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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Espen Jordet Arkiv nr. S81  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 20/12 25.09.2012 
FORMANNSKAPET /  
 
 
Utvalgssak 20/12 Saknr 12/2667 Løpenr 12076/12 
 

20-12 BIOGASS - RAKKESTAD  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Biogassutvalget videreføres, med samme mandat, frem til 30.06.2015. Det fremmes 
sak til politisk behandling høst 2015. 

 
2. Utvalget består av: 

-Dagfinn Søtorp – politisk representant 
-Jan Lie (ny for Rolf Øyvind Thune) – politisk representant 
-Helge Rognerud - Nortura 
-Elling Ruggli - gårdbruker 
-Espen Jordet – administrasjonen 

 
3. Politiske oppnevnte representanter får møtegodtgjørelse i samsvar med reglement for 

møtegodtgjørelse i Rakkestad kommune.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
I sak nr. 39/09 – 10.12.2009 – vedtok landbruk-, plan- og teknikkutvalget å nedsette eget 
utvalg for biogass i Rakkestad. Mandatet var å jobbe med biogass som tema og at utvalget 
etter 3 år skulle evaluere seg selv og fremme sak for politisk behandling. 
 
Utvalget har bestått av: Dagfinn Søtorp, Rolf Øyvind Thune, Helge Rognerud, Elling Ruggli og 
Espen Jordet. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune skal ta ansvar for å jobbe med tiltak for reduksjon av utslipp av 
klimagasser. Sitert kommuneplanens samfunnsdel kapitel 5.6 – tiltak: ”Rakkestad kommune 
skal utrede biogass-/bioenergitiltak – der kommunen på kommersiell basis engasjerer seg 
som en av flere aktører”. 
 
Andre opplysninger: 
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Utvalget har i perioden gjennomført 3 til 4 møter årlig. Hovedtema har vært å kunne skape 
engasjement, kompetanse, utrede biogassanlegg i Rakkestad kommune og å skape dialog 
mellom kommune, gårdbrukere og regionale myndigheter. 
 
Utvalget har ikke lykkes i sitt mål om å etablere et industrielt biogassanlegg i Rakkestad. Det 
som derimot har lyktes er å skape engasjement lokalt. I tillegg er fylkesmann og 
fylkeskommune begeistret over det arbeidet som er gjort og kommunens vilje til å prøve å få 
til noe innenfor et vanskelig tema. 
 
I perioden har fylkeskommunen startet prosjektet ”Biogass Østfold 2015”. Deltakere er 
fylkeskommune, fylkesmann, Østfoldforskning og kommuner i Østfold. Utvalget i Rakkestad 
har vært invitert med i arbeidet og bidratt med kompetanse. Dette har resultert i at dersom 
prosjektet lykkes med målet om å etablere et anlegg i Østfold, så er Rakkestad kommune 
aktuell for etablering av dette anlegget.  
 
Prosjektledelsen i ”Biogass Østfold 2015” har ytret et sterkt ønske om å samarbeide med 
utvalget i Rakkestad frem til 2015. 
 
Rammebetingelser: 
Kommuneplanens samfunnsdel 2011 – 2022. 
Kommunnedelplan for energi og klima. 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
En etablering av et industrielt biogassanlegg vil kunne redusere utslippet av klimagasser med 
mange tusen tonn CO2 ekvivalenter. Anleggets størrelse avgjør utslippsreduksjonen. 
 
Økonomi: 
Utvalget har i perioden ikke hatt budsjett for drift. Deltakere har stilt på møter uten 
kompensasjon – i overenskommelse med utvalgets medlemmer.  
 
I ny periode foreslås det at politiske representanter godtgjøres i samsvar med reglement for 
møtegodtgjørelse i Rakkestad kommune. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Biogassutvalget har jobbet godt og fått utrettet mye. Målet om biogassanlegg i Rakkestad er 
ikke nådd, men Rakkestad kommune er absolutt lagt merke til av regionale myndigheter for 
sitt engasjement. Utvalget fremmer selv et ønske om å fortsette arbeidet sammen med 
”Biogass Østfold 2015”. 
 
Rådmannen mener at utvalget har vist seg som et godt verktøy for å ivareta kommunens 
ansvar på klimaområdet, og går på den basis inn for at det fortsetter sin virksomhet i 
inneværende valgperiode.  
 
Politisk oppnevnte representanter bør tilkomme møtegodtgjørelse i samsvar med reglement 
for møtegodtgjørelse i Rakkestad kommune. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Knut Østby Arkiv nr. 256  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 21/12 25.09.2012 
 
 
Utvalgssak 21/12 Saknr 12/2398 Løpenr 11343/12 
 

21-12 SCHIESELVA TERSKELBYGGING - KOMMUNAL GARANTI 
FOR GJENNOMFØRING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommune er positiv til at det reetableres en terskel i Schieselva for å heve 
vannstaden og på den måten bedre miljøet for kreps og fisk i vassdraget. 
  
Rakkestad kommune dekker mulige kommunale forpliktelser av tiltaket over teknikk-, miljø- 
og landbruksseksjonens budsjett.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  1 – Avtale med grunneierne 
 2 - brev fra Norges Vassdrags- og energidirektorat – godkjenning av plan. 
  
 
Bakgrunn for saken: 
Det har i årenes løp blitt gjennomført mange tiltak i Rakkestad kommune for å øke arealene 
til matproduksjon – dette ved omdisponering av skog og drenering av jord og vassdrag.  
Dreneringen er gjennomført blant annet ved senkning og oppmudring av elver og bekker.  
Ikke alle disse dreneringene har medført tilsiktet effekt, og samtidig bidratt til andre og andre 
negative økologiske konsekvenser.   
 
Det ble i 1992/1993 foretatt en renskning av Schieselva, dette for å senke vannspeilet og 
forhindre flom.  Denne renskningen medførte etter en tid at en naturlig terskel i elva 
forsvant.  Konsekvensen av at denne terskel forsvant ble at vannstanden sank betydelig i et 
område hvor det ikke var nødvendig eller ønsket.   Lav vannføring, særlig om vinteren 
medførte at bestanden av fisk og kreps har gått betydelig tilbake.  Området var tidligere 
kjent for en spesielt tett krepsebestand.   
 
På bakgrunn av dette har grunneierne i området tatt kontakt med Rakkestad kommune med 
forespørsel om det er mulig å i gjenskape den naturlige terskelen som ble borte.   Rakkestad 
kommune tok kontakt med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og ba om en 
utredning av dette.  NVE har stilt seg positive til tiltaket og har utarbeidet en plan for 
gjennomføring.  I tillegg har de sagt seg villige til å finansiere 80 prosent av 
gjennomføringen.  Den resterende del av beløpet må Rakkestad kommune enten betale eller 
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stille garantier for.  Tiltaket ble kostnadsberegnet i 2010 og beløpet ble satt til kr. 605 000 – 
inkl mva. Uten mva er beløpet kr. 484 000 – 20 prosent av dette er kr 96 800.  Det er ikke 
lagt inn korreksjoner for eventuell prisstigning.  NVE har i sin uttalelse tatt forbehold om 
budsjettmessig dekning og noen andre eventualiteter for gjennomføring av tiltaket.  Planen 
har vært på høring hos regionale myndigheter og lokalt berørte oppsittere – det er ikke 
fremkommet negative synspunkter til planen.  
 
Det er fem grunneiere som er involvert i tiltaket, og alle er positive til gjennomføringen.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
I tilfeller som dette forholder NVE seg kun til kommunen.  Og kommunen må gjennom 
politisk vedtak enten stille midler disposisjon eller stille kommunal garanti for beløpet.   
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Tiltaket vil utvilsomt medføre et bedre miljø for fisk og kreps i området og gjenskape et 
opprinnelig miljø, hvor muligheten til store krepsefangster igjen kan bli mulig.  
 
Økonomi: 
Rakkestad kommune har ikke avsatt midler til å betale egenandelen knyttet opp mot tiltaket, 
men det er inngått en avtale med grunneierne hvor de forplikter seg til å betale den lokale 
egenandelen på 20 prosent.  Grunneierne har søkt om midler til egenandelen gjennom SMIL 
– ordningen (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) og fått innvilget tilskudd tilsvarende den lokale 
egenandelen.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Rakkestad kommune ser på positivt på initiativet for å bygge en terskel i Schieselva og at 
miljøet i den delen av elva igjen blir noe tilnærmet det som det opprinnelig var.  Med 
bakgrunn i at det er gitt tilsagn om SMIL-midler løper kommunen liten risiko med å stille en 
økonomisk garanti for byggingen av terskelen.    
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Knut Østby Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 22/12 25.09.2012 
 
 
Utvalgssak 22/12 Saknr 12/2399 Løpenr 11443/12 
 

22-12 VILTRÅDET - ORGANISERING OG FULLMAKTER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre oppretter et viltråd på ni representanter som et underutvalg for 
teknikk- og miljøutvalget. Det er satt sammen av to representanter fra teknikk- og miljø-
utvalget, en representant for Rakkestad og Degernes JFF, en representant for 
landbruksorganisasjonene og en representant for hvert av de fem planområdene for 
elgforvaltning kommunen.  
 
Teknikk- og miljøutvalget velger medlemmene av viltrådet – bruker- og interesse-
representantene etter forslag fra organisasjonene selv. 
 
Politisk valgte representanter er leder og nestleder av viltrådet. Rådmannen stiller sekretær til 
disposisjon for organet.  
 
Viltrådet har ikke egen beslutningsmyndighet, men er et uttalende og rådgivende organ for 
rådmannen og teknikk- og miljøutvalget i enkeltspørsmål og prinsipielle saker som berører 
jakt-, vilt- og landbruksinteressene på det aktuelle området.   
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunene fikk med innføring av viltloven i 1952, et pålegg om å opprette viltnemnder for å 
ivareta de lokale viltinteressene.  Denne ordningen gjaldt fram til den nå gjeldende viltlov 
trådte i kraft i 1981.  I denne loven er kommunen nevnt som et av flere nivåer innen offentlig 
viltforvaltning, men hvordan dette er organisert i kommunen er ikke spesifisert som i tidligere 
lovverk.   

Viltlovens § 6 inneholder bestemmelser om viltorganenes arbeidsoppgaver: Viltorganene skal 
arbeide for å fremme formålet med loven og gi myndigheter og organisasjoner, bedrifter og 
personer, bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.   

Kongen kan gi nærmere regler om viltorganenes organisasjon og virksomhet.  
 



  Sak 22/12 
 

  Side 8 av 14   

Rakkestad kommune fastsatte ny politisk styringsstruktur fra ca. 1.11.11. Den innbærer blant 
annet at viltnemnda er lagt ned, og at oppgaver og myndighet på det aktuelle felt har blitt 
fordelt mellom rådmannen og teknikk- og miljøutvalget. Samtidig ble det bestemt å etablere 
et ”viltråd” – satt sammen av bruker- og interessegrupper og med jakt- og viltoppgaver som 
funksjonsområde – som et underutvalg til dette kollegium. 
 
Viltrådet er tenkt på som et rådgivende organ for rådmann og teknikk- og miljøutvalget i 
deres virksomhet. Det er ikke tiltenkt noen selvstendig beslutningsmyndighet. 
 
Viltrådet skal bestå av fem medlemmer – to representanter fra teknikk- og miljøutvalget og 
tre representanter som utgår fra grunneier-, jakt- og landbruksinteressene i kommunen. Det 
opererer videre innen de ordinære kommunale administrative og politiske strukturer, og er 
som sådan bundet av de regler og rammer som er fastsatt i denne forbindelse.  
 
Rådmannens videre vurderinger viser at denne organiseringen neppe oppnår legitimitet blant 
brukerinteressene (jegere og grunneiere) og heller ikke oppfyller forventningene til ordningen 
hos det politiske flertallet.   
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunens ansvar i viltforvaltningen er i stor grad knyttet seg opp mot forvaltning av 
hjortevilt.  Utfordringene er primært å oppnå bred forståelse for oppgavene fra alle aktører – 
fra den ivrigste jeger til de grunneiere som har blitt hardest rammet av viltskader.   For 
Rakkestads del har det blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, mens i andre deler av 
landet har en ukontrollert vekst i hjorteviltstammen medført varig økologisk ubalanse, store 
beiteskader på inn og utmark og uforholdsmessig mange trafikkskader hvor vilt er innblandet.  
Dette er kommunens ansvar, men vanskelig å få gjennomført på en god måte med vedtak og 
bestemmelser. 
 
Andre opplysninger: 
Hensikten med ”viltrådet” er å etablere et kontaktorgan mellom rettighetshavere, jegere, 
landbruksinteresser og kommunens administrative og politiske nivå.   Dette for å tilpasse seg 
de føringene det er lagt opp til i moderne viltforvaltning.   Ordningen gir også en mulighet for 
å utvikle og videreføre et samarbeid om forvaltning av viltet og arbeide for økt tilrettelegging 
på feltet.   
 
For at viltrådet skal fungere etter hensikten, er det viktig at rådet blir sammensatt på en 
hensiktsmessig måte.  Samtlige fem planområder bør være representert, et medlem fra 
landbruksorganisasjonene, et medlem fra Rakkestad og Degernes JFF og to medlemmer fra 
teknikk og miljø utvalget.   En fagperson knyttet opp mot viltforvaltning fra administrasjonen 
i Rakkestad kommune fungerer som rådets sekretær.   Antall medlemmer i rådet kan utvides 
dersom et flertall i rådet finner det formålstjenelig.  
 
Rådets medlemmer kan godtgjøres av viltfondet, bortsett fra de politisk oppnevnte 
medlemmer som bør få godtgjørelse av Rakkestad kommune på ordinær måte.  
 
Viltrådets formål er primært et kontaktorgan mellom Rakkestad kommune og forskjellige 
interessegrupper, men sekundært er det også ment å skulle rådgi administrativt og politisk 
nivå i ulike enkeltsaker og prinsipielle spørsmål. Blant annet gjelder det forvaltningen av 
viltfondet.  
 
Viltrådet uttaler seg i de saker innen viltforvaltning som skal opp til politisk behandling. 
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For at viltrådet skal fungere godt, bør møtene i organet tilpasses viltforvaltningens årssyklus.   
Forberedelse, gjennomføring og oppfølgning av møtene skjer på ordinær måte.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Viltforvaltningen har endret karakter de siste årene – tidligere ble mye gjennomført med 
bestemmelser og politiske vedtak.  I dagens lovverk er mer av forvaltningen overlagt til 
grunneiere og rettighetshavere.   Kommunens rolle nå er å skape felles forståelse og sørge 
for tilstrekkelig innsikt for å drive viltforvaltning på en bærekraftig måte.   I noen saker er det 
fortsatt behov for politiske beslutninger.   I hovedsak dreier det seg om rammer og 
målsetning innen hjorteviltforvaltning og kontroll med bruk av viltfondsmidler.  
 
På sikt kan et viltråd muligens overta en større del av kommunens rolle i viltforvaltningen.   
 
Rådmannen ser på et viltråd som et viktig steg mot en moderne bærekraftig viltforvaltning – 
som har god forankring i alle brukergrupper knyttet opp mot vilt og jakt.  For at det skal 
lykkes bør rådet rekruttere representativt og bredt på bruker-/interessesiden og 
møtesyklusen bør tilpasses de behov som er på området. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Stine Kihl Arkiv nr. 143 C20  
Utvalg Saknr Møtedato  
UNGDOMSRÅDET 3/12 11.09.2012 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 4/12 11.09.2012 
ELDRERÅDET 11/12 10.09.2012 
Omsorgsutvalget /  
Oppvekstutvalget /  
Teknikk- og miljøutvalget 23/12 25.09.2012 
FORMANNSKAPET /  
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 23/12 Saknr 12/2715 Løpenr 12368/12 
 

23-12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 
2013-2024 - MELDING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
UNGDOMSRÅDETs behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
UNGDOMSRÅDETs behandling: 
Utvalgleders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Ungdomsrådet diskuterte evnt. plassering av 7-bane. Denne ønsket et enstemmig 
Ungdomsråd skulle plasseres ved sandvolleyballbanen/avlastningsbanen til RIF. 
 
 
UNGDOMSRÅDETs innstilling til oppvekstutvalget:  
 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling: 
 
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs innstilling til omsorgsutvalget :  
 
Meldingen tas til orientering. 
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ELDRERÅDETs behandling: 
Eldrerådet tar meldingen til etterretningen. 
 
ELDRERÅDETs innstilling til omsorgsutvalget :  
 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Rakkestad kommune utsetter revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
2013-2024 med ett år, grunnet behov for en bredere og mer helhetlig planprosess.  
 
Fylkeskommunen har godkjent utsettelsen med ett år. Nåværende kommunedelplan vil gjelde 
ut 2013. 
 
Prioritert handlingsplan for idrettsanlegg fremmes som vanlig til politisk behandling i 
desember 2012. Det er grunnlagsdokumentet for spillemiddelsøknadene som sendes i januar 
2013.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Teknikk- og miljøutvalget 
   
  
Saksbehandler Arne Gjerberg Arkiv nr. L32  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 24/12 25.09.2012 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 24/12 Saknr 12/2824 Løpenr 12878/12 
 

24-12 NYTT VEINAVN PÅ FLADSTAD UTBYGGINGSOMRÅDE.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar at veien som er avmerket på det vedlagte kartet får 
veinavnet ”Fladstadtunet”. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Vedlegg: 1 – Kart med reguleringsplanen for område B3 på Fladstad, som viser 
 utstrekningen til veien som skal ha nytt veinavn. 
 
Bakgrunn for saken: 
Fladstad Utvikling AS har under opparbeiding et boligområde bak gårdsbebyggelsen på 
Fladstad gård. Utbyggingen skjer i henhold til godkjent reguleringsplan. 
 
I forbindelse med utbyggingen og oppføring av nye boliger er det behov for adresser til de 
nye boligene. 
 
Hovedveien inn i området er en forlengelse av ”Parkveien” som starter ved ”Skoleveien” og 
går på vestsiden av ungdomsskolen og videre inn i området som nå er under utbygging. Det 
er derfor naturlig at alle nye boliger som grenser inntil denne veien får sin adresse til 
”Parkveien”. 
 
Innenfor det boligområdet som nå er under utbygging er det en ringvei som både har sitt 
startpunkt og sitt stoppunkt i ”Parkveien”. Opprinnelig var det tenkt at de boligene som har 
adkomst fra denne ringveien også skulle få sin adresse fra ”Parkveien”. Men etter nærmere 
vurdering, bl.a. på bakgrunn av en logisk adressenummertildeling, er det behov for et eget 
veinavn på denne strekningen. 
 
Rådmannens sitt forslag er at denne veien skal få navnet ”Fladstadtunet”. 
 
Forslaget er forelagt utbygger, formannen i historielaget og grunneieren til Fladstad gård som 
alle har godkjent dette navneforslaget. 
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Kommunens ansvar for saken: 
Kommunen sitt ansvar for å tildele offisielle adresser, herunder tildele alle veier og gater som 
blir brukt til offisiell adressering et veinavn, er hjemlet i matrikkellovens  
§ 21 og forskriftene §§ 50 og 51. 
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Ikke vurdert, men sannsynligvis ingen. 
 
Økonomi: 
I henhold til matrikkellovens forskrifter § 57, har kommunen ansvaret for oppsetting av 
gatenavnskilt. Kostnadene i denne saken vurderes som små og dekkes innenfor løpende 
utgifter. 
 
Andre faglige vurderinger: 
Ingen 
 
Administrasjonens vurdering: 
Kommunens sitt ansvar for å tildele adresser, herunder nye veinavn der det vurderes 
nødvendig, er hjemlet i matrikkelloven. 
 
Entydig og logisk adressering, samt god skilting er svært viktig for at boligen skal være lett å 
finne fram til. Spesielt gjelder dette under nødutrykning. 
 
Såkalte ringveier som både har sitt startsted og sitt stoppsted fra en hovedvei, byr på 
utfordringer å adressere entydig og logisk. Etter en nærmere vurdering har resultatet blitt at 
det er mest riktig å tildele denne ringveien et eget veinavn. Dette vil lette adresseringen i 
betydelig grad. 
 
Valget av veinavn er alltid en vanskelig vurdering. Fra sentrale myndigheter er det gitt 
retningslinjer om at dersom der er praktisk mulig, bør det nye gatenavnet ha tilknytning til 
stedet der gaten ligger. Forslag om å bruke det eksisterende gårdsnavnet på stedet og å 
legge til en endelse, er en mye brukt løsning i så måte. Derav forslaget ”Fladstadtunet”.  
 
Når det ved videre utbygging i området blir behov for flere veinavn, kan gårdsnavnet 
”Fladstad” fortsatt bli brukt og med andre endelser. 
 
Dersom et eksisterende gårdsnavn blir brukt som del av et nytt veinavn, er det et krav om at 
eieren av den eiendommen som har dette gårdsnavnet skal høres. Grunneier Ole Fladstad 
har blitt kontaktet og har ingen motforestillinger mot forslaget. 
 
Likeledes har leder i historielaget heller ingen innvendinger mot forslaget. 
Rådmannen har derfor ingen merknader mot at den aktuelle veien får navnet 
”Fladstadtunet”. 
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