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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Espen Glosli Arkiv nr. 143  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 54/11 14.12.2011 
 
 
Utvalgssak 54/11 Saknr 11/2634 Løpenr 15394/11 
 

54-11 PLANPROGRAM RAKKESTAD SENTRUM OG 
BERGENHUSOMRÅDET  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planutvalget vedtar at planprogram for områdeplan Rakkestad sentrum og 
Bergenhusområdet legges ut på offentlig ettersyn. 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Høringsforslag : Planprogram. Legges på bordet møtedagen 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommuneplan for Rakkestad kommune 2011-2022 stiller krav om en felles, mer detaljert 
planlegging av sentrumsområdene. Oppstart av planarbeider for Rakkestad sentrum og 
Bergenhusområdet er varslet, og behovet for et planprogram for prosjektet har legitimert seg 
via prosessen så langt.  
 
Som hovedregel skal planprogram behandles samtidig med at oppstart av planarbeid varsles. 
Sentrumsplanen er nå i startgropen. Samtidigheten mellom planene (Rakkestad sentrum og 
Bergenhusområdet) og deres gjensidige avhengighet av hverandre, gjør det formålstjenlig å 
operere med et felles planprogram.   
 
Plan og bygningsloven – § 4-1 og § 12-9 – krever for planer med vesentlig virkning for miljø 
og samfunn at det skal utarbeides et planprogram. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Plan og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 forutsetter at planprogram fastsettes av 
kommunestyret eller organ med delegert myndighet.  
 
Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker før endelig vedtak. 
 
Rammebetingelser: 
Plan og bygningslovens regler er styrende for utarbeiding av plandokumentet.  
 
Rakkestad kommune vedtok nylig en kommuneplan. Den er også styrende for annet 
planarbeid.  
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Det er som en følge av kommuneplanen laget en stedsanalyse og avholdt en plansmie – som 
er en stor del av grunnlag for planprogrammet. Planprogrammet er forankret i planarbeidets 
organisasjon gjennom arbeidsgrupper referansegrupper og styringsgruppe.  
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Økonomi: 
Planprogram forholder seg til budsjettet.  
 
Miljø: 
Planprogrammet ivaretar ytre miljø. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Planprogrammet er godt gjenomarbeidet, og inneholder som sådan de temaer som er viktige 
for det forestående planprosjektet. Således vil planene kunne fastsettes i samsvar med 
planprogrammet. 
Planprogrammet er forankret i planarbeidets organisasjonsmodell. Det presentert i aktuelle 
fora og for aktuelle aktører, og det er gitt mulighet for både enkeltpersoner, organisasjoner 
og organer å komme med innspill.  
 
Innholdet er dermed godt kvalitetssikret administrativt, politisk, regionalt og lokalt.  
 
Rådmannen mener følgelig at planprogrammet ikke trenger noen videre vurdering.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Espen Glosli Arkiv nr. L13  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 55/11 14.12.2011 
 
 
Utvalgssak 55/11 Saknr 11/691 Løpenr 15472/11 
 

55-11 DETALJREGULERINGSPLAN FLADSTAD - FELT B 3  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad formannskap gjør som planutvalg følgende vedtak i saken: 

 

Detaljreguleringsplanforslag for Fladstad Gård – ”Område B3” – legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endring – det legges til ett punkt § 1.2 under fellebestemmelser : 

”Der hvor topografiske forhold ikke vanskeliggjør det, skal prinsippet for universell utforming 
følges for adkomst til alle områder. For adkomst og utforming av lekeplass skal prinsippet for 
universell utforming følges”. 
 
Saksopplysninger: 
 

Vedlegg:   

Vedlegg 1: Plankart (nedkopiert). 

Vedlegg 2: Planbestemmelser. 

Vedlegg 3: Planbeskrivelse. 

 

Bakgrunn for saken: 

Reguleringsplan for Fladstad Gård ble godkjent av kommunestyret 28.04.05 – som sak nr. 
26/05. Den er i hovedsak en flatereguleringsplan – som forutsettes fulgt opp med en 
bebyggelsesplan som grunnlag for konkrete utbyggingstiltak.  

Reguleringsplan for Fladstad gård ble vedtatt etter plan og bygningsloven av 1985. Denne 
loven er erstattet av plan og bygningslov av 2008. Instituttet bebyggelsesplan eksisterer ikke 
lenger. I planer der bebyggelsesplaner er forlangt, blir disse derfor i dag laget etter reglene 
for detaljreguleringsplaner – jf. plan- og bygningslovens § 12-3.  

Nordbohus ønsker å realisere ”Område B3”. Det blir i den sammenheng – jf. bestemmelser til 
reguleringsplan for Fladstad Gård – fremmet forslag til detaljreguleringsplan for de aktuelle 
arealene.  
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Kommunens ansvar for saken: 

Rakkestad Kommune er lokal planmyndighet, og behandler spørsmål og saker innenfor plan- 
og bygningslovens rammer.  

Utkast til private reguleringsplaner blir lagt ut til offentlig ettersyn av lokal planmyndighet. 
Høringsfristen er på seks uker. Kommunestyret fastsetter til slutt reguleringsplanen.  

 

Rammebetingelser: 

Reguleringsplan for Fladstad Gård – kart og bestemmelser – er førende for 
detaljreguleringsplan.   

Fylkesplanen krever fortetting og høy arealutnyttelse innenfor sentrum. 

For øvrig gjelder rikspolitiske retningslinjer, kulturminneloven, naturmangfoldloven, plan og 
bygningsloven og kommuneplan for Rakkestad 2011-2022 som rammeverk for planarbeidet. 

 

K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 

  

Helse- og miljøkonsekvenser: 

Følgende viktige momenter er vurdert av forslagstiller(oppsummert): 

 

 Grunnforhold.  

Det er gjort undersøkelser for å avdekke mulige dårlige grunnforhold. I skrivende 
stund foreligger ikke resultatene.  

I bestemmelsene er det tatt høyde for dårlige grunnforhold i 
rekkefølgebestemmelsene.  

Området er ikke registrert som aktsomhetsområde med tanke på radon. 

  

 Støy. 

Det foreligger ingen indikasjon på at feltet vil overstige grenseverdiene for støy i 
boligområde. 

 

 Kulturminner.  

Det foreligger ikke indikasjoner på at frede kulturminner finnes i grunnen. 
Grunnundersøkelser ble gjort i forbindelse med utarbeiding av underliggende plan. 

 

 Naturmangfold m.m. 

Det er ikke registrert verneverdige naturområder, vegetasjon, vilt eller annet biologisk 
mangfold innenfor eller i influensområdet til planen.  
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 Barn og unges interesser. 

Området er ikke i bruk av barn og unge i dag og er heller ikke en del av friområder 
eller viktig grønnstruktur. 

 

 Trafikk m.m. 

Området har kjøreadkomst fra Skoleveien via Parkveien.  

 

Økonomi: 

Rakkestad kommune skal ifølge planforslaget ta over vei, vann og avløp og lekeplass. I tillegg 
er det åpen overvannhåndtering på feltet. Det vil påløpe kostnader til drift og vedlikehold av 
dette. 

Dette er identisk med de opplegg som er avtalt for andre private boligområder. 

  

Andre faglige vurderinger: 

Det er ikke innsendt endelig resultat/rapport for grunnundersøkelsene – noe som er forsøkt 
ivaretatt med en rekkefølgebestemmelse. Dette er uheldig dersom det oppstår momenter 
som tilsier store endringer i planen.  

Endelig rapport fra geotekniske undersøkelser må foreligge før endelig vedtak.  

 

Administrasjonens vurdering: 

Fladstad Gård ble for seks år siden regulert til boligformål. I kommuneplan 2011-2022 er 
denne statusen videreført. Det samme gjelder for øvrig for Prestegårdsskogen Boligområde.   

Planforslaget for område B3 er altså i samsvar med kommuneplan og reguleringsplan for 
Fladstad Gård. Det kan dermed framlegges til behandling. 

  

Bebyggelse: 

Området B3 består i kun dyrka mark. Som hovedregel er nedbygging av slike arealer uheldig. 
I dette tilfellet er likevel jordvernet avklart gjennom tidligere planarbeid, og er dermed ikke 
noe tema i denne saken. Fra et ressursmessig synspunkt, er det ønskelig at jorda dyrkes så 
lenge som mulig. Utbyggingen bør ta hensyn til det. 

Fladstad Gård er det siste jomfruelige området regulert til boligformål I Rakkestad sentrum. 
Det stiller sterke krav til arealutnyttelsen.  

Fylkesplanen regulerer bruk av arealer innen sentrumsavgrensningen. Det gjør også 
kommuneplanen og reguleringsplanen mer detaljert. På ”Område B 3” er det beskrevet 
konsentrert småhusbebyggelse med en BYA på inntil 40 prosent. I planforslaget er det lagt 
opp til en blanding av rekkehus, kjedede eneboliger, firemannsboliger og eneboliger. Alle 
kategorier faller inn under det som forstås SOM småhusbebyggelse.  

Planforlaget legger seg på en BYA på tomtene som varierer fra 29,3 prosent til 69 prosent 
(felles parkeringsareal ikke medregnet). Det virker i utgangspunktet noe tett sammenlignet 
med det som er vanlig i Rakkestad og det er også i overkant av det reguleringsplanen fra 
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2005 foreskriver.  

Totalt sett blir det 32 boenheter på totalt 17 daa – inklusive infrastruktur. Dette gir en tetthet 
på 1.88 / daa.  

Ifølge fylkesplanen og kommuneplanen bør det legges til rette for en tettere utbygging enn 
bestemmelsene i 2005-planen åpner for. Medregnet felles grøntanlegg og lekeplass, vil ikke 
feltet virke mye tettere enn det som er normal bebyggelse innenfor sentrums grense. 
Husplassering og hustyper er dessuten fornuftig.  

Disse momenter tatt i betraktning, er planutkastet akseptabelt.  

 

Lekeareal 

Det er satt av totalt 627 kvadratmeter til offentlig lekeareal i tilknytting til grønnstrukturen i 
2005- planen og i tilknytting til annen felles grønnstruktur. Dette virker umiddelbart lite.  

Underliggende plan (2005) legger opp til at større friområder skal benyttes til lek og opphold 
for barn. Lekeplassen er lagt inntil disse friområder. Den har kort avstand til Fladstadskogen 
som tur- og lekeområde.  

Boligfeltet har også kort avstand – via turvei – til barneskole – der det er etablert blant annet 
sandvolleyballbane, ballløkke m.m. Turvei er det også til ungdomskole, skateanlegg og 
idrettshall.  

Det hele er innenfor en avstand/radius av 400 meter. Området er derfor godt dekket med 
områder for barn og unges lek. 

 

Naturmangfold: 

Området består av kun dyrka mark, men det er ingen kjente konflikter mot 
naturmangfoldloven. Verken forlagsstillers undersøkelser eller Rakkestad kommunens 
temakart forandrer på dette faktum.   

 

Barn og unges lek: 

Området er som sagt kun innmark. Det kan bare benyttes vinterstid til lek og ferdsel.  

Stort sett blir det bare brukt til sporadisk skigåing. Det skjer i hovedsak vest for gårdstunet – 
ikke østenfor der det nå planlegges utbygging.  

I denne omgang disponeres altså ikke arealer som enten er i bruk eller som naturlig vil kunne 
benyttes av barn og unge til opphold eller lek. Snarere blir det bedre tilrettelagt for slik 
aktivitet.  

 

Trafikk 

Området har atkomst fra Skoleveien via Parkveien – slik som reguleringsplanen forutsetter.   

Reguleringsplanforslaget inneholder kun offentlige internveier. De har to bredder – hvor 
hovedtrase inn til feltet har en asfaltert flate på 4.5 meter. Regulert bredde er på 8 meter. 
Dette inkluderer skulder og grøft.  

Tilsvarende har internveiene en asfaltert bredde på 3,5 meter. Regulert bredde er på 6,5 
meter. Det er avsatt snuhammere med gode muligheter for renovatører til å snu bilene. 
Snørydding kan også fungere bra.  
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Det trengs ikke bussholdeplasser på feltet eller i tilknytting til det. Gangavstand til skoler.  

Hvis framtidige utbygginger – B4, B5 og B7 – gir mer arealintensiv utnyttelse enn opprinnelig 
forutsatt, bør Skoleveien og adkomstveier mellom Skoleveien og reguleringsområdet vurderes 
utvidet.  

  

Universell utforming:  

Ifølge fylkesplan og kommuneplan, skal alle reguleringsplaner ha bestemmelser om universell 
utforming.  

Planforslaget har ikke bestemmelser om det. Planbeskrivelsen omtaler temaet generelt. 
Innholdet bør legges inn i bestemmelsene.  

Dette gjelder spesielt adkomst til boliger og lekeområdet. 

 

Oppsummering: 

Plan og planbeskrivelse er et gjennomarbeidet og solid dokument. Det tar hensyn til de 
forutsetninger i reguleringsplan for Fladstad Gård (2005), kommuneplan, fylkesplan og andre 
rammebetingelser. Unntak dreier seg om bestemmelser om universell utforming.  

Rådmannen er av den oppfatning at følgende tillegg til bestemmelsene bør tilføyes under 
fellesbestemmelser:  

”Der hvor topografiske forhold ikke vanskeliggjør det, skal prinsippet for universell utforming 
følges for adkomst til alle områder. For adkomst og utforming av lekeplass skal prinsippet for 
universell utforming følges”.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Ald Thode Skog Arkiv nr. 153  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 56/11 14.12.2011 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 56/11 Saknr 11/2679 Løpenr 15631/11 
 

56-11 BUDSJETT 2011 - SALDERING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
Rakkestad kommunestyre gjør følgende forandringer i investeringsbudsjettet for 2011:  
 
KLP, egenkapitalinnskudd,  kr. 40 000 
Rakkestad Kino, digitalisering,  " 130 000 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, inventar og utstyr, " 150 000 
Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen, tineaggregat,  " 235 000 
Televeien, offentlig parkeringsplass,  " 310 000 
Salg av biler - utsatt realisasjon,  " 300 000 
   
Sum,  kr. 1 165 000 
 
Finansiering (redusert bevilgning og finansiering):  
 
Rakkestad ungdomsskole,  kr. 400 000 
Rakkestad familiesenter,  " 765 000 
   
Sum,  kr. 1 165 000 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  Ingen.  
 
Bakgrunn for saken: 
Rådmannen regner med at driftsregnskapet gjøres opp i samsvar med 
budsjettforutsetningene, og at det ved årets slutt fortsatt er balanse i kommunens økonomi.  
 
Med hensyn til investerbudsjettet og investeringsregnskapet er det noen mindre avvik, men 
ingenting som forandrer realiteten i opplegget. Dette gjelder:  
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Kapitalbehov:  
  
KLP, egenkapitalinnskudd,  kr. 40 000 
Rakkestad Kino, digitalisering,  " 130 000 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, inventar og utstyr, " 150 000 
Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen, tineaggregat,  " 235 000 
Televeien, offentlig parkeringsplass,  " 310 000 
Salg av biler - utsatt realisasjon,  " 300 000 
   
Sum,  kr. 1 165 000 
 
Finansiering (redusert bevilgning og finansiering):  
 
Rakkestad ungdomsskole,  kr. 400 000 
Rakkestad familiesenter,  " 765 000 
   
Sum,  kr. 1 165 000 
 
Denne sak er en enkel saldering av investeringsbudsjettet for 2011.  
 
Tineaggregat til teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen skyldes at det eksisterende utstyret 
har havarert, og at Rakkestad kommune for å løse sine oppgaver på drift og vedlikehold av 
veier måtte skaffe til veie et nytt aggregat.  
 
Offentlig parkeringsplass i Televeien, er resultat av en administrativ – politisk prosess i 
sommer og høst. Det dreier seg i sluttsum om å legge til rette for enkeltbedrifter og 
næringsvirksomhet som helhet i området.  
 
Rådmannen viser til informasjon om sakene i Llandbruk-, plan- og teknikkutvalget og 
formannskapet.  
 
Salg av biler finner sannsynligvis sted i 2012.   
 
 
 
 












































	2011.12.14
	MØTEINNKALLING
	54-11 PLANPROGRAM RAKKESTAD SENTRUM OG BERGENHUSOMRÅDET 
	55-11 DETALJREGULERINGSPLAN FLADSTAD - FELT B 3 
	Vedlegg 1 FSK sak 55-11
	Vedlegg 2 FSK sak 55-11
	Vedlegg 3 FSK sak 55-11

	56-11 BUDSJETT 2011 - SALDERING 





