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GRUPPEMØTER 
 
 
 
ARBEIDERPARTIET 
Innkaller til gruppemøte mandag 3.12.2012 kl 19.00 Grupperom 2, 
Kulturhuset. 
Faste representanter og de tre første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 452 34 410, Roger Olstad. 
 
 
FREMSKRITTSPARTIET 
Innkaller til gruppemøte mandag 3.12.2012 kl 19.00 Grupperom 1, 
Kulturhuset. 
Faste representanter og de to første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 909 14 244, Vidar Storeheier. 
 
 
 
SENTERPARTIET 
Innkaller til gruppemøte mandag 3.12.2012 kl 19.00 Formannskapssalen. 
Faste representanter og de tre første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 984 63 602, Peder Harlem. 
 
 
 
KRISTELIG FOLKEPARTI 
Innkaller til gruppemøte mandag 3.12.2012 kl 19.00 Kommunestyresalen, 
Kulturhuset. 
Faste representanter og de to første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 950 64 900, John Thune. 
 
 
 
VENSTRE 
Innkaller til gruppemøte tirsdag 4.12.2012 kl 20.00 Grupperom 2, Kulturhuset. 
Faste representanter og de to første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 976 85 181, Espen Storeheier. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 611  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet 44/12 21.11.2012 
Kommunestyret 47/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 47/12 Saknr 12/3280 Løpenr 15928/12 
 

47-12 HARLEMHAUGEN BOLIGOMRÅDE - KJØP  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre vedtar utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Peder 
Harlem og Rakkestad kommune og Andreas Graff om kjøp av areal til Harlemhaugen 
Boligområde i Degernes.  
 
Formannskapet gis fullmakt til å gjøre tilpasninger/endringer i kontraktene - forutsatt at det 
ikke gir økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune.  
 
I budsjett 2013 er bevilget kr. 2 000 000 til tiltaket. Ytterligere kr. 3 500 000 er satt av til 
formålet i økonomiplanen - årene 2014 - 2016.  
 
 
Formannskapets behandling: 
Representanten Peder Harlem (SP) ble erklært innhabil etter forvaltningslovens § 6, første 
ledd, bokstav a.  Svein Iver Gjøby (SP) møtte som vararepresentant ved behandling av 
saken. 
 
Rådmannen anmodes om å gjøre en nærmere vurdering av eiendommen Harlem for å 
avklare om hele område skal kjøpes til samme pris. 
 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre vedtar utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Peder 
Harlem og Rakkestad kommune og Andreas Graff om kjøp av areal til Harlemhaugen 
Boligområde i Degernes.  
 
Formannskapet gis fullmakt til å gjøre tilpasninger/endringer i kontraktene - forutsatt at det 
ikke gir økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune.  
 
I budsjett 2013 er bevilget kr. 2 000 000 til tiltaket. Ytterligere kr. 3 500 000 er satt av til 
formålet i økonomiplanen - årene 2014 - 2016.  
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Saksopplysninger: 
  
Vedlegg:  

1. Utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Andreas Graff. 
2. Utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Peder Harlem. 
3. Kartskisse.  

 
 
Bakgrunn: 
Denne sak dreier seg om kjøp av arealer til "Harlemhaugen Boligområde" i tidsrommet 2013 - 
2019.  
 
Rådmannen viser til muntlig presentasjon av og diskusjon om sakskomplekset i de siste tre 
formannskapsmøtene. Dette munnet ut i et mandat til rådmannen - om å sluttføre 
prosessene fram mot en endelig forhandlingsløsning. Avtaleutkastene mellom Rakkestad 
kommune og Peder Harlem og Rakkestad kommune og Andreas Graff, bygger på de 
styringssignaler som formannskapet tidligere har gitt.   
 
 
Saken gjelder:  
Rakkestad kommune vedtok i fjor vår kommuneplan for 2011 - 2022. Den fastlegger på flere 
områder mål, strategier og tiltak for utviklingen av lokalsamfunnet i det aktuelle tidsrom.  
 
Degernes sentrum er lokalsentrum for sitt omkringliggende område. Det eksisterende bolig-
felt er på det nærmeste fullt utbygget, og det er derfor i dag knapt arealer tilgjengelige for 
videre etableringer i denne delen av kommunen. For Degernes sentrums stabilitet og vekst er 
det uheldig - ikke minst i sammenheng med investeringene i Kirkeng barnehage og Kirkeng 
skole som står på programmet i 2013 og 2014. Mangel på byggeklare boligtomter, kan over 
tid resultere i befolkningsmessig stagnasjon og tilbakegang utenfor Rakkestad sentrum.  
 
Nye "Harlemhaugen Boligområde" har som formål å tilby tomter til selvbyggere og andre, 
profesjonelle aktører i/nær Degernes sentrum i lang tid framover. Det er på denne måte - i 
likhet med Kirkeng barnehage og Kirkeng skole - et viktig element i den samfunnsmessige 
infrastrukturen i dette distriktet.    
 
Harlemhaugen Boligområde ligger i forlengelsen av eksisterende boligfelt i Degernes 
sentrum. 
 
I kommuneplan 2011 - 2022 ble et større område - ca. 100,2 dekar - disponert til bolig- og 
grøntformål på eiendommene Stentorp (Andreas Graff 12,2 dekar) og Harlem (Peder Harlem 88 
dekar). Det er tenkt realisert i etapper - i en takt som blir fastsatt i regulerings-/områdeplan. 
 
Harlemhaugen Boligområde er regnet å ha en kapasitet på ca. 60 eneboligenheter. 
 
Til neste år vedtar Rakkestad kommune oppstart av reguleringsplan for Harlemhaugen Bolig-
område. Planprosessen strekker seg trolig over ca. et og et halvt år - til ca. 1. juli 2014. 
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Privat eller kommunal utbygging:  
Rådmannen ser helst at kommunen primært opptrer som plan- og reguleringsmyndighet i 
bolig- og andre utbyggingsspørsmål, og at private investorer står for realisasjon av de ulike 
prosjektene. Det er den regulære rolledeling mellom de offentlige organer og det private 
næringslivet i vårt samfunn.   
 
I Degernes sentrum fungerer likevel ikke boligmarkedet tilstrekkelig godt. Utbyggingstakten 
for leiligheter og eneboliger er relativt lav, og den kapital som er bundet opp i kjøp av grunn 
og etablering av infrastruktur er høy. Det gjør det mer enn vanskelig å oppnå lønnsomhet i 
prosjektene.  
 
Rådmannen tror derfor at et nytt boligområde i Degernes sentrum ikke blir etablert uten at 
Rakkestad kommune kjøper arealene og gjør grunnlagsinvesteringene i feltet etter hvert. 
Tomter selges deretter ut over en så lang periode som 30 - 40 år.  
 
Videre er det neppe mulig å omsette tomtene til selvkost.  
 
 
Erverv av arealet:  
Peder Harlem og Andreas Graff sier seg villig til å avhende arealene til Rakkestad kommune - 
eksklusive prisreguleringsmekanisme (kpi-korreksjon) og offentlige omkostninger - for  kr. 90 
pr. kvadratmeter. For hele området innebærer det en kjøpesum på kr. 9 018 000.   
 
I tillegg betinger Harlem og Graff seg en tomt hver i boligfeltet vederlagsfritt - samt at de fritt 
kan kople sine nåværende bolighus på kommunalt vann- og avløpsnett når det blir bygget ut. 
Det utgjør omsatt i penger omlag kr. 350 000 pr. eiendom.  
 
Gitt 60 tomter i feltet, beløper råtomt pr. enhet seg til i overkant av kr. 150 000. Normalt sett 
gir det en salgssum for en byggeklar tomt på kr. 450 000 - kr. 500 000. I alle fall i dag lar det 
seg neppe realisere - slik at det ganske sikkert vil være et betydelig element av subsidiering i 
avhendelsene når den tid kommer. Den ligger nok i en størrelsesorden kr. 50 000 - kr. 100 
000 pr. enhet.  
 
Peder Harlems og Andreas Graffs forlangende baserer seg på at Sarpsborg Tingretts 
kjennelse i rettslig skjønn om Tjernes Boligområde av 2006. Med virkning fra 1.4.04 ble 
grunnen i dette feltet verdsatt til kr. 60 pr. kvadratmeter. Korrigert for prisstigning, gir det en 
pengeverdi i dag på kr. 68 - kr. 70.   
 
I Degernes ligger prisnivået nok noe høyere enn i Tjernes Boligområde. 
 
For Rakkestad sentrum er enhetssatsene i størrelsesorden kr. 120 - kr. 130 - etter at 
Bergenhus skole stod ferdig i 2006. Dette er også dokumentert gjennom takst.  
 
Selgernes krav samsvarer for øvrig bra med de tomteverdiene som eiendomskattetakstene 
bygger på.   
 
Prisleiet baserer seg på en forhandlingsløsning. Alternativet er - så lenge reguleringsplan ikke er 
fastsatt - å foreslå skjønn til å fastsette enhetssatsene. Dette må partene i så fall samtykke i.  
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Andre momenter:  
Rakkestad kommune har ikke innløsningsplikt på det aktuelle feltet etter plan- og bygnings-
loven.  
 
Hvis grunneierne eller andre (kommunens inklusive) ikke ønsker å utvikle det, kan det etter 
en tid kreves tilbakeført til LNF-område. I så fall er det ikke andre arealer i kommuneplanen å 
etablere et nytt boligfelt på. Dette har samfunnsmessige konsekvenser for Degernes sentrum.  
 
 
Økonomi:  
Harlemhaugen Boligområde har en netto kjøpesum på kr. 9 018 000. Ifølge avtalene fordeles 
den på seks år. Det gir årlige uttellinger til formålet på ca. 1,5 millioner kroner i 2013 - 2019 - 
eksklusive offentlige omkostninger.  
 
Enhetsprisene blir regulert med utviklingen i konsumprisindeksen i perioden.  
 
I tillegg påløper planlegging og grunnlagsinvesteringer. Det er ennå ikke beregnet. Som en 
tommelfingerregel ligger disse kostnadene på det dobbelte av ervervsutgiftene. Sånn sett er 
det snakk om ca. kr. 200 pr. kvadratmeter tomt.  
 
Grovt sett er investeringene i feltets levetid (30 - 40 år) på 25 - 35 millioner kroner. Det gir 
en salgssum - basert på selvkost - på kr. 450 000 - kr. 500 000 pr. dekar tomt.  
 
Så er det en reell risiko for at Rakkestad kommune ikke klarer å omsette byggeklare tomter 
til selvkost, men at den enkelte enhet må subsidieres med kr. 50 000 - kr. 100 000. I så fall 
er de totale netto utgifter av prosjektet 3 - 6 millioner kroner.  
 
 
Prosjektets begrunnelse: 
Harlemhaugen Boligområde er et prosjekt i kommuneplanen 2011 - 2022 for for det første å 
opprettholde og dernest styrke bosettingen i Degernes sentrum og Degernesområdet. Det er 
- ved siden av spesielt Kirkeng barnehage, Kirkeng skole og "nærbutikken - et viktig element 
i den offentlige infrastrukturen i denne delen av kommunen.  
 
Som såkalt lokalsentrum, er det både fylkesplanens og kommunens hensikt at Degernes 
sentrum får gode utviklingsvilkår.  
 
Tiltakene som nevnt henger dermed nært sammen, og er de viktigste virkemidler for å holde 
folketallet oppe og øke det i alle fall svakt fram mot 2030 - jf. kommuneplanen.       
 
 
Rådmannens vurderinger:  
Rådmannen anbefaler - basert på saksframstillingen - kommunestyret å godkjenne avtalene 
mellom Rakkestad kommune og Andreas Graff og Peder Harlem om kjøp av grunn til 
Harlemhaugen Boligområde i Degernes. Formannskapet bør gis fullmakt til å kunne gjøre 
endringer i kontraktene så langt det ikke gir økonomiske konsekvenser for kommunen.   
 
Høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl gikk tidligere i høst gjennom avtaleforslagene. Han fant 
dem tjenelige for sitt formål.  
 
I utkast til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 er det fra rådmannens side satt av til 
sammen 5,5 millioner kroner til erverv av tomtefeltet. Planlegging og grunnlagsinvesteringer 
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er det ikke ressurser til i dette opplegget. Rådmannen kommer tilbake til det spørsmålet ved 
neste korsvei - 2014 og 2014 - 2017. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Stine Kihl Arkiv nr. 151  
Utvalg Saknr Møtedato  
Ungdomsrådet 4/12 05.11.2012 
Eldrereådet 12/12 05.11.2012 
Rådet for funksjonshemmede 5/12 05.11.2012 
Arbeidsmiljøutvalget 3/12 07.11.2012 
Oppvekstutvalget 11/12 13.11.2012 
Teknikk- og miljøutvalget 25/12 13.11.2012 
Omsorgsutvalget 12/12 14.11.2012 
Formannskapet 45/12 21.11.2012 
Kommunestyret 48/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 48/12 Saknr 12/2854 Løpenr 15004/12 
 

48-12 BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2013 

og handlings- og økonomiplan 2013-2016 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 
2013-2016 side 54 og 55 (Budsjettskjema 1B) og side 63 og 64 (Økonomiplan: Per 
rammeområde og totalt for perioden 2013-2016) – totalt kr 380 165 942 for 2013.  

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2013 og handlings- og 
økonomiplan 2013-2016 side 68. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 71 til og med side 88 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjettet for 2013 og 2013-2016 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 

av budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 45-49 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag) og side 56 og 57 (Budsjettskjema 2B) – totalt  
kr 74 850 000 i 2013 til investeringer i anleggsmidler.  

6. Det godkjennes låneopptak på kr 55 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2013 – se side 70 i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016. 

 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-
2016 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet. 
  
Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse til Oppvekstutvalget:  
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Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
 
Eldrerådets behandling:    
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-
2016 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet. 
 
Eldrerådet vurderer at rådmannens forslag til budsjett 2013 på en offensiv måte 
imøtekommer utfordringene i forhold til samhandlingsreformen. Dette vises gjennom ulike 
tiltak innenfor seksjonene Skautun, Hjembaserte tjenester og Familiesenter. Eldrerådet er 
spesielt opptatt av at det aktivt jobbes for at pasienter i sykehjem tilbys enerom i hht 
nasjonale føringer og at det planlegges opprettelse av folkehelsekoordinatorstilling i 
Rakkestad. 
 
Seksjons kultur har som mål å låne ut 45 000 medier på Biblioteket i 2013. Eldrerådet vil 
påpeke Bibliotekets plassering og tilgjengelighet som helt avgjørende for at publikum / 
kunder i alle aldre skal ha mulighet for å benytte kulturtilbudet. Eldrerådet er godt fornøyd 
med dagens plassering av Biblioteket.   
 
I tillegg ønsker Eldrerådet at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet: 
 

• Fortau eventuelt gang-/sykkelvei langs Mjørudgata bør opparbeides da det langs 
denne veien ferdes barn, unge og eldre som opplever farefulle situasjoner på grunn 
av tungtrafikk og biler med høy hastighet. 

• Som et ledd i folkehelsearbeidet ber Eldrerådet Rakkestad kommune legge til rette for 
en ”BB-park”(område hvor det legges til rette for spill av bl a Bowls og Boccia) på 
opparbeidet grøntområde ved Lyngveien. 

 
 
Eldrerådets uttalelse til Omsorgsutvalget :  
Eldrerådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg ønsker 
Eldrerådet at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet: 
 

• Fortau eventuelt gang-/sykkelvei langs Mjørudgata bør opparbeides da det langs 
denne veien ferdes barn, unge og eldre som opplever farefulle situasjoner på grunn 
av tungtrafikk og biler med høy hastighet. 

• Som et ledd i folkehelsearbeidet ber Eldrerådet Rakkestad kommune legge til rette for 
en ”BB-park”(område hvor det legges til rette for spill av bl.a. Bowls og Boccia) på 
opparbeidet grøntområde ved Lyngveien. 

 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:    
Funksjonshemmedes råds uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg 
ønsker Funksjonshemmedes råd at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet: 
 

• Ferieturer for funksjonshemmede – Rådet vil be om at tilskudd til ledsager på 
ferieturer for funksjonshemmede gjeninntas i budsjettet og at det blir sett på 
ordningen på nytt. 
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• Hevning av timelønnen til støttekontakter. Avlønningen er den laveste i fylket og 30 
40 kr mindre pr. time enn i nabokommunene. Både som tiltak for å skaffe 
støttekontakter og for å verdsette den jobben de gjør. 

• Noe økt bemanning i boliger når dagtilbud har feriestengt, slik at beboerne kan 
oppleve ”litt” i sommertiden. 

• Tilgjengelighet for funksjonshemmede på idrettsarena/tribune – spesielt ved 
Rakkestad stadion. 

• Aktivitet for funksjonshemmede for eksempel boccia i nær tilknytning til helse-  og 
velferdssenteret/Familiesenteret. 

• Rådet ønsker at de sosiale tjenestene ved NAV (avlastning, støttekontakt) får mer 
oppmerksomhet i kommunens Handlings- og økonomiplan. 

 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Omsorgsutvalget :  
Funksjonshemmedes råds uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg 
ønsker Funksjonshemmedes råd at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet: 
 

• Ferieturer for funksjonshemmede – Rådet vil be om at tilskudd til ledsager på 
ferieturer for funksjonshemmede gjeninntas i budsjettet og at det blir sett på 
ordningen på nytt. 

• Hevning av timelønnen til støttekontakter. Avlønningen er den laveste i fylket og 30 
40 kr mindre pr. time enn i nabokommunene. Både som tiltak for å skaffe 
støttekontakter og for å verdsette den jobben de gjør. 

• Noe økt bemanning i boliger når dagtilbud har feriestengt, slik at beboerne kan 
oppleve ”litt” i sommertiden. 

• Tilgjengelighet for funksjonshemmede på idrettsarena/tribune – spesielt ved 
Rakkestad stadion. 

• Aktivitet for funksjonshemmede for eksempel boccia i nær tilknytning til helse-  og 
velferdssenteret/Familiesenteret. 

• Rådet ønsker at de sosiale tjenestene ved NAV (avlastning, støttekontakt) får mer 
oppmerksomhet i kommunens Handlings- og økonomiplan. 

 
 
Arbeidsmiljøutvalgets behandling: 
Fagforbundet fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak: 

- Tilbakeføre betalt spisepause for kveldsvakter og helger ved enkelte avdelinger i 
seksjon Skautun. 

- BOAK: Det avsette midler i budsjett 2013 til skolering/kompetanseheving knyttet til ny 
brukergruppe ved Kleven Bofellesskap. 

 
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med tillegg av 
Fagforbundets to punkter. 
 
 
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til Formannskapet:  
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Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende 
tillegg:  
 

- Tilbakeføre betalt spisepause for kveldsvakter og helger ved enkelte avdelinger i 
seksjon Skautun. 

- BOAK: Det avsette midler i budsjett 2013 til skolering/kompetanseheving knyttet til ny 
brukergruppe ved Kleven Bofellesskap. 

 
 
Oppvekstutvalgets behandling: 
Representanten Eli Uttakleiv (H) foreslo at det legges inn som en rutine at kommunalt FAU 
skal være høringsinstans for budsjett og handlings- og økonomiplan. Et enstemmig utvalg 
støttet dette. 
 
Representanten Eli Uttakleiv (H) ønsket at administrasjonen undersøkte muligheten for igjen 
å få økt helsesøsterstillingen ved Mysen videregående skole til 100 % stilling (evt. i 
samarbeid med andre kommuner). Den var nå redusert til 80 % grunnet opphør av 
prosjektmidler.  
 
Representanten Espen Storeheier (V) ønsket følgende endring i tekstdelen under kap. 10 
skole, side 24 – avsnitt om Os skole. Teksten foreslås endret til: Dette er supplement ikke en 
konkurrent til Mortenstua skole. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette. 
 
Representanten Espen Storeheier (V) fremmet forslag om økt administrasjonsressurs ved 
Kirkeng skole. Oppvekstvekstutvalget ble enige om at det til neste utvalgsmøte ønskes en 
gjennomgang/plan for administrasjonsressursen ved samtlige skoler i kommunen med 
spesiell fokus på Kirkeng skole. Det tas sikte på at første trinnene endringer i 
administrasjons-ressursen da skal gjøres gjeldende fra 01.08.2013. Et enstemmig 
oppvekstutvalg støttet dette forslaget. 
 
Representanten Elin Gjerberg (V) foreslo at administrasjonen skulle utrede muligheten for en 
skolepsykologstilling (minst 50%) i Rakkestadskolen/barnehagene. Dette kunne både være 
via evnt. prosjektmidler eller ved alternativ bruk av andre ikke bundne stillinger i kommunen, 
f.eks. i Familiesenteret. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette forslaget. 
 
Representanten Roger Olstad (Ap) foreslo at investeringsdelen av økonomiplanen (2013 – 
2016) endres som følger: 
 
Bergenhus skole, gymnastikksal:  
kr. 0 (2013) kr. 500 000 (2014) kr. 10 000 000 (2015) kr. 7 500 000 (2016) 
 
Dette følges videre opp i budsjett 2014 og i økonomiplan 2014 - 2017. 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet:  
Oppvekstutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende 
tillegg: 
 
Investeringsdelen av økonomiplanen (2013 – 2016) endres som følger: 
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Bergenhus skole, gymnastikksal:  
kr. 0 (2013) kr. 500 000 (2014) kr. 10 000 000 (2015) kr. 7 500 000 (2016) 
 
Dette følges videre opp i budsjett 2014 og i økonomiplan 2014 - 2017. 
 
Administrasjonen bes utrede muligheten for en skolepsykologstilling (minst 50%) i 
Rakkestadskolen/barnehagene.  
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling: 
Utvalgets kommentarer til Rakkestad kommunes budsjett for 2013: 
 

Utvalget henstiller om at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning. Det 
bes om at rådmannen for kommende budsjetter tilpasser økonomisk utbytte med 
forsvarlig avvirkning og langsiktig drift av kommuneskogen. 

 
 
Teknikk- og miljøutvalgets uttalelse til Formannskapet:  
Teknikk- og miljøutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med 
følgende henstilling: 
 

- Utvalget henstiller om at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning. Det 
bes om at rådmannen for kommende budsjetter tilpasser økonomisk utbytte med 
forsvarlig avvirkning og langsiktig drift av kommuneskogen. 

 
 
Omsorgsutvalgets behandling: 
Omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende 
tilleggspunkter fremmet av Funksjonshemmedes råd: 
 

• Kr 200 000 avsettes til tilskudd til ledsager på ferieturer for funksjonshemmede i 
2013. 

• Godtgjøring til støttekontakter økes med kr 30,00 pr time. Budsjettposten økes med 
kr 200 000 for 2013. 

 
Omsorgsutvalget støtter også de øvrige punktene i Eldrerådets og Funksjonshemmedes råds 
uttalelse til Omsorgsutvalget og ber om at disse punktene ses i sammenheng med annet 
planarbeid i kommunen. 
 
 
Omsorgsutvalgets uttalelse til Formannskapet:  
Omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende 
tilleggs punkter fremmet av Funksjonshemmedes råd: 
 

• Kr 200 000 avsettes til tilskudd til ledsager på ferieturer for funksjonshemmede i 
2013. 

• Godtgjøring til støttekontakter økes med kr 30,00 pr time. Budsjettposten økes med 
kr 200 000 for 2013. 
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Formannskapets behandling: 
Representanten Peder Harlem (SP) ba om at hans habilitet ble vurdert pga at budsjettet 
behandler forhold rundt kjøp av hans eiendom. Administrasjonen har vært i kontakt med 
fylkesmannen i sakens anledning. Fylkesmannsembedet vurderer at Harlem er habil siden sak 
ang. kjøp av eiendom blir behandlet i forkant av budsjettbehandlingen både i formannskap 
og kommunestyre.  Habiliteten ble vurdert både i forhold til forvaltningslovens § 6 første ledd 
bokstav a, og § 6 annet ledd.  Formannskapet vedtok deretter enstemmig av Peder Harlem er 
habil i behandlingen av sak 45/12. 
 
Representanten Vidar Storeheier (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
I 2013 søker Rakkestad kommune fylkesmannen om kr 500 000 i skjønnsmidler til et 
omstillingsprosjekt hvor det hentes inn ekstern ekspertise til en full gjennomgang av 
virksomheten, dette med sikte på å redusere driftskostnader. 
 
Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmet følgende felles forslag: 
 
 
Budsjett 2013 – Rakkestad kommune 
 
 2013 2014 2015 2016 

Drift:     

Kirken 160 000 160 000 160 000 160 000 

Kulturskolen 140 000 140 000 140 000 140 000 

Støttekontakter 200 000 200 000 200 000 200 000 

Teknisk 500 000 500 000 500 000 500 000 

Sum 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

     

Investeringer:     

Bergenhus skole  500 000 10 000 000 7 500 000 

 
 
Kommuneskogen: 
Kommunestyret ønsker at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning.  
Rådmannen må for kommende budsjetter tilpasse økonomisk utbytte med avvirkning og 
langsiktig drift av kommuneskogen. 
 
Lyngrabben: 
Planlegging av rehabilitering starter i 2013.  Finansieres av tilskudd og lån som dekkes ved 
økte husleier i fremtiden. 
 
Grusveier: 
Rådmannen utarbeider en vedlikeholdsplan for kommunens grusveier.  Det må vurderes om 
alle veier skal ha samme standard. 
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Sentrum: 
Markedsføring av sentrum er viktig for både handelsstand om utvikling i sentrum.  
Kommunestyret vil følge opp Rakkestad Utvikling ved å gi støtte til Rakkestad Handelsstands 
arbeid for markedsføring og aktiviteter i sentrum.  Kommunestyret vil ta stilling til en søknad 
fra Rakkestad Handelsstand når den foreligger. 
 
Teknisk: 
Kommunestyret ønsker en oversikt over behovet for fornying av teknisk utstyr i seksjon 
Teknikk, miljø og Landbruk og brannvesenet.  Det ønskes en prioritert liste ved neste 
økonomiplan. 
 
 
Sølvi Brekklund Sæves (V) foreslo på vegne av Venstre følgende forslag: 
 
For å redusere kommunens låneopptak, ser kommunestyret at et fullstendig eller delvis salg 
av kommuneskogen vil være gunstig.  Kommunestyret ønsker derfor at administrasjonen ser 
på mulighetene for et slikt salg, og vi ber om en utredning som legges fram for 
formannskapet i god tid før neste budsjettbehandling. 
 
 
Votering: 
Vidar Storeheiers forslag ang. søknad om omstillingsmidler ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesforslaget fra AP, Krf, SP og V ble vedtatt mot en stemme.  Mindretallet besto av 
Fremskrittspartiets representant. 
 
Venstres forslag ang fullstendig eller delvis salg av kommuneskogen falt med 6 mot 3 
stemmer.  Mindretallet besto av Fremskrittspartiets og Venstres stemmer. 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  
 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 
2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 med netto utgiftsrammer fordelt på de 
enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2013 og handlings- og 
økonomiplan 2013-2016 side 54 og 55 (Budsjettskjema 1B) og side 63 og 64 
(Økonomiplan: Per rammeområde og totalt for perioden 2013-2016) – totalt kr 
380 165 942 for 2013 med følgende tillegg: 

 
 2013 2014 2015 2016 

Kirken 160 000 160 000 160 000 160 000 

Kulturskolen 140 000 140 000 140 000 140 000 

Støttekontakter 200 000 200 000 200 000 200 000 

Teknisk 500 000 500 000 500 000 500 000 

Sum 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2013 og handlings- og 
økonomiplan 2013-2016 side 68. 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 71 til og med side 88 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent. 
5. Investeringsbudsjettet for 2013 og 2013-2016 (inkl. finansiering), vedtas slik det 

fremgår av budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 45-49 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag) og side 56 og 57 (Budsjettskjema 2B) – totalt  

      kr 74 850 000 i 2013 til investeringer i anleggsmidler –med følgende tillegg: 
 

 2013 2014 2015 2016 

Bergenhus skole  500 000 10 000 000 7 500 000 

 
6. Det godkjennes låneopptak på kr 55 000 000 til finansiering av investeringer og 

startlån i 2013 – se side 70 i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016. 
 
7. I 2013 søker Rakkestad kommune fylkesmannen om kr 500 000 i skjønnsmidler til et 

omstillingsprosjekt hvor det hentes inn ekstern ekspertise til en full gjennomgang av 
virksomheten, dette med sikte på å redusere driftskostnader. 

 
 

I tillegg vedtas følgende: 
 
Kommuneskogen: 
Kommunestyret ønsker at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning.  
Rådmannen må for kommende budsjetter tilpasse økonomisk utbytte med avvirkning og 
langsiktig drift av kommuneskogen. 
 
Lyngrabben: 
Planlegging av rehabilitering starter i 2013.  Finansieres av tilskudd og lån som dekkes ved 
økte husleier i fremtiden. 
 
Grusveier: 
Rådmannen utarbeider en vedlikeholdsplan for kommunens grusveier.  Det må vurderes om 
alle veier skal ha samme standard. 
 
Sentrum: 
Markedsføring av sentrum er viktig for både handelsstand om utvikling i sentrum.  
Kommunestyret vil følge opp Rakestad Utvikling ved å gi støtte til Rakkestad Handelsstands 
arbeid for markedsføring og aktiviteter i sentrum.  Kommunestyret vil ta stilling til en søknad 
fra Rakkestad Handelsstand når den foreligger. 
 
Teknisk: 
Kommunestyret ønsker en oversikt over behovet for fornying av teknisk utstyr i seksjon 
Teknikk, miljø og Landbruk og brannvesenet.  Det ønskes en prioritert liste ved neste 
økonomiplan. 
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Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
 
1. Forslag til budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016.  
2. Rakkestad kirkelige fellesråds budsjettramme for 2013 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunes budsjett 2013 med forslag til gebyrer, egenbetalinger og avgifter for 
budsjettåret, samt handlings- og økonomiplan 2013-2016. 
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, 
§§ 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 
Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele 
kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes 
på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
 
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.  
 
Oppvekstutvalget, omsorgsutvalget, teknikk- og miljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg og bruker- og 
interesseutvalg skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av 
kommunestyret.  
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet ”Budsjett 2013 og Handlings- og 
økonomiplan 2013-2016. Rådmannens forslag”.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Bernt-Henrik Hansen Arkiv nr. L12  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet - Saker etter plan- og bygningsloven 10/12 21.11.2012 
Kommunestyret 49/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 49/12 Saknr 12/3258 Løpenr 15710/12 
 

49-12 FASTSETTING AV PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING BERGENHUS OG 
RAKKESTAD SENTRUM 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for områdeplaner for BERGENHUS og SENTRUM datert 1.11.2012 
vedtas 
 
Formannskapets behandling: 
Representanten Villy Tjerbo ba om at hans habilitet ble vurdert i forhold til forv.l. § 6 første 
ledd, bokstav b på bakgrunn av et innspill til områdereguleringen.  Formannskapet anså ikke 
Tjerbo som inhabil. 
 
Seksjonsleder Bernt Henrik Hansen redegjorde for rammebetingelser og hovedtrekk i 
planprogrammet. 
 
Representanten Karoline Fjeldstad (SP) fremmet følgende forslag til endring av 
planprogrammets tekst (side 4) fra: 
 
 ”Det er et mål å tilrettelegge for en transformasjon av nedlagt industrivirksomhet i sentrum 
(Diplom IS) – eventuelt i et langsiktig utviklingsperspektiv.  Dette kan være 
næringsvirksomhet og også sentrumsboliger/-leiligheter, men detaljhandel søkes i størst 
mulig grad etablert i eller i tilknytning til Storgata på strekningen fra Skoleveien til 
rundkjøringen/Johs C Liens gate”  
til: 
 
Detaljhandel søkes i størst mulig grad etablert i tilknytning til Rakkestad sentrum, i området 
jernbaneovergangen til Skolegata/Ringgata. 
 
Ved votering ble Fjeldstads forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  
Forslag til planprogram for områdeplaner for BERGENHUS og SENTRUM datert 1.11.2012 
vedtas, med unntak av setningen: 
 
”Det er et mål å tilrettelegge for en transformasjon av nedlagt industrivirksomhet i sentrum 
(DiplomIS) – eventuelt i et langsiktig utviklingsperspektiv.  Dette kan være 
næringsvirksomhet og også sentrumsboliger/-leiligheter, men detaljhandel søkes i størst 
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mulig grad etablert i eller i tilknytning til Storgata på strekningen fra Skoleveien til 
rundkjøringen/Johs C Liens gate” i planprogrammets side 4 som endres til: 
 
Detaljhandel søkes i størst mulig grad etablert i tilknytning til Rakkestad sentrum, i området 
jernbaneovergangen til Skolegata/Ringgata. 
 
 
Saksopplysninger: 
Vedlegg:  
 
1. Forslag til planprogram for områdeplaner for BERGENHUS og SENTRUM 
2. Notat datert - Gjennomgang av innkomne høringsuttalelser til planprogrammet, samt 

gjennomgang av varsel til områdereguleringsplaner for Sentrum og Bergenhus 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad sentrum har gjennom flere år opplevd negativ utvikling ved at butikker og 
servicetilbud er lagt ned og flyttet ut av tettstedskjernen. 
 
Kommunen ønsker å være aktiv part for å revitalisere sentrum og tilrettelegge for tilflytting, 
økt handel, service og sosiale møteplasser.  
 
Rakkestad kommune gjennomførte en ”plansmie” i tidsrommet 31.januar – 4.februar 2011 – 
der målet var aktiv medvirkning fra lokalsamfunnet for videre utvikling av Rakkestad 
sentrum.  Kommunen fikk utarbeidet en stedsanalyse i 2010, og vedtok i 2011 en 
kommuneplan der sentrumsområdet fikk klare inndelinger i sentrumsformål, offentlig 
tjenesteyting øst for jernbanen og næringsformål vest for jernbanen. 
 
Rakkestad kommune vedtok deretter å utarbeide sentrumsplan for å følge opp arbeidet med 
plansmia og kommuneplanen med mål om å revitalisere sentrum.  
 
Dette planprogrammet omhandler to områdeplaner etter Plan- og bygningslovens §12-2, 
Rakkestad sentrum og Bergenhus.  
 
Formannskapet vedtok organiseringen av sentrumsplanarbeidene i møte 26.oktober 2011.  
Rakkestad formannskap vedtok 14.12.2011 å legge planprogrammet for områdereguleringen 
av Bergenhusområdet og Rakkestad sentrum ut på offentlig ettersyn. 
Planprogrammet har vært på høring i perioden 16.12.2011 til 24.02.2012. 
 
Det har kommet inn mange synspunkter og innspill til utkast til planprogram. Alle forslagene 
er vurdert, og mange er foreslått tatt med i det videre arbeidet med sentrumsplanen.   
Innspillene er gjengitt og kommentert i vedlegg 1. 
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det i 
henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal også 
beskrive gjennomføring av planprosessen med tidsfrister, deltakere og spesielt opplegget for 
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medvirkning, Det skal vektlegges spesielt forholdet til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
 
 
Forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 
med varsling av planoppstart.  Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag 
av forslag til planprogram vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige 
regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Formålet med sentrumsplanen er å skape et livligere og triveligere sentrum i samsvar med 
nasjonale føringer for god areal- og transportplanlegging.  
 
Bokvaliteter, trafikksikkerhet og godt utemiljø vil stå sentralt i arbeidet  
 
 
Økonomi: 
Utarbeidelse av sentrumsplanen gjennomføres i samsvar med budsjett 2012 og 2013.  I 
tillegg har kommunen søkt og fått tildelt 715.000 kr i lokalsamfunnsutviklingsmidler fra 
kommunaldepartementet (LUK-midler).  Omkring 500.000 kr av disse midlene brukes til å 
styrke sentrumsplanarbeidet med en trafikkanalyse, grønnstrukturplan og estetikkplan inkl. 
belysning. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Planprogrammet er revidert i forhold til innkomne høringsuttalelser jfr. vedlegg 2.  De 
viktigste endringene i planprogrammet er kommentert nedenfor:  
 

• Det er tydeliggjort i planprogrammet at det skal legges opp til høy utnyttelse av 
sentrumsområdene, i samsvar med nasjonale føringer for god areal- og 
transportplanlegging.  

 
• Sentrumsplanen vil legge vekt på den historiske forankringen i Rakkestads utvikling, 

med fokus på ”Stasjonsbyen” og utvikle stasjonsområdet som et kollektivknutepunkt i 
sentrum. 

 
• Bokvalitetene i sentrum vil stå sentralt, både i forhold til estetikk, bygningsvern, 

universell utforming, samt grønnstruktur og godt utemiljø. 
 

• Det skal planlegges forbedret kjøremønster for hovedvegsystemet i Sentrum og 
Bergenhus.  

 
• Forbedre trafikksikkerheten for myke trafikkanter i og rundt Bergenhuskrysset. 

 
• Begrensing av tungtrafikken i Storgata.  
 
• Utvikling av virksomhetene næring og handel i sentrumsområdet skal også ivareta 

god fremkommelighet og økte parkeringsarealer. 
 

• Det er et mål å tilrettelegge for en transformasjon av nedlagt industrivirksomhet i 
sentrum (Diplom Is) i et langsiktig utviklingsperspektiv. Dette kan bety ny 
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næringsvirksomhet og sentrumsnære boliger.  Detaljhandel skal i størst mulig grad 
etableres i eller i tilknytting til Storgata i området jernbaneovergangen til Skolegata. 

 
 
 
• Vilkårene for utvikling av detaljhandel og næringsutvikling generelt skal styrkes i 

sentrum. 
 
• Det skal ikke tilrettelegges for tilsvarende utvikling i Bergenhusområdet da dette vil gå 

på bekostning av sentrumsutviklingen. 
 

• Kommunens innbyggere og publikum kommunens omland skal finne spennende og 
varierte tilbud og utvalg i sentrum.  

 
• Rakkestad sentrum vil ikke med denne strategien bli konkurrent verken til Askim, 

Mysen, Sarpsborg eller Halden når det gjelder kjøpesenteretablering eller allerede 
eksisterende kjøpesentra. Det vil kun være et supplement som vil ha positiv betydning 
for transport og trafikk. 

 
• Det skal utarbeides en plan for eksisterende grønnstruktur, torg, plasser og utomhus 

arealer. Planen skal foreslå videreutvikling og skjøtsel av disse områdene. 
 

• Det skal utarbeides bestemmelser for størrelse og kvalitet av uteoppholdsarealer og 
lekeplasser i boligbebyggelsen. 

 
• Prinsippene for universell utforming (tilgjengelighet for alle brukergrupper) skal legges 

til grunn for videre utvikling innen planområdene. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Jon Ådalen/Espen Glosli  Arkiv nr. L13  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet - Saker etter plan- og bygningsloven 12/12 21.11.2012 
Kommunestyret 50/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 50/12 Saknr 12/3218 Løpenr 15447/12 
 

50-12 DETALJREGULERING STENSRUDÅSEN 2. GANGS BEHANDLING 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Stensrud - del av eiendommen 
gnr. 189, bnr. 1 m.fl. 
 
 
Formannskapets behandling: 
Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  Mindretallet som stemte 
mot reguleringsplanen besto av Fremskrittspartiet og Venstres representanter.  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  
Rakkestad kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan Stensrud - del av eiendommen 
gnr. 189, bnr. 1 m.fl. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 
  

1. Plankart  
2. Planbeskrivelse 
3. Planbestemmelser  
4. Driftsplan  
5. Støyutredning 
6. Innkommende høringsuttalelser 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune vedtok ny kommuneplan i 2011. I denne planen ble, etter innspill fra 
grunneier, et område ved tidligere Degernes idrettsplass omdisponert fra LNF-område til 
framtidig masseuttak for stein.  
 
Kommuneplanen krever at arealet blir detaljregulert. 
Detaljreguleringsplanforslag for nytt masseuttak ble behandlet av formannskapet i møte 
15.05.2012, saknr: 5/12, med følgende vedtak:  
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”Rakkestad formannskap legger forslaget til reguleringsplan for masseuttak, Stensrudåsen, ut 
til offentlig ettersyn og høring med følgende endring: 
 
Det tas inne under § 3 pkt 1 i bestemmelsene at i perioden 16. mai til 31. august skal ikke 
boring, sprenging og knusing av masser finne sted.” 
 
Planforslaget har nå vært til offentlig ettersyn med frist for uttalelser 25.07.2012. 
 
Høringsuttalelser 
Det er kommet inn 7 uttalelser til planen, 4 offentlige og 3 private. Alle høringsuttalelsene er 
vedlagt saken i sin helhet. 
 
Uttalelsene er vurdert. Konsekvensene og hva som er hensyntatt er beskrevet i saken 
 
Endringer: 
 
 Planforslaget er endret på følgende punkter: 
 
• Det er i plankartet tatt med bunnkote som viser laveste tillatte masseuttak. Det er også 

tatt inn buffersone med vegetasjon rundt uttaksområdet samt vegetasjonssoner som gir 
reell skjermingseffekt mellom masseuttaket og jordbrukslandskapet samt ut mot 
fylkesveien. 

 
 
 
Planbestemmelsene er endret på følgende punkter: 
  
• Fylkeskonservatorens uttalelse om automatisk fredede kulturminner er tatt med. 
 
• Det er i reguleringsbestemmelsene tatt inn punkter for maksimal driftsperiode og maks 

uttaksmengde for steinmasser samt laveste tillatte masseuttak relatert til bunnkote.  
 

Fellesbestemmelsene § 3.2 er endret 
 

Fra:  
Det forutsettes at forurensning eller forsøpling fra virksomheten i masseuttak og 
transport, ikke skal influere på naboeiendommer og miljø.  

 
Til : 
Det forutsettes at det ikke oppstår forurensning eller forsøpling fra virksomheten i 
masseuttaket og ved transport. Det skal i denne forbindelse også foretas tiltak for å 
binde støvet både ved pukking og transport. 

 
Opprinnelig §3.5, som nedenfor vist, er i sin helhet tatt ut av fellesbestemmelsene:  
 

Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, når særskilte grunner taler for det 
tillates av plan- og bygningsmyndighetene innenfor rammen av plan og bygningsloven 
og bygningsvedtektene for kommunen.  
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Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune skal som ansvarlig planmyndighet, behandle innkomne arealplansaker.   

§ 12-12. Vedtak av reguleringsplan 
        
Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges den fram for kommunestyret til vedtak, 
eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget 
og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret 
må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig 
i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre 
arbeid med planen..... 
 
Rammebetingelser: 

• Kommuneplanens arealdel med bestemmelser, 
• Miljøverndepartementets Veileder – støy i planlegging (T-1442,)  
• Naturmangfoldloven, 
• Plan og bygningsloven 

 
Innkomne høringsuttalelser : 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
• Ingen uttalelser  
 
Statens vegvesen  
• Ingen uttalelser da de har registrert at tidligere bemerkninger er hensyntatt. 
 
Fylkesmannen i Østfold  
Fylkesmannens uttalelser og konklusjon: 
 
• Tilbakeføring og revegetering av uttaksområdet bør skje etappevis og sikres i 

reguleringsbestemmelsene.  
• Det bør følges opp mulig radoninnhold og tiltak for overvannshåndtering gjennom 

driftsbetingelsene. 
 

Rådmannens vurdering: 
• Uttalelsene fra Fylkesmannen i Østfold er tatt til følge. 
• Bestemmelser for antall driftsår, uttaksmengde og bunnkote er tatt inn i 

bestemmelsene.  
• Det er regulert inn en fangdam på område for sedimentasjon og fordrøying av 

avrenning fra masseuttaket.   
 
 
Østfold fylkeskommune 
Uttalelse fra Fylkeskommunen: 
 
• Planen ivaretar i hovedsak hensynet til omkringliggende områder og deres innspill ved 

oppstart på en god måte. 
• Anbefaler en buffersone med vegetasjon rundt uttaksområdet, spesielt mot nordøst hvor 

det er liten avstand mellom uttaksområdet og jordbruksarealer. 
• Det bør være vegetasjonssoner som gir reell skjermingseffekt mellom uttaket og 

jordbrukslandskapet samt ut mot fylkesveien. 
• Fylkeskommunen savner illustrasjoner som viser hvordan uttaket blir liggende i terreng 

samt landskapsvirkning sett fra øst.  
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Fylkeskommunens kommentarer: 
• I ny planlov er adgangen til å gi dispensasjon vesentlig strammet inn. Det bør følgelig 

ikke gis anledning til å gjøre unntak fra vedtatt reguleringsplan. Det anbefales derfor 
sterkt at pkt 5 under § 3 i Fellesbestemmelser tas ut av planen. 

 
• Driftstid og uttaksmengde bør avgrenses med en total driftstid og uttaksmengde i de 

juridisk bindende bestemmelsene til planen.  
 
• Det anbefales at total driftstid avgrenses innenfor en rimelig tidshorisont - 30-40 år er for 

lang horisont. 
 
• Det er gjennom reguleringsbestemmelsene at rammene for omfanget av driften og uttak 

av masser skal fastsettes. 
 
• Driftsplanen skal forholde seg til rammene gitt i reguleringsplanen som er det juridisk 

bindende dokumentet som skal styre arealbruken innenfor planområdet. 
 
• Fylkeskommunen forutsetter at total ramme for masseuttaket fastsettes i 

reguleringsplanens bestemmelser, dette gjelder laveste uttaksdybde (115 m.o.h) total 
driftstid, og totalt uttaksvolum. 

 
• Dersom disse rammene ikke settes som juridisk bindende i reguleringsbestemmelsene er 

fylkeskommunens uttalelse å betrakte som en innsigelse.  
 
• Saken er forelagt fylkeskonservator som uttaler at det ikke er kjent automatisk fredede 

kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. 
 
• Fylkeskonservatoren ønsker, for å ivareta meldeplikten etter Kulturminneloven § 8 at 

følgende tekst tas inn i bestemmelsene: 
 

” Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredede kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservator varsles., 
jf. Lov om kulturminner av 9. juni nr 50.  

 
Dersom fylkeskommunens innspill innarbeides i planen kan, for fylkeskommunens del 
planen egengodkjennes i Rakkestad kommune.  

 
Rådmannens vurdering: 
• Uttalelsene og kommentarene fra Østfold fylkeskommune er tatt til følge i sin helhet. 
• Buffersone rundt pukkverket er inntegnet på plankartet.    
• Anledningen til å gi dispensasjon er tatt ut av bestemmelsene.  
• Bestemmelser for antall driftsår, uttaksmengde og bunnkote er tatt inn i 

bestemmelsene 
• Tillegget fra fylkeskonservator innarbeides i planbestemmelsene.  
• Alle innspill fra Østfold fylkeskommune er imøtekommet. Innsigelse vil derfor etter vår 

mening ikke bli gjort gjeldene.  
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Private høringsuttalelser: 
 
Morten Rasmussen, eier og driver av Murtnes masseuttak, gnr 126 bnr1.    

• Ingen konkrete uttalelser fremkommer 
• Viser til at han driver masseuttak på annet sted i kommunen som han vurderer til å 

ha ett lavere konfliktnivå mht. til støv og støy relatert til at det kun er 2 gårdsbruk 
innenfor en radius på 500 m. 

• Bemerker også at han fremmet skriftlig innspill til kommuneplanens arealdel i 2006 
uten at dette er blitt vurdert i kommuneplansammenheng.  

 
Rådmannens vurdering: 
• Rakkestad kommune har prosess gående vedr. oppfølging av private masseuttak  

uten planstatus.  
 
Thore Haug og Oddvar Heier 
Protesterer på at kommunen ikke tar hensyn til den massive protesten som er og var mot 
pukkverk i Stensrudåsen.  
 

Rådmannens vurdering: 
• Rakkestad kommune vurderer alle innkomne innspill i planprosessen.  

Det ble i forrige runde vurdert at tross protester fra naboer er masseuttaket innenfor 
de rammene lovverket setter i forhold til naboer.  

 
 
Advokatfirmaet Ræder, protest på vegne av naboer og beboere i området. 
Protesterer generelt på planen da de mener masseuttaket er et vesentlig terrenginngrep som 
ikke ser ut til å være forsvarlig utredet. 
 

• Forhold til kommuneplanen  
o Arealangivelsen i kommuneplanen er bindende og bruk av grunn skal ikke 

fravike dette. I foreliggende situasjon kan området for masseuttak kun 
endres gjennom endringer i kommuneplanens arealdel.  

o De har merket seg at rådmannen mener det er ren korrekturglipp at 
kommuneplanens område for slikt formål er vesentlig mindre enn forslaget 
innbefatter. De uttaler at denne del av saken må være større enn en 
korrekturglipp.  

o Plankartet skal være troverdig og kunne legges til grunn av alle. 
o De er kritiske til prosessen særlig med bakgrunn i at det dreier seg om 

relativt store inngrep i naturen med potensielt store konsekvenser for 
omgivelsene  

o Konsekvensutredning  
De hevder at den gjennomførte konsekvensutredning i 2008 ikke er 
tilfredsstillende i ft de krav som gjelder i dagens plan og bygningslovs 
bestemmelser.  
De har ikke funnet noen utredning fra kommunen hvor konsekvensene i 
forhold til natur, miljø og naboer er tilfredsstillende hensyntatt og mener at 
foreliggende reguleringsforslag på denne bakgrunn ikke kan vedtas. 
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• Naturmangfoldloven  
o De hevder at det ikke er gjort tilstrekkelige undersøkelser, registreringer 

eller vurderinger etter naturmangfoldlovens krav 
o Høringsuttalelser med slike temaer er stort sett avvist med korte, generelle 

henvisninger, ikke oppdaterte undersøkelser og vurderinger om 
naturmangfoldet i dag.  

 
• Reguleringsplanen  

o Plankart og bestemmelser er mangelfulle spesielt i forhold til rammene for 
bruk og vern av arealer. 

o Reguleringsbestemmelsene sier lite om åpningstider og om vinkel på 
bruddkant samt uttaksmengde og bunnivå for masseuttaket.  

o Rammene for masseuttaket må beskrives mer nøye inn i 
reguleringsbestemmelsene, så som sikringstiltak, utforming av støyskjerm, 
tilbakeføring til LNF, støybestemmelser, med mer.  

o Støyutredningen baserer seg på en rekke ikke sikre forutsetninger og har 
ikke dokumentasjonsverdi. 

o Bestemmelsene om støv og forurensing er for dårlige og sier ingenting.  
o Bestemmelsen om at bygningsmyndighetene kan gjøre unntak fra kravene 

når særlige grunner taler for det, er ikke en lovlig fremgangsmåte for avvik 
fra plan.  

  
• Barn og unge  

o Her tar man en idrettsplass som var i bruk inntil den ble solgt til 
tiltakshaver for grustaket. Det fremgår ikke av planen hvordan dette tapet 
skal kompenseres.  

o Det refereres fra rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen, vedtatt i statsråd 1.09.89, kap 5, Krav til fysisk 
utforming. 

 
Rådmannens vurdering: 

 
• Forhold til kommuneplanen  

o Kommuneplanen til Rakkestad er uttegnet i størrelse 1:45000, og har en 
nøyaktighet deretter. Det er uheldig at figuren for masseuttaket ikke er 
eksakt, men det er ikke avgjørende. Figuren viser at det er avsatt ett 
område til formålet som først blir helt eksakt når detaljplan foreligger.  

 
• Konsekvensutredning  

Rakkestad kommune gjennomførte en konsekvensutredning etter plan og 
bygningsloven ved forrige rullering av kommuneplan. Alle innspillene til 
kommuneplanen ble utredet. Kommuneplanen til Rakkestad Kommune har 
vært til høring hos offentlige instanser  
 
Vi er i den tro at konsekvensutredning vi har gjort er innfor de rammer 
Plan og bygningsloven gir.  
Denne utredningen er supplert med konsekvensutredningen til 
tiltakshavers konsulent. Sammen danner de grunnlaget for beslutningene.  
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• Naturmangfoldloven  
Kommunen har vurdert tiltaket etter bestemmelsene i 
Naturmangfoldloven, og da spesielt §§ 8 – 12. Bestemmelsene i § 8 sier 
blant annet at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så 
langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkningene.  
Det er gjort utsjekk i Artsdatabanken, Skog- og landskaps databaser. 
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i 
området og konsekvensene av det omsøkte tiltaket slik at det ikke er 
nødvendig å innhente ny kunnskap om dette. I tillegg har kommunen en 
meget oppdatert naturtypedatabase.   

   
• Reguleringsplanen.  

Det er tatt inn bestemmelser for antall driftsår, uttaksmengde og 
bunnkote som følge av mottatte uttalelser.  
Angående sikringstiltak er det vurdert det ikke er behov for sikringstiltak 
utover krav i lovverket.  
 

• Støyutredningen baserer seg på sikre forutsetninger.  
Støyutredningen er utført av kompetent firma og baserer seg på kjente 
faktorer og forholder seg til T-1442.  
Skulle støybildet bli veldig annerledes enn utredningen viser, vil ikke T-
1442 være oppfylt og følgelig vil dette få konsekvenser for virksomheten.  
 

• Bestemmelser om støv og forurensing er endret i reguleringsbestemmelsene etter 
mottatte uttalelser.  

      Støv skal bl.a. bindes for å hindre støvflukt.   
  

• Barn og unge  
Degernes idrettslag solgte i sin tid idrettsplassen til grunneier.  
Området har i plansammenheng alltid vært LNF-område, det er 
uforandret. 
Rakkestad kommune kjenner ikke til ved denne saken at det skal bli noen 
endring av formålet for dette området.  
Grunneier har siste tre år leid ut ”idrettsplassen” til lokal paintballforening.  
Reguleringen av området tar ingen kjente lekeområder fra barn.  
Paintballområdet vil fortsatt være i bruk slik det er i dag.  
Det finnes fortsatt store skogsområder hvor barn og unge kan utfolde sin 
lek tros denne reguleringen.  
Med tanke på spesielt støy er det gitt stramme retningslinjer for relativt 
korte driftsperioder.  
Ingen knusing sommerstid og ingen knusing i helgene.  
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K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Ett masseuttak av steinmasser vil medføre i hovedsak influens på omgivelsene i form av støy, 
støv og avrenning.  
Det er her lagt opp til en fangdam for å sedimentere løsmasser før avrenningen slippes til 
omgivelsene.  
Når det gjelder støv skal dette bindes for å hindre støvflukt som vil påvirke omgivelsene,  
Jfr reguleringsbestemmelsenes § 3 pkt 2. 
  
Støy fra ett masseuttak vil påvirke omgivelsene. Reglene for støybegrensing er beskrevet i 
veileder fra departementet nr T-1442. Støyutredningen er utført ihht til denne veilederen.  
Brudd på støybestemmelsene beskrevet i T-1442 er å anse som brudd på planbestemmelsene 
i § 3 pkt 3 og vil bli gjenstand for sanksjoner fra Rakkestad kommune .  
Det er regulert relativt korte åpningstider for masseuttaket og begrensede knusetider for å 
ivareta hensynet til naboer og barn og unges oppvekstvilkår. Ingen knusing skal foregå i 
helgene. 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Rakkestad kommune har utredet masseuttak av stein etter innspill fra grunneier i forrige 
rullering av kommuneplan. 
Vedlagte innspill fulgte konsekvensutredningen utført i 2008.  
 
Rakkestad kommune gjorde en analyse av områdets verdi i forhold følgende temaer: 
 

o Kulturminner, friluftsliv, naturtyper, prioriterte viltområder, landbruk og 
matproduksjon, landbruk og kulturlandskap. Analysen baserer seg på kjente kilder fra 
Askeladden artsdatabank og kommunens egne temakart. Angjeldende område er 
vurdert lite konfliktfylt i forhold til disse temaer. 

 
Det er mottatt fra naboer protester og klager på potensiell forurensning fra masseuttaket i 
forhold til støy og støv. Området ble nøye vurdert i kommuneplan. 
Det ble vurdert beliggenhet i forhold til transport, andre masseuttak og befolkning. Totalt sett 
kom man frem til at området er godt egnet til masseuttak av steinmasser fra fjell.  
Rådmannen har vurdert alle mottatte høringsuttalelser i saken. Han mener det ikke er 
fremkommet nye momenter som endrer de vurderinger som er gjennomført i 
førstegangsbehandlingen. 
 
 
Vurderingen er inntatt nedenfor:  
Tiltaket innebærer noe støy, støv og annen forurensning. Det er relativt få naboer som blir 
direkte berørt. Innen en radius på 200 meter er det lokalisert tre boligeiendommer, mens det 
innenfor 500 meters radius er totalt 25 boligeiendommer eller gårdsbruk.  
 
Nærhet til naboer taler mot denne omdisponering med tanke på støy og støv. Omfang av 
støv kan begrenses med vann, mens støy er vanskeligere å håndtere. Tiltakshavers 
konsekvensutredning viser at problemet lar seg kontrollere ved at reguleringsbestemmelser 
og åpningstider forholder seg til ” T-1442”. 
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Analysen indikerer videre at utslagene i noen grad også påvirkes av uttakstidspunkt og 
uttaksretning.  Sånn sett blir støy bra nok ivaretatt via reguleringsbestemmelsene.  
 
Dette bekreftes av støyrapporten. Ulike tiltak - åpningstid kl. 07.00 – kl. 19.00 og maksimalt 
tre uttaksperioder over tre uker – reparerer på skadevirkningene.  
  
I tillegg mener rådmannen at driften bør holdes nede i sommerhalvåret – 16. mai – 31. 
august. 
 
Det er i dag bare et pukkverk i Rakkestad med reguleringsplan. Kommuneplanen krever at 
alle eksisterende pukkverk enten skal avvikles eller reguleres i planperioden. Med tanke på 
plassering og transport, er Stensrud anlegget – beliggenhet i Degernes og direkte av- og 
påkjøring til fv. 22 – et godt alternativ.  
 
Av hensyn til konkurranse og transport, er det formålstjenlig med en viss spredning av 
masseuttak. Samtidig bør aktiviteten reguleres. På landsbasis er det i dag underskudd på 
masser. Det er med andre ord betydelig etterspørsel etter dette tilbudet.” 
 
Det fremkommer av kommuneplanens utredning at barn og unges bruk av området ikke er 
vurdert. Dette har sin bakgrunn i at den ” gamle” idrettsplassen var solgt til nabo og at 
idrettslaget ikke brukte denne mer. 
Den gamle idrettsplassen er ikke innenfor planområdet. Ut fra dagens aktuelle bruk blir den 
etter rådmannens vurdering ikke nevneverdig påvirket av det nye masseuttaket.   
Selve planområdet fremstår ikke som spesielt i forhold til barns bruk.  
Det er heller ikke ved befaringer observert betydelig bruk som skiller seg fra omkringliggende 
områder.  
For støy vises det til tidligere vurderinger og begrunnelser.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er innkommet nye momenter som medfører at 
planen ikke kan egengodkjennes. Uttalelsene fra overordnede myndighet er hensyntatt så vel 
i plankartet som i reguleringsbestemmelsene. 
 
Planforslaget for reguleringsplan Masseuttak Stensrud - del av eiendommen gnr. 189, bnr. 1 
mfl. bør derfor egengodkjennes 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Espen Glosli Arkiv nr. L13  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet - Saker etter plan- og bygningsloven 11/12 21.11.2012 
Kommunestyret 51/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 51/12 Saknr 12/3192 Løpenr 15288/12 
 

51-12 DETALJREGULERING – KLEVER - HELT GRØNN - 2. GANGS BEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsplan - Helt Grønn Klever-Langen hytteområde egengodkjennes. 
 
 
Formannskapets behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  
Forslag til reguleringsplan - Helt Grønn Klever-Langen hytteområde egengodkjennes. 
 
 
Saksopplysninger: 
Vedlegg:    
 1. Plankart  
2. Reguleringsbestemmelser  
3. Planbeskrivelse 
 
Utrykte vedlegg: 
Innkommende uttalelser 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslagstiller leverte inn planforslag basert på kommuneplanens arealdel som ble behandlet i 
formannskapet i sak nr. 6/12 
Rakkestad kommune stilte seg bak planforslaget og la det ut på offentlig ettersyn. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommuen skal som ansvarlig arealplanmyndighet, behandle innkomne arealplansaker.   

Pbl - § 12-11. Behandling av private reguleringsplanforslag  

       Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest 
innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes 
ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-
10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke 
kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i 
samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt 
kommunestyret.  
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Andre opplysninger: 
Innkommende uttalelser: 
Statens vegvesen 
Ingen innvending mot planen, 
 
Østfold fylkeskommune. 
Forutsetter at kommuneplanens §5 blir fulgt opp.  
Utdrag: ” Enhver type terrenginngrep er totalforbudt 10 meter i luftlinje fra gjennomsnittlig 
flomvannstand i alle vann/vassdrag markert på kommuneplankartet.” 
 
Fylkeskommunen fremmer innsigelse på tydeligheten rundt bestemmelsen om flytebrygge. 
Det presiseres at det kun er snakk om en liten flytebrygge uten faste installasjoner på land, 
og maks 6 båtplasser.  
 
Det forutsettes at formannskapets endring av møne og gesimshøyde legges til grunn.  
Bestemmelsen rundt punktfester bør presiseres.  
Det bør inn regler for hogst i områdene F1 og F2  
Innsigelsen kan frafalles hvis bestemmelsene og plankartet tydeliggjør omfanget av 
flytebrygga. Resten er å oppfatte som faglige råd. 
 
Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannen er i hovedsak enig i forslaget med den endringen formannskapet la inn på 
møne og gesimshøyde. Fylkesmannen peker på at plankartet ikke gir detaljer på 
tomteavgrensning eller stikkveier til brygge.   
Det bør inn regler for hogst i områdene F1 og F2  
 
Fylkeskonservator 
Verken fylkeskonservator eller Norsk maritim museum har innvendinger til planen. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
 
Vurdering av mottatte høringsuttalelser.  
 
Svar til Østfold fylkeskommune. 
Reguleringsplanen har bestemmelser  for inngrep i 10-metersonen hvor detter er forbudt.  
Det er tatt inn bestemmelser rundt hogst i området.  I tillegg er presisert bygningers 
plassering i henhold til koordinater.  
 
Det er tatt inn bestemmelser for flytebrygges plassering, forankring og omfang. 
Fylkeskommunens innsigelse er tatt til følge.  
 
 
Svar Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannen er i hovedsak enig i planforslaget men kommer med faglige råd som i 
hovedsak er tatt til følge.  
 
Forslagstiller har tatt til følge de innspill som er kommet i føringsperioden. Det er ikke 
innkommet store endringsforslag fra forrige planbehandling.   



  Sak 52/12 
 

  Side 33 av 43   

RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Bernt-Henrik Hansen Arkiv nr. 001  
Utvalg Saknr Møtedato  
Teknikk- og miljøutvalget 28/12 13.11.2012 
Formannskapet 50/12 21.11.2012 
Kommunestyret 52/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 52/12 Saknr 12/3210 Løpenr 15362/12 
 

52-12 FREMTIDENS BYGDER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet ”Energibygda 
Rakkestad” i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale 
satsninger.  

2. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.  Samarbeidet med andre aktører 
ivaretas gjennom en prosjektgruppe. 

3. Satsningsområder for 2012 og 2013 følger revidert prosjektbeskrivelse – 
Prosjektbeskrivelse ”Energibygda Rakkestad”, Rakkestad kommune 31.10.2012 

 
 
Teknikk- og miljøutvalgets behandling:    
Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Teknikk- og miljøutvalget forventer at styringsgruppen utarbeider en gjennomføringsplan 
og en prioritering av tiltak som er målbare. 
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og utvalgets tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt.  
 
 
Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til Formannskapet:  

1. Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet ”Energibygda 
Rakkestad” i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale 
satsninger.  

 
2. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.  Samarbeidet med andre aktører 

ivaretas gjennom en prosjektgruppe. 
 
3. Satsningsområder for 2012 og 2013 følger revidert prosjektbeskrivelse – 

Prosjektbeskrivelse ”Energibygda Rakkestad”, Rakkestad kommune 31.10.2012 
 
4. Teknikk- og miljøutvalget forventer at styringsgruppen utarbeider en 

gjennomføringsplan og en prioritering av tiltak som er målbare. 
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Formannskapets behandling:    
Med henvisning til Teknikk- og miljøutvalgets behandling av saken, foreslo representanten 
Karoline Fjeldstad (SP) følgende endring av punkt 4:  
 
Styringsgruppen utarbeider en gjennomføringsplan og en prioritering av tiltak som er 
målbare. 
 
Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til formannskapet med Karoline Fjeldstads forslag til 
endring enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  

1. Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet ”Energibygda 
Rakkestad” i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale 
satsninger.  

 
2. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.  Samarbeidet med andre aktører 

ivaretas gjennom en prosjektgruppe. 
 
3. Satsningsområder for 2012 og 2013 følger revidert prosjektbeskrivelse – 

Prosjektbeskrivelse ”Energibygda Rakkestad”, Rakkestad kommune 31.10.2012 
 

4.  Styringsgruppen utarbeider en gjennomføringsplan og en prioritering av tiltak som er   
     målbare.   
   

 
Saksopplysninger: 
Vedlegg: 1 – Revidert prosjektbeskrivelse av 31.10.2012 – ”Energibygda Rakkestad”. 
 
Bakgrunn for saken: 
Framtidens bygder er et prosjekt som skal bidra til kunnskapsutvikling og formidling av 
informasjon om hvordan bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling kan være med på å 
gjøre bygdene mer attraktive å bo og flytte til.  Prosjektet er initiert av et nettverk innen 
miljø-, skog-/trenæring og arkitektur, Zero, TreFokus og NAL|Ecobokx.  Rakkestad kommune 
er etter søknad tatt opp som en av syv pilotkommuner i Framtidens bygder. Prosjektet i 
Rakkestad er kalt ”Energibygda”.  Formålet med ”Energibyga” er å vise ulike former (både 
småskala og større anlegg) for energiproduksjon i en bygd som Rakkestad. Prosjektet ønsker 
også å vise til energisparetiltak som enkelt kan tas i bruk.  
 
Formannskaps behandlet i sak 29/12 deltakelse i framtidens bygder.  Rådmannen innstilte på 
å bevilge 50.000 kr til prosjektet samt å påta seg prosjektlederansvaret.  Formannskapet 
utsatte imidlertid saken fram til ny prosjektbeskrivelse var utarbeidet. Prosjektbeskrivelsen 
datert 2.05.2012 utarbeidet av Enmira v/Jan Tore Gjøby gir en beskrivelse av tankene bak 
prosjektet og planene framover.  Prosjektbeskrivelsen foreslår også organisering, framdrift, 
budsjett og finansiering.  
 
Østfold fylkeskommune har bevilget kr. 122 000, til prosjektet forutsatt at midlene går til 
tiltaksgjennomføring. Det vil si at midlene ikke kan brukes til innleie av prosjektledelse. 
Tilsagnet forutsetter at Energibygda Rakkestad får fullfinansiert drift av prosjektet for 2012 
iht. budsjett fra andre støtteytere og kommunen selv. Østfold fylkeskommune ønsker også å 



  Sak 52/12 
 

  Side 35 av 43   

delta i styringsgruppa.  Prosjektet er planlagt å vare ut 2013. Rådmannen har i denne saken 
utarbeidet en revidert prosjektbeskrivelse jfr. vedlegg 1 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune skal i henhold til vedtatt kommuneplan arbeide for å fremme og sikre 
lokalsamfunnets utvikling og robusthet.  Klima- og energiplan for Rakkestad viser at 
kommunen har nest høyest utslipp av klimagasser av de 10 kommunene i Indre- Østfold. Den 
største utslippskilden av klimagasser i Rakkestad er prosessutslipp fra landbruket. Den nest 
største utslippskilden er veitransport. Grunnlagsdataene for denne beregningen er både 
trafikktelling og mengde solgt fossilt drivstoff i kommunen. Rakkestad kommune har nest 
høyest utslipp fra stasjonær forbrenning i Indre- Østfold. Stasjonær forbrenning inkluderer 
alle fossilbaserte oppvarmingskilder, hovedsakelig til bygg og damp.  Rakkestad kommune 
har gjennom Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner vedtatt å redusere 
klimagassutslippene med 20% innen 2020, med utgangspunkt i 2007- nivå. Det er mindre 
enn 9 år igjen og man er fortsatt langt fra målet. 

”Energibygda Rakkestad” bygger også opp om satsningene som gjøres gjennom 
sentrumsplanarbeidet, fjernvarme prosjektet, lokal samfunnsutviklingsprosjektet - ”LUK”, 
signalprosjektet og biogassarbeidet.  Rakkestad kommune vil selv innenfor sine 
ansvarsområder tilrettelegge for redusert energiforbruk, økt lokal energiproduksjon og 
overgang til mer fornybar energi.  
”Fremtidens bygder” vil være et verktøy for å nå målene fastsatt i satsningsområdene 
beskrevet over. 
 
 
Andre opplysninger: 
Målet med Fremtidens bygder er å vise i praksis hvordan det går an å planlegge å bygge i 
bygde-Norge, på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt 
samfunn. Ved å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, bruke kortreiste materialer og 
lokal energi kan bygdene bli gode forbilder for fremtidig planlegging. Prosjektet har som mål 
å oppnå energinøytralitet i Rakkestad kommune - dvs. at det skal produseres like mye energi 
som det forbrukes og at så mye som mulig av den forbrukte energien skal være kortreist. 
Prosjektet prioriterer tiltak etter klimagassreduksjonspotensial og overføringsverdi til andre 
bygder. Energibygda Rakkestad fokuserer i prosjektplanen en betydelig del av innsatsen mot 
landbruk. Det er fokus på at rydding av kulturlandskap og bedre utnyttelse av vekster som 
ikke brukes til tømmer, kan anvendes til flisproduksjon. Videre vil et stort fokus være på 
biogass, som energiproduksjonstiltak og utslippsreduksjonstiltak fra landbruket.  
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Prosjektet har som mål å oppnå energinøytralitet i Rakkestad kommune dvs., at det skal 
produseres like mye energi som det forbrukes, og at så mye som mulig av den forbrukte 
energien skal være kortreist.  
 
 
Økonomi: 
Administrasjonen i Rakkestad kommune vil selv drifte prosjektet i 2012 og 2013. Driften av 
prosjektet er anslått til 100 timer i 2012 og 200 timer i 2013. Flere av tiltakene beskrevet i 
”Energibygda Rakkestad” jobbes det med gjennom andre prosjekter som for eksempel 
biogassutvalget. 
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For flere av de foreslåtte tiltakene er det også aktuelt å søke ekstern finansiering for 
eksempel fra ENOVA eller Innovasjon Norge.  
 
Østfold fylkeskommune har bevilget kr. 122 000 til prosjektet i 2012 og vil trolig også støtte 
prosjektet i 2013. 
 
Rådmannen foreslår å bevilge 50.000 kr til prosjektet for 2012. Det foreslås også at 
kommunen bevilger tilsvarende beløp for 2013. I tillegg vil flere av tiltakene gjennomføres i 
kommunal regi med kommunal finansiering. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
”Energibygda Rakkestad” bygger opp om eksisterende satsninger beskrevet i 
kommuneplanen, klima- og energiplanen og pågående prosjekter som Biogass 2015, 
klimanettverk Østfold, lokal samfunnsutviklingsprosjektet og næringshavenettverket.   
 
Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet i 2012 og 2013 og koordinere 
prosjektet med andre kommunale satsninger. Rådmannen foreslår at formannskapet er 
styringsgruppe for prosjektet.  Samarbeidet med andre aktører ivaretas gjennom en 
prosjektgruppe som foreslått i opprinnelig prosjektbeskrivelse. Rådmannen foreslår at 
foreslåtte styringsgruppe i opprinnelig prosjektbeskrivelse inngår i prosjektgruppa. 
 
Følgende personer/interessenter inviteres dermed med i prosjektgruppa: Ellen Solbrække, 
Dagfinn Søtorp, Ola M. Wergeland Krog, Østfold fylkeskommune, Nils Skaarer, Rakkestad 
Energi, Jan Tore Gjøby, 1 representant fra bondelagene og 1 representant fra 
skogeierlagene. 
 
Rådmannen har med bakgrunn i opprinnelig søknad og prosjektbeskrivelse utarbeidet en 
revidert prosjektbeskrivelse, jfr. vedlegg 1. For beskrivelse av satsningsområder, mål og 
framdrift henvises det til denne. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet 43/12 31.10.2012 
Kommunestyret 53/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 53/12 Saknr 12/2989 Løpenr 13958/12 
 

53-12 ENDRING AV NAVN PÅ UTVALG  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rakkestad kommunestyre foretar følgende endringer i politisk styringsstruktur, vedtatt 
16.06.2011 – sak 32/11:   
 

1. Omsorgsutvalget endrer navn til__________________ 
2. Teknikk- og miljøutvalget endrer navn til__________________ 

 
Endringene trer i kraft 01.01.2013. 
 
 
 
Formannskapets behandling:    
Det ble foreslått at Omsorgsutvalget endrer navn til ”Helse- og omsorgsutvalget”. 
Det ble foreslått at Teknikk- og miljøutvalget endrer navn til ”Teknikk- miljø og 
landbruksutvalget”. 
 
Oppvekstutvalget bes vurdere om navnet på utvalget skal endres. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre foretar følgende endringer i politisk styringsstruktur, vedtatt 
16.06.2011 – sak 32/11:   
 

1. Omsorgsutvalget endrer navn til Helse og omsorgsutvalget. 
2. Teknikk- og miljøutvalget endrer navn til Teknikk, miljø- og landbruksutvalget. 
3. Oppvekstutvalget bes vurdere om navnet på utvalget skal endres. 

 
Endringene trer i kraft 01.01.2013. 
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Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i forrige periode - den 16.06.2011 Politisk styringsstruktur 
for Rakkestad kommune, gjeldende fra kommunestyreperioden 2011 -2015.   
 
Det ble bl.a. bestemt å etablere tre hovedutvalg og utvalgene fikk navnene 

• Omsorgsutvalg 
• Oppvekstutvalg 
• Teknikk- og miljøutvalg 

 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Evt. navneendring vedtas av kommunestyret. 
 
 
Andre opplysninger: 
Rådmannen uttaler i saksframlegget til sak ang. politisk struktur (2011) bl.a. følgende når det 
gjelder utvalgenes oppgaver: 
 
”Sånn som rådmannen oppfatter det, tenderer strukturen mot en modifisert eller lettere 
hovedutvalgsmodell. Utvalgene er påtenkt kjerneoppgaver (…) – men vil også ha et 
omfattende flerfaglig (tverrsektorielt) fokus (integrasjon, forebyggende aktivitet og 
folkehelse).  
 
Dette kan være organisatorisk utfordrende, og krever som sådan sterke innslag av 
koordinasjon for å fungere som forutsatt – (….)  
 
Med hensyn til saksgang, legges det fra rådmannens side opp til at utvalgene innstiller 
direkte overfor kommunestyret, der bare ett av organene er involvert i behandlingen. Når to 
eller tre av kollegiene har spørsmålet på kartet, går innstillingene til formannskapet som 
foretar nødvendig samordning og legger sin (en) innstilling fram for kommunestyret.  
 
Politisk dagsorden og fordeling av saker på de folkevalgte organer, er et ordføreransvar. Det 
skjer i samarbeid med varaordfører og utvalgslederne – jf. avsnittet ovenfor og vedlegg.  
 
Bortsett fra Teknikk- og miljøutvalget hadde ikke utvalgene navn i saksbehandlingsprosessen, 
men hadde arbeidstittel Levekårsutvalg 1 og Levekårsutvalg 2. I den politiske prosessen fikk 
Levekårsutvalg 1 navnet Oppvekstutvalget og Levekårsutvalg 2 Omsorgsutvalget. 
 
I Teknikk- og miljøutvalgets første møte den 22.11.2012 ble administrasjonen bedt om å 
fremme sak til politisk behandling om å endre navn på utvalget til ”Teknikk-, miljø og 
landbruksutvalget”.  I møte i Omsorgsutvalget 26.09.2012 anmodet utvalget om at det ble 
fremmet sak ang. å endre navnet til ”Helse og omsorgsutvalget”. 
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Administrasjonens vurdering: 
Navn på utvalgene er initiert og vedtatt av kommunestyret, og rådmannen velger å fremme 
saken til politisk nivå uten forslag på navn.  Det er ikke fremmet ønske om å endre navnet på 
Oppvekstutvalget.    



  Sak 54/12 
 

  Side 40 av 43   

RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet 46/12 21.11.2012 
Kommunestyret 54/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 54/12 Saknr 12/3235 Løpenr 15587/12 
 

54-12 MØTEPLAN VÅREN 2013  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Møteplan for våren 2013 - datert 08.11.2012 - vedtas.   
 
 
Formannskapets behandling:    
Temamøtet den 7. februar får tema ”Rakkestads rolle i regionene”. I samme møte orienteres 
kommunestyret om ”Utkantkommunenes sammenslutning” . 
 
Formannskapet ønsker et kommunestyremøte (temamøte) i mars hvor eiendomsskatt er 
tema.  Møte fastsettes til 21. mars. 
 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  
Møteplan for våren 2013 - datert 08.11.2012 – med endring av tema for kommunestyre 
(temamøte) 7. februar 2013 og tillegg av et kommunestyremøte (temamøte) 21. mars - 
vedtas.   
 
 
Saksopplysninger: 
Vedlegg: Utkast til møteplan, datert 08.11.2012 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I formannskapets møte 31.10.2012 ba representanten Peder Harlem om at møteplan for 
politiske møter våren 2013 skulle behandles i kommunestyret.   
 
 
Andre opplysninger: 
Møteplanen er satt opp som tidligere år.  Det er forsøkt tatt hensyn til behandling av saker i 
bruker- og interesseutvalg, mulighet for utsendelse av saker én uke før møtedato, vinterferie, 
helligdager m.v.   
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Når det gjelder muligheter for evt. endringer i møteplanen, siteres fra ”Reglement for møter 
og saksbehandling” (vedtatt i kommunestyret 16.06.2011): 
 
”..Møtene holdes etter møteplanen, når lederen finner det påkrevd eller minst 1/3 av 
medlemmene krever det.” 
 
Rådmannen anbefaler at evt. endringer i møteplanen gjøres så tidlig som mulig og i 
samarbeid med administrasjonen.  Dette av hensyn til publikum og til administrasjonens 
muligheter til forsvarlig saksbehandling. 
 
Økonomi: 
I hht reglement om møtegodtgjørelse (vedtatt i kommunestyret 16.06.2012) er utgifter pr 
møte følgende: 
 

• Kommunestyret: ca kr 30 000 pr møte 
• Formannskapet  ca kr   9 000 pr møte 
• Hovedutvalg          ca kr   6 000 pr møte 
• Bruker/interesseutv. Ca kr   2 000 pr møte (gjennomsnitt) 

 
I tillegg på kommer utgifter til evt. bevertning. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
Kommunestyret 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 411 F47  
Utvalg Saknr Møtedato  
Formannskapet 49/12 21.11.2012 
Kommunestyret 55/12 06.12.2012 
 
 
Utvalgssak 55/12 Saknr 12/3243 Løpenr 15634/12 
 

55-12 OPPNEVNING AV LEDER OG STEDFORTREDER - BARNEVERNSTJENESTEN  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Ann Kristin Olsson oppnevnes som barnevernsleder iht Barnevernloven § 2-1 fra 
01.01.2013. 
 

2. Lill Merethe Hansen oppnevnes som stedfortreder for barnevernleder fra samme dato. 
 
 
Formannskapets behandling:    
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

1. Ann Kristin Olsson oppnevnes som barnevernsleder iht Barnevernloven § 2-1 fra 
01.01.2013. 

 
2. Lill Merethe Hansen oppnevnes som stedfortreder for barnevernleder fra samme dato. 

 
 
Saksopplysninger: 
Vedlegg: Ingen  
 
 
Bakgrunn for saken: 
I hver kommune skal barnevernet ha en administrasjon med en leder som har ansvar for 
oppgaver etter barnevernsloven.  Kommunestyre skal bestemme hvem som er 
barnevernstjenestens leder.   
 
Pga oppsigelse er det ansatt ny barnevernsleder i Rakkestad kommune. 
  
 
Rammebetingelser: 
Barnevernslovens § 2-1 legger føringer for godkjenning/oppnevning av leder for 
barnevernstjenesten i kommunen. 
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Andre opplysninger: 
I henhold til Rakkestad kommunes delegasjonsreglement er ansettelse av enhetsleder 
barnevern delegert ansettelsesutvalg for Familiesenter.  Ansettelsesutvalget har ansatt Ann 
Kristin Olsson som barnevernsleder med tiltredelse 01.01.2013.  
Barnevernskonsulent Lill Merethe Hansen er konstituert enhetsleder pr i dag og vil etter 1. 
januar fungere som stedfortreder for leder av barnevernstjenesten. 
 
Saken legges fram for kommunestyre for formell oppnevning av leder og nestleder. 
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