidet som er etablert i planprosessen og etablering 
av en samhandlingsgruppe, har en tro på at det vil bli gjennomført flere tiltak enn om hver 
kommune arbeider alene. Det vil også være nødvendig med samarbeid utover Indre Østfold 
kommunen for å kunne oppnå resultater 
 
Administrasjonens vurdering: 
Klima- og energiplanen for Indre Østfolds kommuner 2011-2020 vil gi føringer og overlappe 
med annen oversiktsplanlegging innenfor de ulike sektorene. Det gjelder avfallsplanlegging, 
samferdsels- og trafikkplanlegging, næringsplanlegging/landbruksplan og generelt 
planforutsetninger i arealplanleggingen.  
 
Rakkestad kommune vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging 
av planen. 
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