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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 216  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 5/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 5/12 Saknr 12/1103 Løpenr 4581/12 
 

5-12 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RUTINER FOR 
POSTGANG  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Rutiner for postgang – Rakkestad 
kommune” og kontrollutvalgets vedtak i saken til orientering.   
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1.   Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS’ brev av 17.02.12, vedlagt 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS’ rapport: ”Rutiner for  
Postgang”, datert 09.01.12.    

2. Dokumenthåndteringsrutiner:    
a. 1.1 
b. 1.3 
c. 1.6 
d. 3.3 

 
Bakgrunn for saken: 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS startet i september 2011 forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Rutiner for postgang” – Rakkestad kommune.  Prosjektet bygget på følgende problemstilling: 
Har kommunen tilfredsstillende praksis for postgang internt og eksternt?  
 
Revisor har kontrollert om kommunen har utarbeidet dokumenthåndteringsrutiner som 
inneholder: 
 

 Mottak og åpning av vanlig post – hvem har ansvaret. 
 Arkivbegrensning. 
 Har kommunen papirarkiv og ikke elektronisk arkiv, og mottas saksdokumenter på 

annet medium enn papir, må man sørge for at slike dokumenter skrives ut på papir og 
arkivert. 

   
Revisor har også kontrollert om saksdokumenter blir journalført i journalen før de går til 
saksbehandling. Dette gjelder også hastesaker.  Om organet har laget kopibok, med kopi av 
alle undertegnede dokumenter som er sendt ut fra organet, og om det er rutiner for hvem 
som har ansvaret for dette.  Revisor har også ført tilsyn med om det er utarbeidet rutiner for 
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hvordan kommunen skal forholde seg til elektronisk kommunikasjon, hvordan risiko 
forebygges.  Til slutt kontrollerte revisor om kommunens dokumenthåndteringsrutiner blir 
fulgt. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rapporten er behandlet i kontrollutvalget som innstiller direkte til kommunestyret. 
 
Andre opplysninger: 
Revisor konkluderer med at det er utarbeidet gode dokumenthåndteringsrutiner og at disse 
gir et godt grunnlag for ansvarsfordeling og for å følge opp lovverket som er satt for området.  
Til tross for dette, ser revisor at kommunen har noen problemer med å gjennomføre rutinene 
i praksis.  I prosessen kontrollerte revisjonen åtte e-poster til Rakkestad kommune og fant at 
kun to ble sendt til journalføring og arkivering. Revisor finner at også andre dokumenter ikke 
oversendes til journalføring og vurderer dette som en svikt i rutinebruken.  Det er viktig at 
alle saksbehandlere er gjort kjent med hva som skal leveres til sentralarkivet og når de skal 
gjøre det.   
 
Revisjonen har på bakgrunn av forvaltningsrevisjonen gitt kommunen 5 anbefalinger som 
rådmannen ga tilbakemelding på i brev av 16.01.12.   
 
Anbefalingene gjelder rutiner for kopibok, sending og mottak av e-post og behandling av inn- 
og utgående dokumenter. 
 
Rakkestad kommunes dokumenthåndteringsrutiner ble sist gjennomgått og godkjent 
12.12.11.  På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten er tre av rutinene endret og vil bli 
godkjent etter at forvaltningsrevisjonsrapporten er behandlet i kommunestyret.  De aktuelle 
(endrede) rutinene følger vedlagt til orientering.   
 
I tillegg til kurs i sak/arkivsystem, aktuelt lovverk m.v. er det informert om 
dokumenthåndteringsrutinene i rådmannens ledergruppe. De er også tilgjengelig for alle 
ansatte i kommunens kvalitetssystem QM+ . Rådmannen vil sørge for at 
forvaltningsrevisjonsrapporten og kommunestyrets vedtak i saken blir gjort kjent for alle 
ledere i kommunen. 
 
Kontrollutvalget gjorde den 16.02.12 følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
2. Kontrollutvalget anbefaler at evt. nye systemer som innføres i kommunen også er tatt 

høyde for i sikkerhetshåndboken i forhold til kryptering av sensitive data.  
3. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering og rapporten 

oversendes kommunestyret til videre behandling. 
4. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken et år etter at rapporten er 

ferdigbehandlet i kommunestyret. 
 
og ber Rakkestad kommunestyre ta forvaltningsrevisjonsrapport ”Rutiner for postgang – 
Rakkestad kommune” og kontrollutvalgets vedtak i saken til orientering.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 614  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 15/12 21.03.2012 
KOMMUNESTYRET 6/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 6/12 Saknr 12/1069 Løpenr 4316/12 
 

6-12 MELDING - BANKGÅRDEN RAKKESTAD III  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.  
 
 
Formannskapets innstilling legges fram på møtedagen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn: 
Rakkestad kommune er den største eier av Bankgården Rakkestad AS. Vedtektene angir blant 
annet formålet med virksomheten. For fire år siden ble det i tillegg gjort en avtale – som 
nærmere beskriver driftsfundament og avkastningsforventninger i selskapet. Den er gjensidig 
forpliktende mellom aksjonærene.  
 
Med hensyn til drift og utvikling av Bankgården AS, er det – på tross av dialog mellom eierne 
og kommunal behandling av problemstillinger knyttet til sakskomplekset – få avklaringer. Av 
den grunn har politisk ledelse bedt rådmannen om å legge fram en sak for formannskap og 
kommunestyre – med det formål å utforme en kommunal strategi for stabilisering og utvikling 
av Bankgården Rakkestad AS.  
 
Selskapet - oppsummert:  
Rakkestad kommune eier 36 prosent av Bankgården Rakkestad AS. Selskapet har i øyeblikket 
denne eierstruktur:  
 
Rakkestad kommune,  900 aksjer 36 prosent 
DnB NOR Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse, 400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
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Sum,        2 500 aksjer          100 prosent   
 
Ifølge vedtektene er virksomhetens formål å erverve og eie eiendommen "J. C. Liensgate 5" i 
Rakkestad, og forvalte den på en måte som framhever bygningens og områdets kulturelle 
verdier.  
 
Rakkestad kommune og de øvrige eieres forpliktelser overfor hverandre og selskap, er 
utdypet nærmere i aksjonæravtale mellom partene av 15.09.08. Eiendommen/Bygget 
omtales som en/et av Rakkestads fineste - som det krever ekstraordinært store ressurser for 
å vedlikeholde og utvikle. Det er tenkt finansiert av utleie og en forsiktig utbygging (boliger) 
på eiendommen.  
 
I henhold til aksjonæravtalen, skal Bankgården Rakkestad AS følge en normal utbyttepolitikk.  
 
Bankgården Rakkestad AS er solid finansiert - høy egenkapitalandel og lav gjeldsgrad. Like 
fullt går driften ikke rundt. Det skyldes først fremst et stort uutnyttet utleiepotensial. I tillegg 
oppnår selskapet med de leietakere det har, ikke fullt fradrag for inngående merverdiavgift på 
varer og tjeneste. Dette resulterer i en betydelige høyere kostnadsside for virksomheten hvert 
år.  
 
Bankgården Rakkestad er også et kostbart bygg å vedlikeholde og drive.  
 
Sånn som situasjonen nå er, skaper selskapet verken overskudd eller utbytte til sine eiere.  
 
Eierne - posisjoner:  
Bankgården Rakkestad AS' eierstruktur er gjengitt foran i saksframlegget. Rakkestad 
kommune sitter på 36 prosent av aksjene, mens de resterende 64 prosent er fordelt på fire 
private aktører.  
 
Ruud Eiendom AS og Norklo Eiendom AS er bestemt på - i alle fall etter hvert - å selge seg ut 
av selskapet - idet de mener at vilkårene for investeringen ikke har blitt oppfylt. Det blir pekt 
på at lønnsomheten er for svak, og at aksjonæravtalen mellom partene - som skal realisere 
de forretningsmessige aspekter ved tiltaket - ikke har blitt satt ut i livet. Som den største eier 
av Bankgården Rakkestad AS og lokal planmyndighet, blir ansvaret for denne utviklingen i 
stor grad lagt på Rakkestad kommune.  
 
I alle fall inntil videre, fortsetter DnB NOR Bygg AS og Rakkestad og Degernes Brandkasse sitt 
eierskap i selskapet.  
 
Tidligere kommunale behandlinger:  
Rakkestad kommunestyre har behandlet sakskomplekset to ganger i det siste året. Første 
gang var i møte 28.4.11, sak nr. 21/11 - "Bankgården Rakkestad AS - kjøp av aksjer". 
Følgende vedtak ble fattet:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å ikke kjøpe følgende aksjeposter i Bankgården Rakkestad 
AS i samsvar med avtaleutkast mellom Rakkestad kommune og de aktuelle aksjonærer av 
31.1.11:  
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DnB NOR Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse, 400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
   
Sum,        1 600 aksjer   64 prosent   
 
Rakkestad kommunestyre er seg bevisst det medansvar Rakkestad kommune har i henhold til 
aksjonæravtale om å skape lønnsomhet i selskapet og levere en rimelig avkastning til eierne 
på den investerte kapital. Det kan etter kommunens vurderinger skje ved disse tiltak:  
 
1 - Via reguleringsplan å legge til rette for en forsiktig boligbygging i "Bankkvartalet".  
2 - Kommunal leie i annen etasje av bankbygget - dersom Rakkestad kommune gjennom 
 utredninger finner at det er formålstjenlig og behov er til stede.  
 
Rakkestad kommunestyre initierer dialog og prosess med øvrige eiere av selskapet i samsvar 
med premisser i dette vedtak.  
 
På grunnlag av eiermøte i selskapet i desember i fjor, tok kommunestyret 2.2.12 - sak nr. 
1/12 - "Bankgården Rakkestad - kjøp av aksjer II" - stilling til en forespørsel om erverv av 
aksjepostene til Ruud Eiendom AS og Norklo Eiendom AS. Følgende vedtak ble fattet:  
 
Saken utsettes for ytterligere utredning av de økonomiske konsekvensene og bruksområdene 
av eiendommen.  
 
Status - oppsummert:  
Rakkestad kommune er største eier av Bankgården Rakkestad AS, og har sammen med de 
øvrige eierne - via aksjonæravtale - formulert strategi og tiltak for å skape lønnsomhet og 
utvikling i selskapet. Innen 1.7.13 blir ventelig ny reguleringsplan for Rakkestad Sentrum - 
som tillater en viss boligbygging på området - fastsatt. Salg av tomter vil realisere og øke 
verdien av eiendommen - slik at eierne - gjennom ekstraordinære utbytter, nedbetaling av 
gjeld og bedre balanse i driften eller rett og slett høyere verdi på selskapet - kan hente ut 
avkastning på sine investeringer.  
 
Sånn som rådmannen ser det, overensstemmer opplegget med kommunestyrets vedtak i sak 
nr. 21/11 - jf. avsnittet "Tidligere kommunale behandlinger" ovenfor. Det er satt i verk som et 
av elementene i den pågående planprosessen for Rakkestad Sentrum.  
 
Rakkestad kommune går nå inn i sin heftigste utbyggings- og utviklingsperiode noensinne, og 
vil i 2012 - 2015 både gjøre betydelige utvidelser i sin drift/løpende aktivitet og gjennomføre 
flere større investeringstiltak. En rekke problemstillinger av økonomisk og annen karakter, 
reiser seg i denne sammenheng. Hva Bankgården Rakkestad angår, aktualiserer den seg først 
og fremst som en mulig lokalitet for kommunal virksomhet - jf. også kommunestyresak nr. 
21/11. Så langt arealene passer og det for øvrig lar seg gjøre, er det et kommunalt ønskemål 
å styre ulik virksomhet dit. Faktiske behov og økonomiintensive løsninger, utgjør rammene 
om disse spørsmålene.   
 
Leie av lokaler er ikke omfattet av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser på samme 
måte som regulære kjøp av varer og tjenester. Bankgården Rakkestad ligger i Rakkestad 
Sentrum – nært rådhuset, kulturhuset og andre sentrale funksjoner – og er det eneste bygget 
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med denne beliggenheten som oppfyller de kvaliteter kommunen etterspør til sitt bibliotek. I 
slike tilfelle er det aktuelle regelverket ikke til hinder for at kommunen forhandler direkte med 
huseier om en leiekontrakt.  
 
Rakkestad kommunes opplegg for framtidig hovedbibliotek blir beskrevet i et eget 
grunnlagsnotat.    
 
På grunnlag av kommunestyresak nr. 21/11 og 1/12, oppfatter rådmannen at ytterligere kjøp 
av aksjer i Bankgården Rakkestad AS ikke lenger er noe tema.  
 
Videre strategi - strategi og tiltak:  
Rakkestad kommune har i økonomiplanen satt av kr. 5 000 000 i 2014 og kr. 3 000 000 i 
2015 til kulturskole og andre aktivitetstilbud. Planlegging er ennå ikke startet opp, men over 
to - tre år har diskusjoner om lokalisering av aktivitetene pågått. Noen konklusjoner er ikke 
fattet.  
 
Rådmannen vurderer at tiltaket kan flyttes noe framover i tid - som følge av den økonomiske 
stillingen og fordi det er usikkerhet, forsinkelser og utsettelser på enkelte andre prosjekter. I 
april d.å. tenker rådmannen å fremme forslag til revidert investeringsbudsjett 2012 og 
investeringsdel av økonomiplan 2012 - 2015. Det avklarende i relasjon til problemstillingen.  
 
Med hensyn til kulturskole m.m. forstår rådmannen at politisk nivå ønsker å utrede følgende 
tiltak:  
 
1 -  Rakkestad Bibliotek flyttes fra kulturhuset og til Bankgården Rakkestads andre og tredje  
 etasje.  
 
2 - Rakkestad kulturskole og tilknyttet aktivitet plasseres i det som er bibliotekets lokaler i  
     kulturhuset.  
 
En arkitektskisse beskriver løsningene som teknisk gjennomførbare, men så langt er de ikke 
utredet eller konsekvensvurdert langs noen dimensjoner. I revidert budsjett og økonomiplan 
setter rådmannen i gang en slik prosess - bred planlegging og prosjektering i mars - august 
d.å. og stillingtaken til saken i august - september s.å. 
 
Det kan innebære realisasjon av prosjektene i 2012 og 2013 - jf. dog avsnittene "Status - 
oppsummert" og "Veien videre - strategi og tiltak".  
 
Rakkestad kommune står foran også store utbygginger i Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter og Hjembaserte tjenester i 2012 - 2014. I anleggsfasen - ca. to år - trenger 
Hjembaserte tjenester en annen midlertidig base, og etter omfattende interne prosesser i 
januar – mars blir Bankgården Rakkestad sett på som det beste alternativet. I øyeblikket 
forhandler rådmannen og selskapet om en leiekontrakt på arealer.  
 
Framgangsmåten er forenlig med regelverket for offentlige anskaffelser.  
 
Rakkestad legesenter leier kontorer i Bankgården Rakkestad, men opplever mer og mer at de 
ikke passer for deres virksomhet. Det er trangt, og spesielt venteromsbekvemmlighetene er 
uhensiktsmessige og lite funksjonelle. Også brukerne reagerer på og retter stadig vekk kritikk 
mot disse forholdene. Over tid er det for legesenteret vanskelig å drive og utvikle seg i 
lokalene.  
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I løpet av noen måneder, blir Rakkestad legesenter dessuten mest sannsynlig tilbudt en ny 
legehjemmel. Det forbedrer ikke situasjonen på noen måte.  
 
Leieavtalen er på ti år - hvorav det nå gjenstår ca. sju år.  
 
Rakkestad legesenter har et eget ansvar for sine leie- og kontraktsforhold, men kommunen 
kan likevel ikke stille seg likegyldig til innretning og standard på kontorene. All den tid de ikke 
fungerer som ønskelig, blir det indirekte et kommunalt anliggende. Fra flere hold er 
forventningene at Rakkestad kommune bidrar til løsninger på problemene.    
 
Bankgården Rakkestad AS kan ikke gjøre ytterligere arealtilpasninger for legesenteret.  
 
Rådmannen tilrår at Rakkestad kommune går inn som leietaker i kontrakten, og framleier 
lokalene til Rakkestad legesenter inntil det har funnet seg en ny lokalitet. Videre bruk blir et 
element i totalprosjektet for eiendommen.  
 
Rakkestad legesenter betaler kr. 215 000 i leie (190 kvadratmeter) til Bankgården Rakkestad 
AS.    
 
Avslutning: 
Rådmannen beskriver i saksframlegget en kommunal strategi for stabilisering og utvikling av 
Bankgården Rakkestad AS. Ny reguleringsplan for Rakkestad Sentrum vil trolig tillate en 
moderat boligbygging/leilighetsetablering på eiendommen – som i neste omgang gir en 
sterkere finansiering av selskapet og dermed mulighet for eierne til over tid å ta ut utbytte 
eller på annen måte realisere verdiene av sine investeringer.  
 
Trinn to er leie av lokaler i bygningen til kommunale formål – i takt med at kommunale tilbud 
– helse- og omsorgstjenester og kulturskole – blir utviklet og bygget ut. Tiltaket styrker 
direkte Bankgården Rakkestad AS’ driftsgrunnlag.  
 
Rådmannen mener at Rakkestad kommune med denne strategien tar sitt ansvar som største 
eier av selskapet, og at forpliktelser slik disse går fram av vedtekter og aksjonæravtale etter 
hvert blir oppfylt. 
 
Videre utredninger og saksbehandling vil avklare tekniske, økonomiske og andre betingelser 
for prosjektene. I tiden framover blir det gjenstand for så vel enkeltsaker til formannskap og 
kommunestyre som at det blir sentrale temaer i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.  
 
Umiddelbart tenker rådmannen å etablere følgende kontrakter: 
 
1 – Leieavtale mellom Rakkestad kommune og Bankgården Rakkestad AS – midlertidig base  
 for Hjembaserte tjenester 2012 – 2014/2015.  
 
2 – Leieavtale mellom Rakkestad kommune og Bankgården Rakkestad AS – omfattende  
 Rakkestad legesenters lokaler i byggets første etasje.  
 
3 – Leieavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad legesenter – framleie av lokaler til 
 legesenteret inntil at det har funnet seg nye egnede lokaler.  
 
I et noe lengre perspektiv er strategien at kulturskolen blir plassert i kulturhuset, mens 
biblioteket altså blir flyttet til Bankgården Rakkestad.      
 



  Sak 7/12 
 

  Side 11 av 36   

RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 614  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 14/12 21.03.2012 
KOMMUNESTYRET 7/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 7/12 Saknr 12/1068 Løpenr 4310/12 
 

7-12 MELDING - RAKKESTAD FAMILIESENTER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering.      
 
 
Formannskapets innstilling legges fram på møtedagen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Innledende: 
Politisk ledelse har bedt rådmannen legge fram en melding om Rakkestad familiesenter – på 
basis av kommunestyrets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012 og 2012 – 2015.  
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 8. desember f.å. – sak nr. 86/11 – budsjett 2012 og 
økonomiplan 2012 – 2015. Blant tiltakene i investeringsbudsjettet og investeringsdelen av 
økonomiplanen er:  
 
 2012 2013 2014 2015 
     
Rakkestad familiesenter 14 000 8 500 0 0 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 30 000 10 000 0 0 
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,  0 0 0 0 
     
Sum, 44 000 18 500 0 0 
 
Om Rakkestad familiesenter vedtok kommunestyret spesifikt: 
 
Utbygging av familiesenter utsettes og vurderes sammen med utbygging på Skautun. 
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Rakkestad kommunes satsing på og investeringer i Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter, Hjembaserte tjenester og Rakkestad familiesenter er flerdimensjonalt 
begrunnet og har derfor også et flersidig siktemål. Det går for det første ut på å bygge ut 
kapasitet til å ta hånd om den eksisterende eller klassiske virksomheten, men det er på 
samme tid en bærebjelke i det lokale programmet for å løse samhandlingsreformens 
målsettinger. Av disse grunner bør prosjektene sees i en sammenheng – slik at logistikken for 
de aktuelle tjenesteytelser blir så bra som mulig og det ikke lages til noen unødvendige 
dobbeltfunksjoner mellom Rakkestad familiesenter og Skautun rehabiliterings- og 
omsorgssenter.  
 
Behovene i Rakkestad familiesenter, er etter rådmannens syn grundig utredet og 
dokumentert.  
 
I 2012 – 2016 setter Storting og regjering samhandlingsreformen i verk. Kommunene er den 
sentrale aktøren i denne nasjonale omstillingsprosessen. Innen rammene som blir stilt til 
disposisjon, har de lokale ledd stor frihet til å finne fram til sine løsninger. Rådmannen tror at 
Rakkestad kommune vil lykkes i sine strategier – forutsatt at den i rimelig grad tar fatt i og 
arbeider med sine oppgaver på feltet som en totalitet. Det første trinn på denne akse er 
større innsats på forebyggenhet og folkehelse i befolkningen, mens det i hverdagen blir mest 
synlig i en annen pasientstrøm fra sykehus til kommune og en kommunal forpliktelse til å 
etablere døgntilbud for brukere som trenger øyeblikkelig hjelp (2016).  
 
Rakkestad familiesenter har sin sentrale plass i dette opplegget.  
 
Framdrift: 
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir i for tiden planlagt. Første fase er å fastsette 
en hovedplan – som har til formål å skape et totalbilde – innholdsmessig og funksjonelt – 
over institusjonen og bygningskomplekset etter at en utbygging er avsluttet. Den blir 
bestemmende for investeringsomfanget i sykehjemmet og hjembaserte tjenester, og må 
samtidig avstemmes mot Rakkestad familiesenter – jf. avsnittet ”Bakgrunn” ovenfor.  
 
Medvirkning står sentralt i prosessene som nå foregår.  
 
Hovedplan for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter forventes ferdigstilt 1. juni d.å.  
 
Rådmannen legger opp til at det deretter tas stilling Rakkestad familiesenter – slik at tiltaket – 
som det foreligger i dag eller i en korrigert form – kan starte opp 1. august 2012.  
 
Rakkestad kommune har hentet inn anbud på Rakkestad familiesenter. Det har 
vedståelsesfrist til 1. august d.å. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Thorbjørn Stubberud Arkiv nr. 232  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 11/12 29.02.2012 
KOMMUNESTYRET 8/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 8/12 Saknr 12/596 Løpenr 2574/12 
 

8-12 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD KOMMUNE 
SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG KLAGENEMND - GJENVALG 
AV NEMNDSMEDLEMMENE 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre velger i medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf 
eiendomsskatteloven § 33 - en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdstette 
eiendommer i Rakkestad kommune på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Den sakkyndige nemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg 
velges tre varamedlemmer. 
 
Medlemmer: 
 

1. Elsa Eng (leder)  
2. Tom Boger 
3. Hans Vidar Sølvskudt 

 
Varamedlemmer: 
 

1. Hege Buer 
2. Jon Reinfjord 
3. Bent Cato Kirkeng 

 
Den sakkyndige ankenemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I 
tillegg velges tre varamedlemmer. 
Medlemmer: 
 

1. Ole Reidar Grimsrud (leder) 
2. Nina Ringsby 
3. Øivind Hansen 

 
Varamedlemmer:  
 

1. Kari Heen Bakke 
2. Ole Harald Bjørnstad 
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3. Per Murtnes 
 
Medlemmene av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd har sitt virke i 
kommunevalgperioden 2011 – 2015. 
 
 
 
Ordførers innstilling: 
 
Ordfører innstiller i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
 
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre velger i medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf 
eiendomsskatteloven § 33 - en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdstette 
eiendommer i Rakkestad kommune på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Den sakkyndige nemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg 
velges tre varamedlemmer. 
 
Medlemmer: 
 

1. Elsa Eng (leder)  
2. Tom Boger 
3. Hans Vidar Sølvskudt 

 
Varamedlemmer: 
 

1. Hege Buer 
2. Jon Reinfjord 
3. Bent Cato Kirkeng 

 
Den sakkyndige ankenemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I 
tillegg velges tre varamedlemmer. 
Medlemmer: 
 

4. Ole Reidar Grimsrud (leder) 
5. Nina Ringsby 
6. Øivind Hansen 

 
Varamedlemmer:  
 

4. Kari Heen Bakke 
5. Ole Harald Bjørnstad 
6. Per Murtnes 
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Medlemmene av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd har sitt virke i 
kommunevalgperioden 2011 – 2015. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 16.6.11 – sak nr. 34/11 – eiendomsskattevedtekter 
for Rakkestad kommune. ”Vedtekter om eiendomsskatt”, kapittel I, § 1 – 1, lyder:  
  
I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 velger kommunestyret en 
sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdstette eiendommer i Rakkestad 
kommune på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Valgperioden følger kommunevalgperioden. 
 
Rakkestad kommunestyre valgte medlemmer til sakkyndig nemnd og sakskyndig ankenemnd i 
møte 16.6.11, sak nr. 33/11.  
 
På bakgrunn av forslag fra valgkomité bestående av Villy Tjerbo og Hans Graarud, ble 
følgende medlemmer valgt: 
 
 
Sakkyndig nemnd: 
 
Medlemmer: 

4. Elsa Eng (leder)  
5. Tom Boger 
6. Hans Vidar Sølvskudt 

 
Varamedlemmer: 

4. Hege Buer 
5. Jon Reinfjord 
6. Bent Cato Kirkeng 

 
Sakkyndig ankenemnd: 
 
Medlemmer: 

7. Ole Reidar Grimsrud (leder) 
8. Nina Ringsby 
9. Øivind Hansen 

 
Varamedlemmer:  

4. Kari Heen Bakke 
5. Ole Harald Bjørnstad 
6. Per Murtnes 
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Sakskyndig nemnd er ansvarlig for blant annet å fastsette eiendomskattetakster så korrekt 
som mulig, og at eiendommer – så langt det lar seg gjøre – blir verdimessig likebehandlet. I 
samarbeid med den sakkyndige ankenemnda, beslutter den retningslinjene og rammene for 
takseringsarbeidet.  
 
Sakkyndig ankenemnd er i hovedsak klageorgan, og tar stilling til klager på enkeltvedtak etter 
at sakkyndig nemnd har behandlet sakene som førsteinstans.  
 
 
Rådmannens vurderinger: 
 
Valgene gjaldt for forrige kommunestyreperiode. Eiendomsskattetiltaket fortsetter likevel 
videre, og nemndene som sådanne kan dermed ha en funksjon i alle år framover. Av den 
grunn bør kommunestyret reoppnevne medlemmene for 2011 – 2015 – fordi det utvilsomt er 
en forutsetning at disse representantene skulle fullføre prosjektet som nå er i gang.  
 
Rakkestad kommune kurser i øyeblikket sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd – i 
forkant av den taksering av boliger, fritidshus, næringseiendommer, verker og bruk og 
offentlig infrastruktur som finner sted i mars – mai 2012. Hele prosjektet hviler altså på 
gjenvalg av representanter til disse organene. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Bernt-Henrik Hansen Arkiv nr. Q14  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 10/12 07.02.2012 
KOMMUNESTYRET 9/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 9/12 Saknr 12/540 Løpenr 2149/12 
 

9-12 OPPNEVNELSE AV STYRINGSGRUPPE - INVESTERING 
KOMMUNALE VEIER 2012 - 2015  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende representanter til styringsgruppe til å lede, 
gjennomføre og rapportere på investeringer på kommunale veier i perioden 2012 -2015: 
 

1. Politisk representant: _____________________ 
2. Politisk representant: _____________________ 
3. Politisk representant: _____________________ 

 
Utvalgsleders innstilling: 
 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETS behandling: 
 
Leder av utvalget, Jan Lie fremmet forslag på følgende represententanter  

1. Politisk representant:  Jan Lie (Ap) 

2. Politisk representant:  Dagfinn Søtorp (Sp) 

3. Politisk representant:  Ola Wergeland Krog (V) 

 
Utvalgsleders forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETS innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende representanter til styringsgruppe til å lede, 
gjennomføre og rapportere på investeringer på kommunale veier i perioden 2012 -2015: 
 

1. Politisk representant:  Jan Lie (Ap) 

2. Politisk representant:  Dagfinn Søtorp (Sp) 
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3. Politisk representant:  Ola Wergeland Krog (V) 

 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i budsjett 2010 og handlings- og økonomiplan 2010 – 2013 
å gjennomføre betydelige påkostninger på kommunale veger. Samtidig ble det oppnevnt en 
politisk styringsgruppe bestående av 3 politikere til å lede, gjennomføre og rapportere på 
prosjektet. Rakkestad kommunestyre vedtok i sak 24/11 at styringsgruppen skulle fortsette 
sin virksomhet i 2011. 
 
I Teknikk- og miljø utvalgets møte den 7.2.2012 fremmet leder Jan Lie forslag om å 
videreføre ordningen og oppnevne en ny styringsgruppe for planlagte investeringer på 
kommunal vei for perioden 2012 – 2015. 
 
 
Økonomi: 
Det utbetales møtegodtgjørelse jfr. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte, pkt. 3.6 og vil 
utgjøre en kostnad pr. møte på kr. 2.400,- for 3 representanter eks. kjøregodtgjørelse. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Saken er politisk motivert, rådmannen har derfor ingen oppfatning av saken.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Espen Glosli Arkiv nr. L13  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 2/12 21.03.2012 
KOMMUNESTYRET 10/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 10/12 Saknr 12/817 Løpenr 3643/12 
 

10-12 FLADSTAD BOLIGOMRÅDE - DETALJREGULERING ANDRE 
GANGS BEHANDLING 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar:  
 
Detaljreguleringsplan for del av Fladstad Gård – område B3.  
 
 
Formannskapets innstilling legges fram på møtedagen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 
  
1 – Plankart. 
2 – Planbeskrivelse. 
3 – Planbestemmelser.  
 
Bakgrunn for saken: 
Nordbohus fremmet for en tid tilbake privat forslag til detaljreguleringsplan for område B3 
i reguleringsplan for Fladstad Gård – egengodkjent i kommunestyret 28.04.05.  
 
Reguleringsplan for Fladstad Gård krever at det blir laget bebyggelsesplan for 
utbyggingsområdene før utbygging av feltene finner sted. I ny planlov erstatter 
detaljreguleringsplan bebyggelsesplan som institutt.  
 
Planutvalget vedtok i sak nr. 55/11 å legge utkast til detaljreguleringsplan ut til 
offentlig ettersyn.   
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune er lokal planmyndighet – jf. plan og bygningslovens § 12-12 
som forutsetter vedtak av reguleringsplaner i kommunestyret.  
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Høringsuttalelser: 
Reguleringsplan for Fladstad Gård har ligget ute til offentlig ettersyn i seks uker.  
 
Det har kommet inn fire høringsuttalelser.  
 
Østfold fylkeskommune: 
Østfold fylkeskommune sier i sin uttalelse at planen virker godt gjenomarbeidet, og at 
det er lagt opp til en rimelig boligtetthet på området. Lekeplassen er noe usentralt 
plassert, men har en akseptabel størrelse. Det går videre fram at behovet for en 
nærlekeplass for vestre del av feltet bør vurderes nærmere.  
 
Det er en ordning som ivaretar barn og unges særinteresser i planleggingen. Den er 
ikke godt nok dokumentert i plandokumentene. 
 
Fylkeskonservator uttaler at kulturminneinteressene er ivaretatt i dette prosjektet. 
 
Fylkesmannen i Østfold: 
Fylkesmannen er opptatt av at det blir etablert et gang- og sykkelveisystem – som 
knytter feltet til omkringliggende områder. Dette er ivaretatt.  
 
For fylkesmannens del, kan planen egengodkjennes.   
 
Statens Vegvesen: 
Statens vegvesen har ikke merknader til planen. 
 
Ole Fladstad:  
Ole Fladstad mener at det ikke er samsvar mellom skisser og kart. Det blir ikke noe 
gjennomgående grøntdrag når grense mellom eiendommene går bare ti meter øst for 
husveggen hans. Bebyggelsområdet må av denne grunn flyttes østover. 
 
Endringer i forhold til høringssuttkast: 
Følgende endringer er gjort i forhold til høringsutkast: 
 

 Tegnet inn doble garasjer i felt BF1. Bolig i vest er plassert noe nærmere den 
østlige tomten.  

 Den østlige tomten i BF1 er nå vist med en enebolig (tidligere tomannsbolig). 
 I BF2 er det tegnet inn dobbel garasje ved den nordligste boligen. 
 I BK2 er carportene utvidet i bredden med 30 cm.  
 
 

Økonomi: 
Rakkestad kommune tar over arealer som blir regulert til offentlig vei og lekeplass. 
Dette er vanlig praksis.  
 
Medvirkning av barn og unge:  
Rakkestad kommune har valgt barnas representant – som deltar i planutvalget med 
tale- og forslagsrett – ved behandling av plansaker.  
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Andre faglige vurderinger: 
Planen har en høy detaljeringsgrad. Endringene fra høringsutkast og til det endelige 
forslag er i stor grad av bygningsmessig art. Dette letter trolig byggesaksbehandlingen en 
hel del.  
 
En tomannsbolig er omgjort til en enmannsbolig – hvilket gir en noe lavere boligtetthet i 
utbyggingsområdet. Det er uheldig. I Rakkestad sentrum er det knapphet på sentrumsnære 
tomter, og det er derfor ønskelig med høy fortetting.  På den annen side harmonerer 
utbyggingstypen med bebyggelsen i de omkringliggende arealer. Sånn sett er en reduksjon 
på en enhet marginal og ubetydelig. Rådmannen anbefaler å akseptere den.  
 
Hva angår lekeplasser – vises det til tidligere betraktninger om lekemuligheter i skog, 
skoleområder og nærmiljøet for øvrig og at det er et gjenomgående felles 
grøntområde som er egnet for nærlek. 
 
Kommentar til Ole Fladstads uttalelse: 
Nordbohus’ reguleringsplan samsvarer med flatereguleringsplanen fra 2005. Den er 
juridisk bindende for arealbruk på feltet. Tomtegrensene – sånn som de er fastsatt 
etter oppmåling – er ikke helt identisk med reguleringsplanens intensjoner.  
Ole Fladstad har blitt forespeilet en annen arealbruk enn reguleringsplanen gir rom 
for.  
 
Det er i en tidlig skisse lagt inne en stitrasee i grøntdraget mellom eiendommene. 
Den er det ikke behov for – all den tid det er atkomst til friområdet fra sørvest i 
planområdet. Frigjort areal kan sånn sett komme Ole Fladstads eiendom til gode.  
 
Reguleringsplanen følger arealbruk i overordnet plan. I så måte er den ikke i strid 
med verken plan- eller lovverket. Rådmannen går inn for å godkjenne planen som 
den foreligger.  
 
Forslagstiller må gjennomføre utbyggingen innenfor planrammene. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannen konstaterer at det i høringsprosessen ikke er fremmet kommentarer eller 
innsigelser – som er av en slik karakter at planforslaget må ut på nytt offentlig 
ettersyn. Utover vurderinger gjort ovenfor, vises det til tidligere saksbehandling. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anne-Grethe Schau Arkiv nr. A11  
Utvalg Saknr Møtedato  
Oppvekstutvalget 1/12 07.02.2012 
KOMMUNESTYRET 11/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 11/12 Saknr 12/193 Løpenr 893/12 
 

11-12 ETABLERING AV REFUSJONSORDNING MELLOM 
KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD FOR BARN SOM GÅR I 
KOMMUNAL BARNEHAGE I ANNEN KOMMUNE ENN BARNET ER 
FOLKEREGISTRERT 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre gjør følgende vedtak: 
 

1. Rakkestad kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for 
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune enn barnet er folkeregistrert. 

 
2. Rakkestad kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp som 

tilsvarer årlig beregnet gjennomsnittssats (enhetssats) i den kommunen hvor barnet 
går i barnehage.  

 
3. Rakkestad kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage eventuelle 

særskilt tildelte tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne – knyttet til lov om 
barnehager. 

 
4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige 

godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales 
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner. 

 
5. Nettverket for barnehagemyndighetene i Indre Østfold etablerer nødvendige 

administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har 
oversikt over kostnadene. 

 
6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner 

gir sin tilslutning til ordningen.  
 
 
 
 
 
Utvalgsleders innstilling: 
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Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
OPPVEKSTUTVALGETS behandling: 
 
Utvalgleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
OPPVEKSTUTVALGETS innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre gjør følgende vedtak: 
 

1. Rakkestad kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i Indre Østfold for 
barn som går i kommunal barnehage i annen kommune enn barnet er folkeregistrert. 

 
2. Rakkestad kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage et beløp som 

tilsvarer årlig beregnet gjennomsnittssats (enhetssats) i den kommunen hvor barnet 
går i barnehage.  

 
3. Rakkestad kommune refunderer kommunen hvor barnet går i barnehage eventuelle 

særskilt tildelte tilskudd gitt til barn med nedsatt funksjonsevne – knyttet til lov om 
barnehager. 

 
4. Barnehagemyndigheten i kommunen hvor barnet er folkeregistrert gir den endelige 

godkjenningen av opptaket til barnehageplass i annen kommune, og refusjon betales 
for halvårlige plasser (7/12 eller 5/12) uavhengig av når de slutter og begynner. 

 
5. Nettverket for barnehagemyndighetene i Indre Østfold etablerer nødvendige 

administrative varslings- og godkjenningsordninger for å sikre at kommunene har 
oversikt over kostnadene. 

 
6. Ordningen trer i kraft for budsjettåret 2012 under forutsetning av at alle kommuner 

gir sin tilslutning til ordningen.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken gjelder: 
Det øremerkede driftstilskuddet til barnehageplasser ble innlemmet i rammetilskuddet til 
kommunene i 2011. I dag finansierer dermed kommunene private og kommunale barnehager 
via ordinære bevilgninger og tilskudd på sitt budsjett. Størrelsen på den enkelte kommunes 
beregnede utgiftsbehov gjennom inntektssystem fastsettes av kriteriene:  
 

 antall barn 3-5 år  
 barn 1-2 år uten kontantstøtte 
 utdanningsnivå 

 
I Indre Østfold går en rekke barn i barnehage i en annen kommune enn de er folkeregistrert. 
I Forskrift om likebehandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
reguleres de økonomiske forhold rundt dette for barn som går i privat barnehage. Forskriften 
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regulerer imidlertid ikke tilsvarende ordning mellom kommunene når barna går i en 
kommunal barnehage. 
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Administrasjonens vurdering: 
Foreldrenes valg av barnehage avhenger ofte av flere kriterier. Ofte kan beliggenhet av 
ønsket barnehage i forhold til bosted og foreldrenes arbeidsplass være avgjørende. Uten at 
listen er uttømmende, kan også faktorer som hvor det er ledige barnehageplasser, hvor 
søsken går/har gått, barnehagens innretning mv. påvirke foreldrenes valg av barnehage.  
 
Av hensyn til innbyggernes valgmuligheter og foreldrenes muligheter til å få hverdagen til å 
gå opp, bør kommunene så langt det lar seg gjøre samarbeide om å legge forholdene til rette 
til det beste for innbyggerne uavhengig av om de bor i den ene eller den andre kommunen. 
Samtidig er det viktig å understreke at den enkelte innbyggers folkeregistrerte 
bostedsadresse avgjør hvilken kommune som får tildelt inntekter for å etablere og tilby et 
tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen.  
 
I Rakkestad kommune har 12 barn bosatt i andre kommuner barnehageplass i ikke-
kommunale barnehager, 2 barn har barnehageplass i kommunal barnehage. Det er 1 barn 
bosatt i Rakkestad som har barnehageplass i ikke-kommunal barnehage i annen kommune. 
 
Regelverket 
 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd gir kommuner som har 
ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, rett til refusjon 
for kostnader knyttet til barnehageplassen. Refusjonen skal baseres på nasjonale 
gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader og kapitalkostnader fastsatt av 
departementet. I Rakkestad kommune er det etablert rutiner i henhold til regelverket. Disse 
sikrer kommunen refusjon for barn bosatt i annen kommune med ikke-kommunal 
barnehageplass i Rakkestad.  
 
Kommunene erfarer at barn folkeregistrert i andre kommuner har plass i både private og 
kommunale barnehager i kommunen. Forskriften regulerer imidlertid ikke økonomisk 
mellomværende mellom kommunene når barna folkeregistrert i en kommune går i kommunal 
barnehage i annen kommune. Siden det eksisterer slike tilfeller bør kommunene i Indre 
Østfold enes om en tilsvarende ordning for barn som går i kommunale barnehager slik at den 
kommunen som får inntektene også finansierer barnehageplassen. Det synes rimelig at 
kommunen kan kreve refusjon fra den kommunen barnet er bosatt i, uavhengig av om barnet 
har kommunal eller ikke-kommunal barnehageplass.  
 
Kapasitetsutnyttelse og økonomisk styring 
 
For å sikre at den enkelte kommune både kan utnytte sin egen kapasitet og inneha 
økonomisk kontroll med utgiftene innenfor barnehagesektoren, er det vesentlig at den 
kommunen hvor barnet er folkeregistrert har den endelige godkjenningen av opptaket. Det 
må derfor etableres en varslings- og godkjenningsrutine mellom kommunene. Nettverket for 
barnehagemyndighetene i kommunene utformer slike rutiner. 
 
Søskenmoderasjon 
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Søskenmoderasjonsordning er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen. Det 
anbefales ikke å etablere en særskilt refusjonsordning for dette mellom kommunene.   
 
Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne 
 
Bostedskommunen fatter vedtak om tildeling av tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne. 
Det foreslås at kommunen hvor barnet har barnehageplass administrerer hjelpen som gis. 
Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder knyttet til opplæringsloven 
faller utenfor denne ordningen.  
 
Konklusjon: 
Indre Østfold er en felles bo- og arbeidsregion. For mange foreldre er barnehageplass til 
barna et tilbud de velger for sine barn for å få hverdagen til å gå opp. Kommunene i Indre 
Østfold bør samarbeide om løsninger til det beste for innbyggerne i regionen, og det er 
rimelig at den kommunen som har fått inntekter for innbyggeren også dekker kostnadene ved 
tjenestetilbudet til innbyggerne. En refusjonsordning som skissert ovenfor er en god løsning 
for å sikre fleksibilitet for innbyggerne og samtidig ha kontroll med utgiftene. 
 
Rådmannen tilrår at Rakkestad kommune tiltrer refusjonsordningen mellom kommunene i 
Indre Østfold som er skissert i saksframstillingen ovenfor, og at den begrenses til en ordning 
pr. plass og med en avregning på halvårlige plasser.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 610  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 12/12 29.02.2012 
KOMMUNESTYRET 12/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 12/12 Saknr 12/515 Løpenr 1977/12 
 

12-12 KOMMUNAL REPRESENTASJON I STYRENE I TUNHEIM OG 
KIRKEBY BORETTSLAG  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 

1. Rakkestad kommunes representasjon i styrene i Tunheim og Kirkeby borettslag 
opphører. 

 
2. Punkt 1 b – strekpunkt 3 – i ”Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune som selger 

og A/L Kirkeby Borettslag som kjøper”, datert 18.03.88, frafalles. 
 

3. Punkt 1 b – strekpunkt 3 – i ”Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune som selger 
og AL Tunheim Borettslag som kjøper”, datert 1.7.85, frafalles. 

 
 
Ordførers innstilling: 
 
Ordfører innstiller i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
 
Borettslagene anmodes om å utferdige vedtekter som inneholder punkt 12 i kjøpekontraktene 
mellom Rakkestad kommune og A/L Tunheim Borettslag og Rakkstad kommune og A/L 
Kirkeby borettslag: 
…(borettslagets navn)……….borettslag kan ikke oppløses uten etter godkjennelse av Rakkestad 
kommune. 
Ordførers innstilling og ovennevnte anmodning ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 

1. Rakkestad kommunes representasjon i styrene i Tunheim og Kirkeby borettslag 
opphører. 
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2. Punkt 1 b – strekpunkt 3 – i ”Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune som selger 
og A/L Kirkeby Borettslag som kjøper”, datert 18.03.88, frafalles. 

 
3. Punkt 1 b – strekpunkt 3 – i ”Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune som selger 

og AL Tunheim Borettslag som kjøper”, datert 1.7.85, frafalles. 
 
Borettslagene anmodes om å utferdige vedtekter som inneholder punkt 12 i kjøpekontraktene 
mellom Rakkestad kommune og A/L Tunheim Borettslag og Rakkstad kommune og A/L 
Kirkeby borettslag: 
…(borettslagets navn)……….borettslag kan ikke oppløses uten etter godkjennelse av Rakkestad 
kommune. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:     

 Vedtekter for Kirkeby borettslag, datert 06.04.2006 
 Vedtekter for Tunheim borettslag, datert 23.4.2008 
 Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune og A/L Tunheim borettslag, 

datert 01.07.1985 
 Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune og A/L Kirkeby borettslag, 

datert 18.03.1988 
 
Bakgrunn for saken: 
Tunheim borettslag og Rakkestad kommune inngikk avtale om overdragelse av grunn til 
borettslaget i 1985.  På samme måte ble grunn til bygging Kirkeby borettslag overdratt i 
1988.  I kjøpekontraktene ble det for begge borettslagene nedfelt at ”- Rakkestad kommune 
er representert i borettslagets styre”.  På bakgrunn av disse formuleringene har Rakkestad 
kommune hatt representasjon i styrene helt fra opprettelsen av borettslagene, sist for 
perioden 2007 – 2011. 
 
Generalforsamlingene i begge borettslagene vedtok nye vedtekter i 2006. Vedtektene har ikke 
tatt med seg kjøpekontraktenes krav om kommunal representasjon i styrene.   
 
Kommunens ansvar for saken: 
Vedtak fattes av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. 
 
Administrasjonens vurdering: 
For at kjøpekontrakt og vedtekter skal stemme overens, må enten borettslagene gjøre en 
vedtektsendring slik at kommunens representasjon i styrene blir vedtektsfestet eller 
kommunen kan frasi seg styrerepresentasjonen.    
 
Konsekvensene ved å ikke la seg representere i styrene er marginale.  De kommunale 
leilighetene i borettslagene blir forvaltet av seksjon teknikk og miljø og kommunen, 
uavhengig av om kommunen sitter i borettslagenes styrer. 
 
Det eksisterer knapt interessemotsetninger mellom kommunen og borettslagene.  
 
Rådmannen ser ikke at kommunen tjener noe på å holde på den tidligere ordningen. I løpet 
av i alle fall de siste femten årene, har det ikke oppstått problemstillinger eller saker som 
rettferdiggjør at den blir opprettholdt. Inntrykket er dessuten at de politiske organer – i 
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sammenheng med valgene - sliter med å finne kandidater til å skjøtte disse vervene. Det gjør 
representasjonen mindre reell.  
 
I dag deltar Rakkestad kommune fra tid til annen i borettslag – uten at klausuler – som de 
som i sin tid gjaldt for Kirkeby og Tunheim Borettslag – er aktuelle.  
 
Borettslagene er betryggende styrt og forvaltet via det lov- og regelverk de er underlagt som 
sådanne.   
 
Rådmannen foreslår at kravene om styrerepresentasjon i kjøpekontraktene frafalles. 
 
Dersom politisk nivå ønsker å opprettholde styrerepresentanter i borettslagene, må det 
fremmes forslag på representanter og vararepresentanter til borettslagenes styrer.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Espen Jordet Arkiv nr. 231  
Utvalg  Saknr       Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget  3/12 07.02.2012 
FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1/12 29.02.2012 
KOMMUNESTYRET  13/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 13/12 Saknr 12/106 Løpenr 627/12 
 

13-12 GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONS- OG 
DELINGSSAKER - RAKKESTAD KOMMUNE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 
konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 
delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 
 

1. For behandling av søknad om delingssamtykke i Rakkestad kommune betales det et 
gebyr på kr 2 000.  

 
2. For behandling av søknad om konsesjon i Rakkestad kommune opprettes det to satser 

for saksbehandlingsgebyr:  
 

Sats 1 - kr 2 500  (tilleggsareal). 
Sats 2 - kr 5 000 (landbrukseiendom). 

  
Rådmannen gis anledning til å kunne benytte sats 1 på enkle konsesjonssøknader som 
gjelder landbrukseiendom der faktisk ressursforbruk er lavt. 
 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETS behandling: 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETS innstilling til formannskapet:  
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 
konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 
delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 
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1. For behandling av søknad om delingssamtykke i Rakkestad kommune betales det et 
gebyr på kr 2 000.  

 
2. For behandling av søknad om konsesjon i Rakkestad kommune opprettes det to satser 

for saksbehandlingsgebyr:  
 

Sats 1 - kr 2 500  (tilleggsareal). 
Sats 2 - kr 5 000 (landbrukseiendom). 

  
Rådmannen gis anledning til å kunne benytte sats 1 på enkle konsesjonssøknader som 
gjelder landbrukseiendom der faktisk ressursforbruk er lavt. 
 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
 
Teknikk- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 
konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 
delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 
 

1. For behandling av søknad om delingssamtykke i Rakkestad kommune betales det et 
gebyr på kr 2 000.  

 
2. For behandling av søknad om konsesjon i Rakkestad kommune opprettes det to satser 

for saksbehandlingsgebyr:  
 

Sats 1 - kr 2 500  (tilleggsareal). 
Sats 2 - kr 5 000 (landbrukseiendom). 

  
Rådmannen gis anledning til å kunne benytte sats 1 på enkle konsesjonssøknader som 
gjelder landbrukseiendom der faktisk ressursforbruk er lavt. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – FOR 2011-12-14 nr 1336: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- 

og delingssaker.  
 
Bakgrunn for saken: 
Statens landbruksforvaltning har, med virkning fra 01.01.2012, fastsatt ny forskrift om gebyr 
for behandling av konsesjons- og delingssaker.  
Ny forskrift gir Rakkestad kommune muligheten til å vedta ulike nivåer for gebyrets størrelse, 
innenfor maksimalbeløpene gitt i forskriften. Rådmannen foreslår å legge til rette for ulike 
gebyrsatser i Rakkestad. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
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Rakkestad kommunestyre kan i henhold til § 2 i ”Forskrift om gebyr for behandling av 
konsesjons- og delingssaker” fastsette flere satser innenfor rammen av beløpene oppgitt i ny 
forskrift. Dersom dette ikke er gjort, skal det kreves kr 2000 for behandling av søknader om 
delingssamtykke og kr 5000 for behandling av konsesjonssøknader. 
 
Andre opplysninger: 
I tidligere gjeldende forskrift var gebyret kr 750 for behandling av søknader om 
delingssamtykke. Gebyr for behandling av konsesjonssøknader ble beregnet ut ifra 
eiendommens salgssum - 3 promille av den første millionen deretter 2 promille av 
overskytende, minimum kr 750 og maksimum kr 15 000. 
 
Rammebetingelser: 
FOR 2011-12-14 nr 1336: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.  
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Ny forskrift vil ikke ha betydning for helse eller miljø i Rakkestad kommune. 
 
Økonomi: 
Rakkestad kommunestyre har tidligere vedtatt at gebyrbelagte oppgaver/tjenester utført med 
hjemmel i plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven og konsesjonsloven skal utføres 
til selvkost eller så nært dette som mulig. 
 
Administrasjonens vurdering: 
For behandling av søknader om delingssamtykke samsvarer det med faktisk ressursbruk å 
kreve kr 2000 i saksbehandlingsgebyr. Innkomne saker behandles etter de samme kriterier og 
arbeidsmengden pr. sak er forholdsvis lik. 
 
Når det gjelder konsesjonssøknader er det en vesentlig forskjell i påkrevd saksbehandling 
knyttet til de ulike sakene. For eksempel vil konsesjonssøknader om kjøp av tilleggsareal i 
mange tilfeller være en ren formalitet. Det er ikke i samsvar med faktisk ressursbruk å kreve 
kr 5000 for en slik behandling. Derimot vil det for konsesjonssøknader på store 
landbrukseiendommer absolutt være behov for å kunne kreve maksimalbeløpet på kr 5000 (i 
realiteten vil dette beløpet for en del saker være for lavt, men kommunen har ikke anledning 
til å ta høyere gebyr enn maksimalbeløpet). 
 
Rådmannen ønsker å ha mulighet til å kunne kreve gebyr etter sakens arbeidsmengde. For 
konsesjonsbehandling vil det derfor være nødvendig å ha flere nivåer innenfor gebyrets 
maksimalbeløp.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Marius Raael Johnsen Arkiv nr. L10 &00 
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 2/12 07.02.2012 
KOMMUNESTYRET 14/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 14/12 Saknr 12/53 Løpenr 328/12 
 

14-12 LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR 
PLANSAKER, UTSLIPPSSAKER OG BYGGESAKER M.M. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar: 
 

1. Lokal forskrift om ”Forskrift om gebyrregulativ for Teknikk, miljø og landbruk (TML), 
Rakkestad kommune, Østfold”, jf. vedlegg. . 

 
2. Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m., jf. vedlegg 2. 

 
 
Utvalgsleders innstilling: 
 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETS behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
 
TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETS innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar: 
 

1. Lokal forskrift om ”Forskrift om gebyrregulativ for Teknikk, miljø og landbruk (TML), 
Rakkestad kommune, Østfold”, jf. vedlegg. . 

 
2. Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m., jf. vedlegg 2. 
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Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  
 

1- Forslag til: Forskrift om gebyrregulativ for Teknikk, miljø og landbruk (TML), 
Rakkestad kommune, Østfold. 

2- Forslag til: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i 
Rakkestad kommune, Østfold.  

 
Bakgrunn for saken: 
Den 1. juli 2010 trådte ny Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr 71, av 2008 (PBL) i 
kraft. Det følger av lovens § 33-1 at gebyr for behandling av søknader omfattet av PBL skal 
gis i forskrifts form. Rakkestad kommune ilegger i dag gebyrer etter et betalingsregulativ som 
ikke er hjemlet i forskrift. Følgelig er det derfor viktig at Rakkestad kommune får en forskrift 
om gebyr for saker behandlet etter PBL. Det er derfor utarbeidet et forslag til lokal forskrift 
om gebyrregulativ for Teknikk, miljø og landbruk (TML), Rakkestad kommune, Østfold. 
 
Den 22.11.2011 vedtok TMU å legge forslaget til lokal forskrift ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist ble satt til 21.12.2011, og innen fristens utløp kom det inn en uttalelse.  
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Plan- og bygningsmyndigheten i kommunen er pålagt en rekke oppgaver etter loven, bl.a. 
behandling av søknader om tillatelse til byggetiltak, tilsyn, tomtedeling, bruksendringer, 
oppfølging av ulovlige forhold og behandling av private reguleringsplaner. 
Bygningsmyndigheten skal også se til at søknader etter loven og utførelsen av byggetiltak og 
bruksendringer skjer i samsvar med plan- og bygningslovgivningens bestemmelser. I 
prinsippet har kommunen byggesaken til behandling helt fra tillatelse gis og frem til ferdig 
attest.  
 
Bygningsmyndighetens lovpålagte oppgaver er kostnadskrevende og lovgiver, her Stortinget, 
har åpnet opp for at bygningsmyndighetens oppgaver kan finansieres gjennom gebyr. 
Gebyret bidrar til at kommunen får økonomiske ressurser til å utføre sine plikter etter loven.  
 
Andre opplysninger: 
Kommunen kan gjennom forskrift fastsette gebyr for det arbeidet som det etter loven 
påligger kommunen å utføre. Det er utrykkelig skrevet ”forskrift” i loven. Dette er følgelig en 
negativ avgrensing, og et absolutt krav fra lovgiver.  
 
Gebyrets størrelse vil følge direkte av regulativet uten at det er behov for skjønnsmessige 
vurderinger. Ofte blir gebyret beregnet ut fra en fastsatt størrelse, eksempelvis kr 100 pr 
antall kvadratmeter bebyggelsen opptar av grunnen. Når størrelsen på byggetiltaket er 
avklart følger gebyrets størrelse automatisk av regulativet. 
 
Etter lovens ordlyd må kommunens gebyrinntekter ikke overstige kommunens utgifter innen 
sektoren. Lovligheten av de ilagte gebyrer er altså betinget av at gebyret ikke overstiger 
selvkost. Det vises til høyesterettsdom Rt. 2004 s. 1603 og lovens forarbeider hvor dette er 
forutsatt. Selvkost er de kostnader som medgår for kommunen ved å utføre det arbeid som 
er pålagt som bygningsmyndighet.  
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Høringsuttalelser:  
Det har kommet ett skriftlig innspill til rådmannens forslag til lokal forskrift.  
 
Fylkesmannen i Østfold: 
Sitat: ” Vi har sett gjennom forslaget og vil bemerke at det i § 4-5 i forslaget til 
betalingsregulativ for plansaker mm er henvist til § 7 i gammel plan- og bygningslov. Vi antar 
at det her skal stå § 19-2.” Sitat slutt.  
 
Kommentar: 
Betalingsregulativet er endret i henhold til ny hjemmel i Plan- og bygningsloven.  
 
Rådmannens konklusjon: 
Rådmannen konkluderer med at endringer inntas i betalingsregulativet. 
 
Betalingsregulativ:  
Betalingsregulativet er tilpasset med henvisninger til ny lokal forskrift. Ellers er det ikke gjort 
endringer i forhold til gebyrenes størrelse.  
 
Rammebetingelser: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr 71, av 2008 (PBL). 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker nr 10/2, av 1967 (forvaltningsloven).  
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Økonomi: 
Det følger av Kst. sak 36/06 at Rakkestad Kommunestyre har vedtatt et selvkostprinsipp. I 
dette ligger det at budsjetterte direkte kostnader, indirekte kostnader og kapitalkostnader ved 
kommunens byggesaksbehandling skal dekkes via saksbehandlingsgebyr. Et gebyrregulativ 
skal dekke utgiftene ved nødvendig og lovpålagt saksbehandling.  
 
Kommunen vil med foreslåtte betalingsregulativ ligge under gjennomsnittet for tilsvarende 
gebyr i Østfold for behandling av saker etter PBL.  
 
 
Miljø: 
Det vesentligste er at kommunen har en kompetent og forsvarlig byggesaksbehandling, bla. 
for å sikre de ”stille verdier” i samfunnet.  
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rakkestad kommune har et behov for en lokal forskrift for å hjemle gebyr for 
behandling av saker etter PBL. Forskriften er tilpasset lovens krav, og er basert på 
Kst. sak 36/06 om selvkostprinsippet for saker etter PBL. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 033 C52  
Utvalg Saknr Møtedato  
VALGKOMITEEN 1/12 29.02.2012 
KOMMUNESTYRET 15/12 22.03.2012 
 
 
Utvalgssak 15/12 Saknr 12/526 Løpenr 2070/12 
 

15-12 HØITOMTS VENNER - OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL 
STYRET  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Som Rakkestad kommunes representant i styret for Høitomts venner oppnevnes: 
 
1. 
 
Som vararepresentant oppnevnes: 
 
1. 
 
Funksjonstid: Den kommunale valgperioden (2011 – 2015) 
 
 
 
 
Ordførers innstilling: 
Ordførers innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
VALGKOMITEENs behandling: 
 
Karoline Fjeldstad (SP) foreslo Svein Iver Gjøby (SP) som medlem og John Thune (Krf) foreslo 
Undis Holt (SP) som varamedlem. 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
VALGKOMITEENs innstilling til kommunestyret:  
 
Som Rakkestad kommunes representant i styret for Høitomts venner oppnevnes: 
 
1. Svein Iver Gjøby 
 
Som vararepresentant oppnevnes: 
 



  Sak 15/12 
 

  Side 36 av 36   

1. Undis Holt 
 
Funksjonstid: Den kommunale valgperioden (2011 – 2015) 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1 – Vedtekter for Høitomts venner, sist revidert 26. august 2008. 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune er eier av husmannsplassen ”Høitomt” i Rakkestad.  ”Høitomts venner” 
er organisert som en stiftelse og har som formål å bevare og utvikle Høitomt som en godt 
bevart husmannsplass i sitt opprinnelige miljø.  Ved ulike arrangementer skal allmennheten 
vises hvordan livet på en husmannsplass var i tidligere tider. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Oppnevning av kommunal representant til styret foretas av kommunestyret. 
 
Andre opplysninger: 
Styret består av 8 personer hvorav én oppnevnes av Rakkestad kommune. I forrige periode 
oppnevnte kommunestyret Finn Arild Bækgaard Nielsen som medlem, med Laila Holtet som 
varamedlem.    
 
Resten av styret velges etter forslag fra valgkomiteen.  Styret skal utarbeide plan for hvilke 
oppgaver som skal utføres det enkelte år.  Større oppgaver skal godkjennes av årsmøtet med 
simpelt flertall. 
 



















































Seksjon teknikk, miljø og landbruk 
 
                                                                                                Vedlegg nr. 1 
 
 
FORSLAG TIL: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR TEKNIKK, MILJØ OG 
LANDBRUK (TML), RAKKESTAD KOMMUNE, ØSTFOLD. 
 
Forslag til forskrift om gebyrregulativ: 

  

FORSKRIFT OM BETALINGSREGULATIV FOR PLANSAKER, UTSLIPPSSAKER 
OG BYGGESAKKER M.M. I RAKKESTAD KOMMUNE. 

 

Hjemmelsgrunnlag: Fastsatt av Rakkestad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1. 

 

Kommunestyret i Rakkestad har fastsatt forskrift om betalingsregulativ etter ovennevnte lov.   

 

Betalingsregulativet hjemles etter ovennevnte lov og trer i kraft xx.xx.xxxx. Komplette 
forskrifter fås ved henvendelse til Rakkestad kommune, TML, Rådhus veien 1, 1890 
RAKKESTAD, eller den kan leses på kommunens hjemmeside www.rakkestad.kommune.no.  

 

Forøvrig er det gjort enkelte endringer i regulativet som også redaksjonelt er tilpasset ny plan- 
og bygningslov.  

  

Fra samme tid oppheves gebyrregulativ av 15.04.2010 for byggesaksbehandling, Rakkestad 
kommune, Østfold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 15.11.2011 
Arkivkode: L10 &00  
Saksnr. 11/2393-2  
Løpenr. 14533/11  

























































 

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av 
Fladstad Gård – felt B3 – gnr. 7 bnr. 1 
 
Plannummer: 201104 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  08.11.11 
Dato for planutvalgets vedtak:   
Reguleringsplan datert: 27.05.11 
Egengodkjenning i planutvalget, sak nr.  
 
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense. Planen er utformet som en detaljert reguleringsplan i målestokk 
1:500. 
 
Området er regulert til følgende formål. 
 
Bebyggelse og anlegg   (PBL § 12-5.1) 
 

-  Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse   (BF1, BF2, BF3) 
-  Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  (BK1, BK2, BK3, BK4) 
-  Garasjeanlegg for boligbebyggelse (f_G1, f_G2) 
-  Lekeplass (o_LEK1 
-  Gårdsplass (f_GP1, f_GP2) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   (PBL § 12-5.2) 
 

-  Veg (o_V1, o_V2, o_V3) 
-  Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG1, o_AVG2) 
-  Parkeringsplasser på grunnen (f_P1, f_P2) 

 
Grønnstruktur   (PBL § 12-5.3) 
 

-  Turveg (o_TV1) 
-  Grønnstruktur (f_G1, f_G2, f_G3) 

 
Sikringssoner (PBL § 12-5) 
 

- Arealer for sikringssone – frisikt (H140_1, H140_2) 
 
§ 1 Felles bestemmelser 
 
§ 1.1 Kulturminner 
 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanse og Fylkeskonservatoren 
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 
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§ 1 Bebyggelse og anlegg 
 
§ 1.1 Arealer for frittliggende småhusbebyggelse BF1, BF2, BF3 
 
Det tillates oppført småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
Delområde BF1 kan bebygges med inntil 400 kvm (BYA = 400 kvm). 
 
Innenfor delområde BF2 kan hver tomt bebygges med inntil 175 kvm  
(Samlet BYA = 700 kvm). 
 
Innenfor delområde BF3 kan hver tomt bebygges med inntil 170 kvm  
(Samlet BYA = 680 kvm). 
 
Alle mål tas utvendig.  
 
Nødvendig areal for bakkeparkering skal medregnes i BYA og utgjør 18 kvm per 
plass. 
 
For delområde BF1 og BF2 skal maks byggehøyde over fastsatt topp 
grunnmurshøyde ikke overstige 7 m. 
For delområde BF3 skal maks byggehøyde over fastsatt topp grunnmurshøyde ikke 
overstige 5 m. 
 
Topp grunnmurshøyder er påført plankartet.  
 
Med topp grunnmurshøyde menes, kotehøyden på underside av etasjeskille mellom 
sokkel og 1. etasje eller plate. 
 
Bebyggelsen skal plasseres som vist på plankartet. Det tillates avvik innenfor 
byggeområdene på inntil 1 meter i horisontalplanet og 0,5 meter vertikalt. 
 
§ 1.2 Arealer for konsentrert småhusbebyggelse BK1, BK2, BK3, BK4 
 
Innenfor delområdene BK1, BK2, BK3, BK4 tillates oppført konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
Delområde BK1 kan bebygges med inntil 260 kvm (BYA = 260 kvm). 
 
Innenfor delområde BK2 kan hver tomt bebygges med inntil 150 kvm  
(Samlet BYA = 750 kvm). 
 
Innenfor delområde BK3 kan hver tomt bebygges med inntil 110 kvm  
(Samlet BYA = 990 kvm). 
 
Delområde BK4 kan bebygges med inntil 260 kvm (BYA = 260 kvm). 
 
Alle mål tas utvendig. 
Nødvendig areal for bakkeparkering skal medregnes i BYA og utgjør  
18 kvm per plass. 
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For delområde BK2 skal maks byggehøyde over fastsatt topp grunnmurshøyde ikke 
overstige 8,5 m. 
For delområde BK3 skal maks byggehøyde over fastsatt topp grunnmurshøyde ikke 
overstige 5,5 m. 
For delområde BK1 og BK4skal maks byggehøyde over fastsatt topp 
grunnmurshøyde ikke overstige 9,5 meter. 
 
Topp grunnmurshøyder er påført plankartet.  
 
Med topp grunnmurshøyde menes, kotehøyden på underside av etasjeskille eller 
plate. 
 
Bebyggelsen skal plasseres som vist på plankartet. Det tillates avvik innenfor 
byggeområdene på inntil 1 meter i horisontalplanet og 0,5 meter vertikalt. 
 
§ 1.3 Krav til parkering (gjelder alle delområdene) 
Det skal avsettes 1,5 p-plass per boenhet med bruksareal mellom 50 og 80 kvm 
Det skal avsettes 2 p-plasser boenhet med bruksareal over 80 kvm.  
 
§ 1.4 Støttemurer 
Eventuelle støttemurer skal fremgå som en del av byggesøknaden og være utformet 
med et arkitektonisk uttrykk som samsvarer med bebyggelsen. Murer tillates plassert 
0,5 meter fra regulert vegareal. 
 
§ 1.5 Offentlig lekeareal 
 
Offentlig lekeområde o_LEK1 skal være felles for beboerne i alle delfeltene som er 
vist på plankartet. Områdene skal skjermes mot kjøreveg med gjerde og/eller 
beplantning.  
 
Lekearealene skal opparbeides iht. kommunens normer. Det skal utarbeides 
detaljerte planer for lekeplassene. Plan for lekeplass skal godkjennes av kommunen.  
 
Arealer for lek skal fungere som et fullverdig rekreasjons- og lekeområde for alle, jfr. 
prinsipper om universell utforming. Apparater og anlegg i området skal kunne 
benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 
 
§ 1.6 Felles gårdsplass 
 
Felles gårdsplass f_GP1 og f_GP2  skal være felles for beboerne i tilliggende delfelt. 
Gårdsplassene skal fungere som adkomst og serviceareal. Det tillates oppført 
bygninger og installasjoner som er i tråd med formålets intensjon (trapp, heis, 
renovasjonsboder, sittegrupper, poststativ, sykkelparkering).  
Gårdsplassene skal utformes etter prinsipper om universell utforming slik at 
installasjoner og anlegg i området skal kunne benyttes på like vilkår av så mange 
som mulig. 
Vedlikeholdsansvar er felles for beboere i tilliggende delfelt. 
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§ 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
 
§ 2.1 Veg 
Innenfor området skal det anlegges offentlig kjøreveg med vendehammer 
dimensjonert for lastebil i enden av vegen.  
O_V2 skal gi adkomst til felt BF1 og BK2 med tilhørende felles parkeringsplasser. 
O_V3 skal gi adkomst til felt BF2, BF3, BK1, BK3 og BK4 med tilhørende felles 
garasjeanlegg og parkeringsplasser. 
 
§ 2.2 Annen veggrunn - grøntareal 
Annen veggrunn skal utformes som U-formede grøfter. Grøftene skal være tilsådde, 
men med lav beplantning slik at det ikke hindrer sidesikt eller snølagring. De skal 
utformes med tanke på lokal og åpen overvannshåndtering. 
 
§ 2.3 Parkeringsplasser 
Innenfor områdene f_P1 og f_P2 tillates etablert parkeringsplasser på bakken.  
F_P1 skal inneholde 4 p-plasser av 5 x 2,5 meter og er felles for BF1 og BK2 
F_P2 skal inneholde 3 p-plasser av 5 x 3,8 meter og er felles for BK1 og BK4 
 
§ 3 Grønnstruktur 
 
§ 3.1 Turveg 
Innenfor området o_TV1 skal det anlegges offentlig turveg. Turvegen skal 
opparbeides med grusdekke i 2,5 meters bredde. 
 
§ 3.2 Grønnstruktur 
Grønnstruktur f_G2 og f_G3 skal kobles opp mot o_LEK1 og friområde F2 i underliggende 
plan og skal utvikles i tråd med overordnede føringer gitt i reguleringsplan for Flatstad Gård: 
 ”Friområdene skal gi rom for lek, opphold og ballspill. Friområde F2 skal utvikles som et 
naturlig grøntdrag med offentlig stistystem som sikrer naturlige ganglinjer gjennom 
bebyggelse fra friluftsområde F1/Flatstadskogen i øst langs åpne overvannssystemer ned 
gjennom friområde F2 til friområde F3 og F4 i vest langs Storgata med fordrøyningsdam for 
overvann.” 
 
 ”I forbindelse med utbygging av området skal det tilrettelegges for åpen 
overvannshåndtering. Dette gjøres ved å lede overvann fra takflater, veier og plasser via 
renner og grøfter til infiltrasjonsområder og biologiske rensedammer i boligområder og langs 
gjenåpnede små bekkedrag til fordrøyningsdam i friområdene langs Storgata. Videre ledes 
vannet med kanalisert overløp til biologisk rensedam med utløp i Rakkestadelva”  
jfr. planbestemmelser for reguleringsplan for Flatstad Gård. 
 
Grønnstruktur f_G1 skal være en liten snarvei opparbeidet som en sti med grus. Den 
skal gi trinnfri adkomst fra f_P2 frem til f_GP1. Arealet skal være felles for BK1 og 
BK4. 
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§ 4 Sikringssoner 
 
§ 4.1 Frisiktsone mot veg 
  Innenfor frisiktsonene H140_1 og H140_2 tillates ikke vegetasjon eller andre 
sikthindre høyere enn   0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående 
elementer med bredde   mindre enn 0,2 meter, slik som belysningsstolper og 
trestammer kan aksepteres. 
 
§ 5 Rekkefølgebestemmelser 

 
1. Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i området, må det 

dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes 
kvikkleire i området må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, 
utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak. 

2. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det utarbeides en plan for åpen 
overvannshåndtering. Dokumentasjonen skal vise metode for behandling av 
overvann både i anleggsfasen og i ferdigstilt situasjon. Det skal fokuseres på 
forurensing og avrenning.  

3. I forbindelse med planlagt utbygging, skal det legges til rette for at jorden kan 
drives lengst mulig. 

4. Før brukstillatelse kan gis for noen felt skal lekeplass o_LEK1 være ferdig 
opparbeidet i henhold til godkjent plan for lekeplassen. 

5. Før brukstillatelse kan gis for felt BF1 og BK2 skal felles parkeringsplass på 
grunnen f_P1 være etablert. 

6. Før brukstillatelse kan gis for felt BK1 og BK4 skal felles parkeringsplass på 
grunnen f_P2 samt f_G1 være etablert. 

7. Før brukstillatelse for felt BF2 og BF3 kan gis skal turveg o_TV1 være ferdig 
opparbeidet. 
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Vedlegg 2: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og 
byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 

 

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser  

§ 1-1. Hjemmel 
Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt xx.xx.xxxx fastsettes dette gebyrregulativ av 

Rakkestad kommunestyret xx.xx.xxxx. Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er 
fastsatt etter selvkostprinsippet, jf. Kst. sak 36/06. 
 
§ 1-2. Gyldighet 
 

Dette regulativet er gyldig fra vedtaksdato, den xx.xx.xxxx og frem til nytt 
gebyrregulativ fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyrregulativet vedtas hvert år av 
Rakkestad kommunestyre, sammen med budsjett, økonomi og handlingsplan. Gebyr 
beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad, 
melding, planforslag og/eller annen bestilling foreligger. 
 
Revidert gebyrregulativ for byggesak trer i kraft fra xx.xx.xxxx, og erstatter gebyrregulativ 
gjeldende fra 01.01.2012. 
 
§ 1-3. Grunnbeløp (G) 
       Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Grunnbeløpet er 
pr. 01.01.2012 kr 600,-. Grunnbeløp kan reguleres av kommunestyret ved 
budsjettbehandling hvert år. Eventuelle kostnader til andre myndigheters behandling, så som 
arkeologiske registreringer kommer i tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader 
med undersøkelser av grunnforhold, rasfare mv. og miljøforhold. 
 
§ 1-4. Betalingsbestemmelser 
       Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr 
blir sendt ut like etter at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller bestilling 
foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes kravet til 
innfordring. I hovedsak skal gebyr være betalt før vedtak fattes. Det kan også kreves at 
gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang. 
 
For byggesak sendes gebyr når vedtak er fattet. Hvert enkelt forvaltningsvedtak belastes 
med dertil egnet gebyr. 
 
§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført  
       Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om 
tiltaket ikke blir gjennomført. 
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§ 1-6. Redusert gebyr 
       Når særlige grunner foreligger, kan lokal bygningsmyndighet etter søknad redusere 
gebyret. Med betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er 
åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet 
og de kostnadene som kommunen har hatt. 
 
§ 1-7. Ulovlig igangsetting 
       Settes et tiltak i gang før de nødvendige tillatelser foreligger, eller uten at den lovlige 
prosedyren er fulgt, ilegges den ansvarlige et tilleggsgebyr på 50 % av tilsvarende det 
ordinære gebyret for den type saker.  
Ny PBL hjemler overtredelsesgebyr i § 32-8 a-l. 
 
§ 1-8. Klageadgang 
       Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i 
forvaltningsloven. Kommunens klageorgan i den enkelte sak er klageinstans. 

Kapittel 2 - Plansaker 

§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan, 
kommuneplanens arealdel):  

1. Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 4 x G. 

2. Søknad som må behandles av det faste utvalg for plansaker - Gebyr = 10 x G. 

3. Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, 
regulerings- eller bebyggelsesplaner betales ordinært gebyr. Søknad om tiltak etter plbl § 
93 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr som 
dispensasjonssak etter dette regulativ.  

 
§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan: 

1. Søknad som må behandles av det faste utvalg for plansaker - Gebyr = 10 x G. 

 
§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende 
bebyggelses- eller reguleringsplan 

1. Vedtak om oppstart av planarbeid: 

 

       Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 30 (§ 28-2) som ikke er i 
samsvar med kommuneplan, skal Det faste utvalget for plansaker eller kommunestyret 
avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling. For denne behandlinga skal det 
betales følgende gebyr: 

 10 x G 
  
 Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av 
forslagsstiller. 

 
2. Videre behandling fra og med 1. gangs behandling i det Faste Utvalg for Plansaker 

(offentlig ettersyn) til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. 
annonsekostnader:  

a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 30 x G  
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b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 50 x G 
c) For planer med størrelse over 10 dekar: 65 x G 

 
§ 2-4. Konsekvensutredninger (pbl kap. VII-a)  
       For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir 
gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter 
selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.  
 

§ 2-5. Annet arbeid: 

1. Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på 
plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av 
den som fremmer planen. Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr 
på 2 x G pr. time. 

 

Kapittel 3 - Utslippsak 

§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse for inntil 15 PE: Gebyr = 6 x G. 
 
§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse som overstiger 15 PE: Gebyr = 12 x G. 
 
§ 3-3. Kornfordelingsanalyse av jordprøve (pr. prøve): Gebyr = 10 x G. 

 

Kapittel 4 - Byggesak 

§ 4-1. Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 

1. søknad om driftsbygninger i landbruket etter PBL § 20-2 a 
0-500 kvm = 7G 
501-800 kvm = 8G 
800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 10G 

2. Pbl § 20-2c - søknad om midlertidige eller transportable bygninger - Gebyr = 7 x G. 

3. Pbl § 20-2 a – søknad om mindre byggearbeid på bolig- og fritidseiendom - Gebyr = 7 x 
G. 
 

 
§ 4-2. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl 20-1  
       Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for 
utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vedtatt etter ny Pbl 
inngår i de forskjellige gebyrer.  

1. PBL § 20-1a - søknad om tillatelse til tiltak til nybygg, tilbygg og påbygg for boliger, 
fritidsboliger og næringsbygg mv.: 

a) Inntil 70 m2 BRA - Gebyr = 7 x G. 
b) 71 m2 - 300 m2 BRA - Gebyr = 12 x G.  
c) 301 m2 - 800 m2 BRA - Gebyr = 17 x G. Gebyr for areal >800 m2 er 17 x G. 
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Hver påbegynte 100 m2 BRA over 800 kvm belastes med 1G  
 
 
 
 

  2. PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg  
a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 7 x G.  
b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 12 x G.  
c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 17 x G.  

3. PBL § 20-1b- vesentlig fasadeendring, Gebyr = 7 x G.  

4. PBL § 20-1d - vesentlig endring eller reparasjon på tiltak.  
Tiltaksklasse 1 – 7 x G 
Tiltaksklasse 2 – 12 x G 
Tiltaksklasse 3 – 17 x G 

5. PBL § 20-1c- bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift på tiltak som 
nevnt under PBL § 20-1a  
Tiltaksklasse 1 – 7 x G 
Tiltaksklasse 2 – 12 x G 
Tiltaksklasse 3 – 17 x G 

6. PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a 
Tiltaksklasse 1 – 7 x G 
Tiltaksklasse 2 – 12 x G 
Tiltaksklasse 3 – 17 x G 

7. PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
Tiltaksklasse 1 – 7 x G 
Tiltaksklasse 2 – 12 x G 
Tiltaksklasse 3 – 17 x G 

8. PBL § 20-1 g- oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i boliger - Gebyr = 7 x G.  

9. PBL § 20-1 h- oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l. - 
Gebyr = 7 x G.  

10. PBL § 20-1 m - deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år.  
a) Når grense er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 4 x G.  
b) Når grense ikke er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 7 x G.  
c) Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.  

11. PBL § 20-1 k- vesentlig terrenginngrep  
a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 7 x G.  
b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 12 x G.  
c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 17 x G.  

12. PBL § 20-1 l anlegg av veg eller parkeringsplass  
a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 7 x G.  
b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 12 x G.  
c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 17 x G.  

13. PBL § 21-1- forhåndskonferanse - Gebyr 0 x G. 

14. PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse (trinnvis behandling) - Gebyr som for pkt. 1 - 
12. 

15. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling) For hver 
igangsettingstillatelse betales ett gebyr. Gebyr = 6 x G.  

17. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i bruk – 
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Gebyr = 6 G  

 
§ 4-3. Godkjenning av foretak for ansvarsrett 

1. PBL § 22-3 - søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett 
a) Første gangs godkjenning: 

Tiltaksklasse 1 – 5 x G 
Tiltaksklasse 2 – 7 x G 
Tiltaksklasse 3 – 10 x G 

b) Senere godkjenninger: 
Tiltaksklasse 1 – 3 x G 
Tiltaksklasse 2 – 5 x G 
Tiltaksklasse 3 – 7 x G 

2. PBL § 22-1 - søknad om godkjenning av ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning:
Tiltaksklasse 1 – 0 x G 
Tiltaksklasse 2 – 3 x G 
Tiltaksklasse 3 – 5 x G 

4. PBL SAK § 6-8 - søknad om personlig godkjenning for oppføring av bolig/fritidsbolig til 
eget bruk. Gebyr = 1 x G  

 
§ 4-4. Endringer i forhold til gitte tillatelse eller registrert søknad 

1. Søknad om endring i forhold til gitte tillatelse - Gebyr = 3 x G. per vedtak 

2. Behandling/godkjenning av reviderte tegninger 
Tiltaksklasse 1 – 3 x G 
Tiltaksklasse 2 – 5 x G 
Tiltaksklasse 3 – 8 x G 

 
§ 4-5. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (pbl §19-2)  

1. §19-2- dispensasjonssøknad som kan behandles administrativ etter delegering Gebyr = 7
x G.  

2. §19-2- dispensasjonssøknad som må behandles av det faste utvalg for plansaker Gebyr 
= 12 x G.  

 
§ 4-6. Utstikking og kontrollmåling av plassering av tiltak  
       Dersom ansvarshavende i byggesak leier kommunen til å utføre 
plassering/innmåling/kontroll av tiltak. Utsetting av bygg består av minimum 1 hjørne og 
retningspel + ev. høydeutsett.  

1. Første tiltak på eiendommen Gebyr = 7 x G.  

2. Tillegg pr. tiltak når det utstikkes/innmåles flere tiltak samtidig på samme eiendom 
Gebyr = 2 x G.  

3. Fra og med 2. gangs utstikking av samme tiltak - pr. tiltak Gebyr = 7 x G.  

       Dersom kommunens bygningsmyndighet har satt vilkår om at et tiltak skal 
utstikkes/plasseres/kontrolleres av kommunene selv, skal det ikke innkreves gebyr.  
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Vedlegg 1b: Betalingsregulativ etter Matrikkelloven - 2010 
 
Delingsloven ble opphevet 01.01.2010. Lov 2005-06-17 nr. 101, lov om eiendomsregistrering 
(matrikkellova) trådte i kraft fra 01.01.2010.  
 
Dette betalingsregulativet erstatter kapittel 6 – delingsloven i betalingsregulativ for 
byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune. 
 
Betalingsregulativet er fastsatt i medhold av Matrikkellovens § 32 og forskrift av 26. juni 
2009 nr. 864 til Matrikkelloven § 16. 
 
Grunnbeløpet (G) i dette betalingsregulativet er det samme som grunnbeløpet i 
betalingsregulativet for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. 
i Rakkestad kommune. 
 
Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som 
følger: 
 
A. Oppretting av ny matrikkelenhet. 

 
A.1. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som skal forbli 
selvstendig enhet: 
 

Areal 0 – 2000 m2  Gebyr = 18 x G 
Areal over 2000 m2 Gebyr = 18 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m2 

 
 

A.2 Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som i henhold til 
vedtak skal bli tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet og tilleggsarealer 
som blir  behandlet i henhold til reglene om arealoverføring: 
 

Areal 0 – 250 m2 Gebyr = 8 x G 
Areal 251 – 500 m2 Gebyr = 10 x G 
Areal 501 – 1000 m2 Gebyr = 12 x G 
 Areal 1001 – 2000 m2 Gebyr = 14 x G 
 Areal over 2000 m2 Gebyr = 14 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m2 

 
 

A.3. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn over større 
sammenhengende arealer til landbruks-, idretts- eller friluftsformål samt 
andre allmennyttige formål: 

 
Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 10 x G. Dersom det benyttes 
mer enn 4 timer på utearbeidet skal det betales 1G pr. påbegynt time i tillegg. 
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A.4 Oppretting av uteareal på eierseksjon: 
 

Gebyret skal beregnes for hver eierseksjon. 
Areal 0 – 50 m2 Gebyr = 4 x G 
Areal 51 – 250 m2 Gebyr = 6 x G 
Areal 251 – 1000 m2 Gebyr = 8 x G 
Areal 1001 – 2000 m2 Gebyr = 10 x G 
Areal over 2000 m2 Gebyr = 10 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m2 

 
 

A.5 Oppretting av ny anleggseiendom: 
 

Volum 0 – 2000 m3 Gebyr = 16 x G 
Volum over 2000 m3 Gebyr = 16 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m3 

 
 

A.6 Oppretting av ny anleggseiendom som skal være tilleggsvolum til 
eksisterende anleggseiendom eller at volum skal overføres ved hjelp av 
arealoverføring: 
 

Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 10 x G 
Volum 251 – 500 m3 Gebyr = 12 x G 
Volum over 501 m3 Gebyr = 12 x G + 1G pr. 500 m3 i økning 

 
 

A.7. Registrering av jordsameie: 
 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie betales etter medgått tid. 
Minstesats 2 x G + 1G pr. time 
 

 

B. Oppmåling av eksisterende eiendom. 
 
 

B.1. Oppmåling av eksisterende eiendom der eiendomsgrensene ikke er 
oppmålt tidligere ved hjelp av koordinater: 

 
B.1.1 Oppmåling av hele eiendommen: 

 
Areal 0 – 2000 m2 Gebyr = 21 x G 
Areal over 2000 m2 Gebyr = 21 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m2 
 

B.1.2 Oppmåling av hele eiendommer som benyttes til landbruks-, 
idretts-, eller friluftsformål samt andre allmennyttige formål: 

 
Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 6 x G. Dersom det benyttes 
mer enn 4 timer på utearbeidet skal det betales 1G pr. påbegynt time i tillegg. 

 

B.1.3 Oppmåling av del av eiendommen: 
 

Inntil 2 grensepunkter Gebyr = 6 x G 
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G 
Dersom alle grensepunktene til eiendommen blir oppmålt, skal gebyret 
fastsettes etter pkt. B.1.1. 
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B.2. Utsetting av grensemerker som tidligere er oppmålt ved hjelp av 
koordinater: 

 
Inntil 2 grensemerker Gebyr = 3 x G 
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G 

 
 

C. Grensejustering. 
 

C.1. Grensejustering mellom grunneiendommer, festegrunn og jordsameie: 
 

Areal 0 – 150 m2 Gebyr = 5 x G 
Areal 151 – 500 m2 Gebyr = 7 x G 
Utover 500 m2 er grensejustering ikke tillatt. 
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og 
til en annen matrikkelenhet. 

 

C.2. Grensejustering mot anleggseiendom: 
 

Volum 0 – 250 m3 Gebyr = 6 x G  
Volum 251 – 1000 m3 Gebyr = 8 x G  
Utover 1000 m3 er grensejustering ikke tillatt.  
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og 
til en annen matrikkelenhet. 

 
 

D. Andre bestemmelser. 
 

D.1. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale: 
 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde   Gebyr = 2 x G 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Gebyr = ½ x G 
Billigste alternativ for rekvirent velges. 

 
 

D.2. Opprettelse av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: 
 

Ved søknad kan rekvirenten kreve at ny matrikkelenhet blir matrikkelført uten 
at oppmålingsforretning er gjennomført. 

 

Gebyr = 2 x G 
 
 

D.3. Innløsing av festetomt. 
 

D.3.1 Når festetomten har eksisterende målebrev med 
koordinatbestemte grensepunkter: 

 
Gebyr = 4 x G 

 

D.3.2 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt i perioden 
01.01.1968 - 01.01.1980: 

 
Gebyr = 4 x G 

 

D.3.3 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt før 
01.01.1968 eller ikke har målebrev, betales gebyr etter pkt. B.1.1. 
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D.4. Utstedelse av matrikkelbrev. 
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider             kr. 175,- 
Matrikkelbrev over 10 sider             kr. 350,- 
Gebyret er fastsatt av Statens Kartverk og vil bli regulert etter bestemmelse 
fra dem. 

 
 
E. Betalingsbestemmelser, urimelig gebyr, tinglysingsgebyr m.m. 
 

E.1. Betalingsbestemmelser. 
 

Gebyr etter denne gebyrforskriften her skal betales i henhold til faktura 
utstedt av kommunen. Fakturaen skal være betalt før saken blir matrikkelført 
og eventuelt sendt til tinglysing. I perioden fra fakturaen blir sendt ut og til 
den blir betalt, løper ikke tidsfristen i henhold til forskriftene § 18, andre 
avsnitt. 

 
 

E.2. Fakturamottager. 
 

Faktura utstedt etter reglene i denne gebyrforskriften skal betales av 
rekvirenten av forretningen. Gebyret kan rettes til andre dersom det finnes en 
skriftlig avtale om dette. 

 
 
 E.3. Betaling av tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift. 
 

I saker som skal tinglyses skal tinglysingsgebyret og dersom det er aktuelt 
også dokumentavgiften være betalt før saken blir sendt til tinglysing. Disse 
gebyrene vil framkomme som egne poster på fakturaen som nevnt under pkt. 
E.1. 

 
 
 E.4. Urimelig gebyr. 
 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til 
grunn og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan 
rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et 
passende gebyr. 

 
Fullmaktshaver kan under de samme forutsetningene og på bakgrunn av en 
grunngitt søknad fra den som har mottatt kravet om betaling av gebyr, 
fastsette et redusert gebyr. 
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1. Bakgrunn 
 
Planforslaget er innsendt 28.06.11 av Nordbohus AS (Kjedekontoret) som forslagstiller, på 
vegne av tiltakshaver Nordbohus Indre Østfold AS. 
 
Området er regulert til bolig gjennom ”Reguleringsplan for Flatstad Gård”. I henhold til 
gjeldende reguleringsbestemmelser § 5 bokstav d, stilles det krav om bebyggelsesplan og 
godkjent utomhusplan for området B3 før byggemelding av enkelthus kan behandles. 
Utomhusplanen skal vise opparbeidelse for lek/opphold /terreng og beplantning og 
nødvendige tiltak for åpne overvannsystemer i byggeområder og friområder. 
 
Hensikten med planarbeidet er å innfri gjeldende plankrav om detaljert reguleringsplan for 
delfelt B3, slik at bygging av planlagt boligbebyggelse og grøntområder kan igangsettes.  
 
Foreliggende plan er en detaljert reguleringsplan som skal avklare: 

- plassering av bebyggelsen, herunder høydeplassering målsatt ved inngangspartiet. 
- bebyggelsens høyde og takform 
- avgrensing av tomter og fellesarealer 
- prinsipputforming av lekearealer/uteoppholdsarealer  
- trafikkløsninger som adkomster, frisiktsoner, snøopplag, trafikksikkerhetstiltak etc. 
- parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private og 

fellesarealer, herunder terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde der 
terrengforholdene krever slike tiltak 

- løsninger for avfallshåndtering 
- prinsippavklaring for åpen overvannshåndtering 

 
2. Kartgrunnlag og planfremstilling 
 
For området foreligger digitalt kartgrunnlag mottatt fra Askim Entreprenør AS den 31.01.11. 
Fremstilling av planen er iht. gjeldende krav og retningslinjer for digital planfremstilling. 
Planverktøy som er benyttet er NovaPOINT, fagmodulene Areal, Veg utvidet. 
 
3. Risiko- og sårbarhetsanalyse  
 
I forkant av en utbygging skal det foretas en analyse av forskjellige faktorer som kan ha 
betydning for samfunnet og den enkelte. En slik analyse ble gjennomført i forrige 
planprosess. Det er imidlertid et krav at det skal fremgå hvilke vurderinger og utredinger som 
er foretatt på dette plannivået og krav om nye vurderinger helt frem til tiltak skal 
gjennomføres.  
 
Nedenfor er det listet opp momenter som er vurdert i denne planprosessen, evt. med 
avbøtende tiltak: 
 

- Grunnforhold 
- Støy 
- Trafikkforhold/trafikksikkerhet 
- Sikre god byggeskikk 
- God servicedekning 
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges oppvekstvilkår 
- Kriminalitetsforebyggende tiltak 
- Universell utforming 
- Mikroklimatiske forhold (sol, skygge, vind, snø) 

 
Punktene ovenfor inngår som en del av beskrivelsen av planområdet og planforslaget. 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

 
Fig. 2: Oversiktskart som viser omsøkte område innenfor skravert område. Kartet er ikke i målestokk. 
Kilde: Kartløsning på Rakkestad kommunes hjemmesider. 
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Beliggenhet: 
Området ligger ca 0,5 km øst for Rakkestad sentrum og rett øst for gårdsbebyggelsen 
på Fladstad gård.  

 Planområdet er på 17,2 daa.  
 Planens begrensning går ved formålslinjene for felt B3. 
 
Dagens arealbruk og tilstøtende arealers arealbruk  

Området er et landbruksområde med dyrket mark 
 
Grunnforhold: 

Rasvurdering 
I NVE sin forhåndsuttalelse til planen gjøres det oppmerksom på følgende: 
”I følge NGUs løsmassekart (www.ngu.no under kart) ligger det meste av 
planområdet i en sone med marine hav- og fjordavsetninger (tykt dekke). 
Planområdet ligger også i et område som er kartlagt i forhold til kvikkleireskred; jf 
NGI rapport 14.02.2006 "Evaluering av risiko for kvikkeireskred i Rakkestad 
kommune". Det er ikke kartlagt kvikkleiresoner som ligger i umiddelbar nærhet til 
planområdet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at kartleggingen bare omfatter 
felt større enn 10 dekar og kun løsneområder. Det kan derfor finnes skredfarlige 
kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene.  
 
Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine 
avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. 
Om det avdekkes kvikkleire i et område må geoteknisk ekspertise vurdere hele 
kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige 
sikringstiltak. I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen i området 
kunne føre til økt fare for skred. Kriterier for geoteknisk utredning går fram av 
vedlegg 1 i NVEs Retningslinjer for ”Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011”. 
Retningslinjene finnes på www.nve.no under Publikasjoner/publikasjoner 
2011/retningslinjer 2011. 
 
NVE forutsetter med dette at nødvendige grunnundersøkelser og avbøtende tiltak 
i planområdet blir fulgt opp i det videre planarbeidet og gjennomføringen av 
planen i henhold til våre retningslinjer (2/2011). NVE anbefaler også at det tas inn 
som en egen reguleringsbestemmelse i planen." 
 
Geoteknisk vurdering skal fremlegges som en del av detaljplanen.  
 
Utdrag fra rapporten: 
 
Radon 
Basert på opplysninger fra NGU via ”Arealis på nett” er området er ikke registrert som 
aktsomhetsområde i forhold til radon.  
 
Grunnforurensing 
Det finnes ingen indikasjon på at grunnen innenfor planområdet er forurenset. 
  
Kulturminner i grunnen 
Det finnes ingen indikasjon på at det finnes kulturminner i grunnen innenfor 
planområdet. 
 
Teknisk infrastruktur/vannavrenning 
Det ligger ingen offentlige ledninger innenfor planområdet. Det går ingen naturlige 
bekker gjennom området. 
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Naturverdier:  

Basert på opplysninger fra Direktoratet for naturforvaltning via ”Arealis på nett” er det 
ikke registrerte verneverdige naturområder, verdifull vegetasjon, vilt eller annet 
biologisk mangfold innenfor eller nærliggende planområdet som kan bli berørt av en 
eventuell utbygging. 

 
Rekreasjonsverdi: 

Området i seg selv er ikke definert som en del av viktig grønnstruktur eller offentlige 
friområder/markaområder. 
Området hvor ny bebyggelse planlegges er ikke i bruk av barn og unge i dag.  

 
Stedets karakter: 

Planområdet ligger øst for eksisterende gårdsbebyggelse. Flatstad gård skal 
beholdes som landemerke i innfarten til Rakkestad sentrum fra sør.  
Terrenget innefor planområdet har en høydeforskjell på 4,5 meter.  
Terrenget bukter seg både i nordlig og vestlig retning.  
Eksisterende bebyggelse i områdene omkring Flatstad gård består i all hovedsak av 
eneboligbebyggelse. Rett sør for planområdet ligger Vaterland skole, som er oppført i 
modernistisk stil. 

 
Trafikkforhold: 

Området har kjøreadkomst via Skoleveien og forlengelse av Parkveien.  
 
Støy: 

Det foreligger ingen indikasjoner på at området er utsatt for støy eller støy fra annen 
forurensende virksomhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detaljert reguleringsplan for Fladstad Gård – Felt B3 
 

7 
 

 
5. Beskrivelse av planforslaget 
 
Arealformål 
Området er regulert til følgende formål: 
 
Arealer for bebyggelse og anlegg (jfr. pbl § 12-5.1) herunder: 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse  
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  
- Garasjeanlegg for boligbebyggelse 
- Lekeplass 
- Gårdsplass 

 
Arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl § 12-5.2) herunder: 

- Veg 
- Parkeringsplasser 
- Annen veggrunn - grøntareal 

 
Arealer for grønnstruktur (jfr. pbl § 12-5.3) 

- Turveg 
- Grønnstruktur 

 
Formål Areal (kvm) Antall garasjer/ 

p-plasser 
Antall boenheter 

Boligbebyggelse – 
frittliggende 
småhusbebyggelse 

5 533  10 

Boligbebyggelse – 
konsentrert 
småhusbebyggelse 

3 322  22 

Garasjeanlegg for 
boligbebyggelse 

1 988 17  

Lekeplass    627   
Gårdsplass    410   
Veg 2 566   
Parkeringsplasser    176 7  
Annen veggrunn - 
grøntareal 

1 156   

Turveg    278   
Grønnstruktur 1 140   
 
Sum 

 
17 196 

 
24 

 
32 

Tabell1: arealoppgave 
 
Planlagte byggeområder 
 
Hustypene  

Under gjøres det rede for hvilken boligtype som er tenkt i de ulike feltene. Vedlagt 
planbeskrivelsen er plan og fasadetegninger av de ulike hustypene. 

 
Frittliggende småhusbebyggelse BF1, BF2 og BF3  

Innenfor felt BF1 tenkes oppført 2 stk enebolig av typen ”BIAS” med garasje og 
renovasjon på egen tomt. 
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Innenfor felt BF2 tenkes oppført 4 stk eneboliger av typen ”BIAS” med garasje og 
renovasjon på egen tomt. 
 
Innenfor felt BF3 tenkes oppført 4 stk eneboliger av typen ”ASTRO” med carport og 
renovasjon på egen tomt. 
 
Bebyggelsens plassering og grunnflate er vist på plankartet. Plasseringen er bindende, 
men med tillatt avvik på inntil en meter. 
 
Boligene er planlagt med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Alle boenhetene får 
trinnfri adkomst på terreng fra veg og garasje.  

 
Konsentrert småhusbebyggelse BK1, BK2, BK3 og BK4 

 
Innenfor felt BK1 og BK4 tenkes oppført 2 stk firemannsboliger av typen  
”4-MANNSBOLIG”. Garasje og sportsbod i fellesanlegg. Areal for felles renovasjon er 
avsatt i gårdsplass (f_GP1 og f_GP2). 
 
Innenfor felt BK2 tenkes oppført 5 stk eneboliger i kjede av typen ”ALM” med carport 
mellom hver boenhet. Renovasjonsløsning ved hver enkelt enhet 
 
Innenfor felt BK3 tenkes oppført 3 stk rekkehus med tre boenheter hver av typen 
”REKKEHUS SPESIAL”. Garasjer er plassert fellesanlegg. Renovasjonsløsning ved hver 
boenhet. 
 
Bebyggelsens plassering og grunnflate er vist på plankartet. Plasseringen er bindende, 
men med tillatt avvik på inntil en meter. 
 
Boligene er planlagt med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Boenhetene i første 
etasje får trinnfri adkomst på terreng fra veg og garasje. Det er avsatt areal for å gi 
muligheter for etablering av heis i firemannsboligene. 
 

Garasjeanlegg for boligbebyggelse 
Innenfor arealene f_G1 og f_G2 er det avsatt plass til garasjer og sportsboder. 

 
Lekeplasser 

Arealer for lekeplasser er plassert slik at de lett kan nås via den øvrige grønnstrukturen. 
O_LEK1 ligger inntil den sammenhengende grønnstrukturen. Lekeplassen tenkes 
etablert som en naturlekeplass, men med noen av de tradisjonelle lekeapparatene som 
huske, sandkasse og sklie. Arealet vil få gode mikroklimatiske forhold, da de ligger noe 
ned i terrenget, skjermet for vind og med gode solforhold. 
Terrengforholdene tilsier at plassen egner seg godt i forhold til prinsipper om universell 
utforming. Her vil det blir lagt vekt på tilgjengelighet slik at deler av arealet kan brukes av 
flest mulig.  
 
I en avstand på 150 til 400 meter ligger skolen, barnehage samt idrettsanlegg med, areal 
som tilfredsstiller krav til sentralt lekefelt dimensjonert for 600 – 1200 boliger. 

 
 
Gårdsplass 

Innenfor arealene f_GP1 og f_GP2 er det avsatt plass til fellesfunksjoner som  
renovasjon, post, sittegrupper, sykkelparkering etc. Gårdsplassene skal utgjøre 
inngangssonen til tilliggende boliger. 
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Arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 
Veg og annen veggrunn - grøntareal 

o_V1, o_V2 og o_V3 sammen med o_AVG1 og o_AVG2 er offentlige veger med 
vendehammer dimensjonert for lastebil i enden av vegene.  
 
 

 
 
Fig. 3 Profil av enfelts atkomstvei. Kilde: Byggforsk kunnskapssystemer 312.112 Trafikksikker 
utforming av veier i boligområder. 

 
Prinsippet for utforming av vegene o_V2 og o_V2 er relativt brede grøfter og smalt 
asfaltdekke. Kjørebanen på 3,0 m blir ikke merket opp, asfaltdekket er 3,5 m medregnet 
asfaltert del av skulder, planeringsbredden eller vegbredden er 4,0 m. Asfaltkanten 
beskyttes av gruset skulder eller skulder belagt med storgatestein. Kjøretøy kan møtes 
ved å ta i bruk innkjørsler til tomtene. Grøftene på 1,25 m må være slake og U-formet slik 
at de blant annet har stor kapasitet til å føre bort overflatevann samt benyttes som 
snøopplag om vinteren. Grøftene kan med fordel tilsås med lavtvoksende vegetasjon.  
 
Normalprofilen for o_V1 er utformet som en smal tofelts adkomstveg med 4,5 m asfaltert 
dekke. Skulder og grøft utgjør 1, 75 meter på hver side. Reguleringsbredde er 8,0 meter. 
 
Normalprofil for vegene er vist i tegnforklaringen på plankartet.   
 

Parkeringsplasser på grunnen 
Hver boenhet har egen garasje eller carport og en ekstra biloppstillingsplass ved eller 
nært inngang. I tillegg er det avsatt 9 ekstra parkeringsplasser innenfor f_P1, f_P2 og 
f_P3 hvorav 5 p-plasser er dimensjonert for forflyttningshemmede.  
 
Areal avsatt for standard p-plass er 5 x 2,5 meter.  
 
Areal avsatt for p-plass for bevegelseshemmede er 5 x 3,8 meter. 
 
Sykkelparkering er tenkt ved inngang til hver enkelt boenhet. 

 
 
Arealer for grønnstruktur  
 
Turveg 

o_TV1 skal opparbeides som en offentlig turveg, med en bredde på 2,5 meter. 
Turvegene skal opparbeides med grusdekke. 
 

Grønnstruktur 
 ”Friområdene skal gi rom for lek, opphold og ballspill. Grønnstruktur f_G1 og f_G2 skal 
utvikles som et naturlig grøntdrag med offentlig stistystem som sikrer naturlige ganglinjer 
gjennom bebyggelse fra friluftsområde F1/Flatstadskogen i øst langs åpne 
overvannssystemer ned gjennom friområde F2 til friområde F3 og F4 i vest langs Storgata 
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med fordrøyningsdam for overvann.” jfr. planbeskrivelse til reguleringsplan for Flatstad 
Gård. 
 
 ”I forbindelse med utbygging av området skal det tilrettelegges for åpen 
overvannshåndtering. Dette gjøres ved å lede overvann fra takflater, veier og plasser via 
renner og grøfter til infiltrasjonsområder og biologiske rensedammer i boligområder og 
langs gjenåpnede små bekkedrag til fordrøyningsdam i friområdene langs Storgata. 
Videre ledes vannet med kanalisert overløp til biologisk rensedam med utløp i 
Rakkestadelva” jfr. planbestemmelser for reguleringsplan for Flatstad Gård. 
 
Foreliggende plan skal ivareta de krav som er stilt i overordnet plan. Se vedlagte 
illustrasjonsplan som viser utformingsprinsippene. 
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6. Virkninger av planforslaget 
 
I temaene under er ulike virkninger og konsekvenser av planforslaget forsøkt beskrevet, 
samt hvilke avveininger og tiltak som er gjort.  
 
Sikre god byggeskikk 

Planbestemmelsene angir bygningenes tillatte volum og gir føringer for utforming og  
materialvalg. Det er valgt å gå for en forholdsvis tradisjonell stil med noen moderne  
detaljer. Det skal inneholde boenheter i ulik størrelse og boform. Her er det lagt opp til 
eneboliger, rekkehus samt tomanns- og firemannsboliger. Nærmest eksisterende 
gårdsbebyggelse er det valgt eneboliger for å danne en gradvis overgang fra det 
åpne tunet til tettere bebyggelse lengre inn i feltet og mot nabofeltet B6 (hvor det skal 
oppføres lavblokker/leiligheter). 
Gjennomgående for boligtypene er tydelig formspråk med rette linjer og geometriske 
former. Takform er saltak eller pulttak. Ny bebyggelse skal ha trekledning og lyse 
farger, med innslag av bruntoner.  
 
Gjennom riktig materialbruk, fargevalg variert formspråk for de ulike leilighetstypene, 
er det en målsetting at området til slutt fremstår som et godt boligområde med 
estetiske kvaliteter som ivaretar områdets karakteristiske trekk. 

 
God servicedekning 

Området er ligger sentralt til, kun 500 meter fra Storgata i Rakkestad sentrum med  
godt utbygd infrastruktur, både sosial og teknisk.  

 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges oppvekstvilkår 

Planforslaget søker å ivareta barn og unges interesser ved å fokusere på gode  
lekeplasser. 
 
Gode leke- og oppholdsarealer utendørs er blant de boligkvalitetene som betyr mye  
for livskvalitet og trivsel blant beboerne. Passe store, attraktive og tilgjengelige  
utearealer er viktige for det sosiale livet. Det er derfor valgt ut to lokaliteter som  
egner seg for opphold og lek, som er tilpasset behovet ulike aldersgrupper har for  
uteareal. Uteoppholdsarealene skal være lett tilgjengelige enten man er liten eller  
stor, ser og hører dårlig eller er dårlig til beins. Arealene beregnet for lek og  
rekreasjon er trygge, trafikksikre og skjermet for støy og forurensninger. 
Viktige stikkord er: trinnfri adkomst, liten stigning og stabile, jevne dekker, ledelinjer,  
mulighet til å sitte ned, vekster som ikke fremkaller allergi, adkomst som er bred nok  
for barnevogn og rullestol og lekeutstyr som gir utfordringer for et bredt spekter av  
funksjonsevner. 

 
Kriminalitetsforebyggende tiltak 

Kriminelle handlinger er et resultat av et samspill mellom en persons individuelle  
tilbøyeligheter til å begå ulovligheter og den ytre situasjonen. En forebyggende  
strategi må derfor bestå av innsatser som sikrer en god individuell oppdragelse, et  
oppvekstmiljø med trygge og kontrollerende rammer, samt en samfunnsordning med  
tilstrekkelig sikring av mennesker og verdier. 

 
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har med faglig bistand fra Norges  
Byggforskningsinstitutt utarbeidet en sjekkliste til bruk ved fysisk planlegging av  
tettbygde strøk i kommunene. Heftet "Bedre planlegging, færre farer" peker på  
momenter som kan ha sammenheng med kriminalitet og kriminalitetsutvikling. All  
erfaring tilsier at de fysiske omgivelsene har mye å si for følelsen av trivsel og  
trygghet.  
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Gjennom planleggingen av felt B3 Fladstad gård er det lagt vekt på oversiktlige og  
trygge fellesarealer som skal skape samhørighet. Høy kvalitet på materialer i  
uteområdene og god belysning. 

 
Universell utforming 

Det skal i størst mulig grad legges til rette for mennesker med ulikt funksjonsnivå. På  
grunn av topografien i Norge kan det, teknisk sett, svært krevende å få til universell  
utforming. I foreliggende plan er det lagt opp til høy grad av tilgjengelighet. 
 
Alle boligene innenfor alle delfelt utenom felt BK2, samt leilighetene i 2. etasje i BK4 
og BK5, vil få trinnfri hovedadkomst med alle nødvendige funksjoner (kjøkken, 
vaskerom/bad, stue og soverom) på hovedplanet.  
 
Innenfor felt BK2 vil det være trinnfri hovedadkomst, men hovedfunksjonene er fordelt 
på to etasjer. Det er tilrettelagt for etablering av heis ved firemannsboligene i BK4 og 
BK5. 
 

Mikroklimatiske forhold (sol, skygge, vind, snø) 
Området ligger på to forhøyninger i terrenget og de ulike delfeltene henvender seg 
derfor i ulike himmelretninger. 
 
Plassering av fellesarealene og de private utearealene ligger godt til rette for at det  
kan skapes gode mikroklimatiske forhold.  
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7. Samråds- og medvirkningsprosess 
 
Varsel om igangsetting av planarbeid ble kunngjort i Rakkestad avis den 23.03.2011, med 
frist for uttalelse til planarbeidet den 04.05.11. Hjemmelshavere, berørte parter og offentlige 
høringsinnstanser ble varslet i eget brev (se vedlegg for kopi av kunngjøringsannonse, brev 
og adresseliste). 
 
Det er avholdt oppstartsmøte mellom tiltakshaver og kommunen den 01.03.11 hvor 
skisseforslag til foreliggende plan ble presentert. Møtereferat er vedlagt. 
 
8. Innkomne innspill 
 
Innen høringsfristen 04.05.11 er det kommet inn følgende innspill til planarbeidet: 
 
Fylkesmannen i Østfold 
Brev datert 04.05.2011 

 

Ingen merknader til planen, men innspill og veiledning, se 
vedlegg. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspill fra Fylkesmannen i Østfold er forsøkt ivaretatt i 
foreliggende plan. 
 

Østfold fylkeskommune 
Brev datert 03.05.2011 

 

Ingen merknader til planen, men innspill og veiledning, se 
vedlegg. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspill fra Fylkesmannen i Østfold er forsøkt ivaretatt i 
foreliggende plan. 
 

NVE 
E-post sendt 10.05.11 

Kvikkleire og marine avsetninger 
I følge NGUs løsmassekart (www.ngu.no under kart) ligger det 
meste av planområdet i en sone med marine hav- og 
Fjordavsetninger (tykt dekke). Planområdet ligger også i et 
område som er kartlagt i forhold til kvikkleireskred; jf NGI rapport 
14.02.2006 "Evaluering av risiko for kvikkeireskred i Rakkestad 
kommune". Det er ikke kartlagt kvikkleiresoner som ligger i 
umiddelbar nærhet til planområdet. Vi gjør imidlertid 
oppmerksom på at kartleggingen bare omfatter felt større enn 10 
dekar og kun løsneområder. Det kan derfor finnes skredfarlige 
kvikkleiresoner også utenfor de kartlagte områdene. Før det kan 
planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine 
avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar 
seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i et område må 
geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, 
utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige 
sikringstiltak.  
NVE forutsetter med dette at nødvendige grunnundersøkelser og 
avbøtende tiltak i planområdet blir fulgt opp i det videre 
planarbeidet og gjennomføringen av planen i henhold til våre 
Retningslinjer (2/2011). NVE anbefaler også at det tas inn som 
en egen reguleringsbestemmelse i planen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
NVEs anbefalinger tas til etterretning. Grunnundersøkelser blir 
gjennomført og krav til geoteknisk oppfølging er inkludert i 
rekkefølgebestemmelser til planen. 
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Vassdrag 
Det renner to vassdrag gjennom området, som av tegningen ser 
ut til å ligge åpne og er avsatt til grønnstruktur NVE anbefaler at 
bevaring av kantvegetasjon langs vassdrag nevnes bestemt i 
reguleringsbestemmelsene. Inngrep i vannstrengen bør søkes 
utført på en så skånsom måte som mulig. Kantsoner bør 
gjensettes og evt. reetableres der de fjernes ( jf. 
vannressurslovens § 11). Dette bør innarbeides i 
bestemmelsene. Bredden på kantsoner bør også tas inn som 
eget punkt i bestemmelsene. Dersom det blir aktuelt med større 
terrenginngrep og dette vil berøre vassdrag, er dette 
tiltak som skal vurderes etter vannressurslovens bestemmelser 
§§ 8 og 18 om konsesjonsplikt. Vannressurslovens § 20, om 
samordning av tillatelser, åpner imidlertid for at en godkjent 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon etter vannressursloven. 
Dette forutsetter at planen inneholder grundige vurderinger av 
slike tiltak. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Illustrasjonen som var vedlagt anmodning om forhåndsuttalelse 
viser det fremtidige åpne overvannsystemet. Ut fra denne 
illustrasjonen kan det se ut som at det renner to vassdrag 
gjennom området, men det stemmer ikke med virkeligheten.  
Det går en liten bekk/bekkesig (vår-bekk) som er lagt i rør. 
Denne er nå tenkt gjenåpnet som en del av det åpne 
overvannsystemet. 
 
Overvannsproblematikk 
Utbygging gir ofte store arealer med tette flater som igjen gir økte 
mengder overvann og rask avrenning, og dermed økt risiko for 
flom. Dette må det tas høyde for i planleggingen og innebærer at 
rør/kulverter må dimensjoneres til å tåle større mengder 
vann. Dette kan med fordel innarbeides i bestemmelsene. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Gjeldende plan for Flatstad gård legger følgende føringer for 
utbygging av området: 
 
 ”I forbindelse med utbygging av området skal det tilrettelegges 
for åpen overvannshåndtering. Dette gjøres ved å lede overvann 
fra takflater, veier og plasser via renner og grøfter til 
infiltrasjonsområder og biologiske rensedammer i boligområder 
og langs gjenåpnede små bekkedrag til fordrøyningsdam i 
friområdene langs Storgata. Videre ledes vannet med kanalisert 
overløp til biologisk rensedam med utløp i Rakkestadelva”  
jfr. planbestemmelser for reguleringsplan for Flatstad Gård. 
 
Foreliggende planforslag følger opp intensjonen med åpent 
overvannssystem både på plankart og i tilhørende 
reguleringsbestemmelser. 
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Anleggsperioden 
Med hensyn til vassdragsmiljøet bør det stilles krav om tiltak i 
bygge- og anleggsperioden slik at uønsket forurensing og 
avrenning til vassdrag blir minst mulig. Det er også viktig å 
fokusere på behandling av overvann, både med hensyn på 
forurensing og avrenning. NVE ber om at dette innarbeides i 
retningslinjene.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
NVEs anbefalinger tas til etterretning. Krav til dokumentasjon i 
forbindelse med behandling av overvann, både med hensyn til 
forurensning og avrenning er inkludert i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

 
 
9. Gjennomføring av planen 
 
Bebyggelsen og tilhørende fellesarealer skal opparbeides av tiltakshaver. Offentlige 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal etableres av tiltakshaver, etter kommunens 
anvisning. Anleggene skal overdras kommunen vederlagsfritt etter godkjent 
overtakelsesforretning. 
 
10. Vedlegg 
 

1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. Kopi av annonse 
4. Kopi av varslingsbrev og adresseliste 
5. Kopi av møtereferat oppstartsmøte 
6. Rapport – Geoteknisk vurdering (ettersendes) 
7. Illustrasjon utomhusplan 
8. Plan og profiltegning av veg 1 
9. Plan og profiltegning av veg 2 
10. Plan og profiltegning av veg 3 
11. Kopi av sjekkliste for å vurdere potensielle risiko- og sårbarhetsforhold 
12. Tabell med arealoppgaver over de ulike formålene i planen 
13. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Østfold 
14. Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune 
15. Høringsuttalelse fra NVE 
16. Plankart med bygg 
17. Plan og fasadetegninger av planlagt bebyggelse 
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