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20-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG 
LANDBRUKSUTVALGET DEN 22.10.2013.  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/2121    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra møte Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 22.10.2013 godkjennes. 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra møte 22.10.2013. 
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21-13 FRAMTIDIG LOKALISERING AV TEKNISK DRIFT  
 
Saksbehandler:  Bernt-Henrik Hansen Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 13/416    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
    /13 Formannskapet 
    /13  Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. Teknisk Drift flytter til nye lokaler innen 1.6.2014. 

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Slåttland Mek Industri as om kjøp av 

eiendommen innenfor kommunens reelle behov. 
 

3. Rådmannen vurderer evt samlokalisering av funksjoner som naturlig hører sammen.  
 

4. Kontrakten skal godkjennes av kommunestyret. 
 
 
Vedlegg 
1. Tabell 1 – Vurdering av alternativer for samlokalisering Teknisk Drift, brannvesen og 

sivilforsvar. 
2. Tabell 2 - Vurdering av alternativer for framtidig lokalisering av Teknisk Drift. 
3. Juridisk vurdering fra KS- advokatene, datert 12.09.13 om leie – kjøp av eiendom i 

forhold til anskaffelsesregelverket,  
4. Tilstandsvurdering av Industriveien 11, utført av Prosjektforum, Sarpsborg, datert 

19.08.2013 
5. Kvalitetssikring av Rakkestad Kommunes vurdering av de ulike alternativer, utført av 

Prosjektforum, Sarpsborg, datert 19.08.2013 
 
 
Bakgrunn 
Teknisk Drift flyttet sin virksomhet, garasjer, lager og ulike fasiliteter for de ansatte til leide 
lokaler i Industriveien 11 i juni 2004. Flyttingen skjedde som en konsekvens av at 
kommunens garasjeanlegg på Myra måtte rives i forbindelse med etablering av ny 
barneskole på Bergenhus. 
 
Anlegget på Myra rommet også lokaler for sivilforsvarets materiell til FIG 
(Fredsinnsatsgruppen) i Rakkestad. Siden 2010 har kommunen leid lokaler til sivilforsvaret i 
Industriveien 15.  Leieavtalen for dagens lokaler til teknisk drift utløper 1.6.2014 med 
mulighet for forlengelse i 10+10 år. Leieavtalen for sivilforsvaret utløper 01.10.2020.  
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Anskaffelsesprosessen 
Rakkestad kommune har i nesten to år undersøkt markedet for framtidige lokaler for Teknisk 
Drift. I tillegg til kommunens egen kartlegging, har flere eiendomsbesittere på eget initiativ 
tilbudt lokaler for denne virksomheten.  
 
Rakkestad kommune har totalt sett hatt 15 - 16 ulike alternativer å velge blant i denne 
saken. Samtlige er vurdert. De fleste er også befart.  
 
Kravet til konkurranse som hviler på offentlige kontrakter og oppdrag er oppfylt i fullt monn. 
Selve anskaffelsesformen er i dette tilfellet i tillegg funksjonell og formålstjenlig. Den gir 
større fleksibilitet enn en regulær anbudskonkurranse.   
 
Rakkestad kommune engasjerte sommeren 2013 KS Advokatene til å gå gjennom og 
kvalitetssikre anskaffelsesprosessen juridisk. Med hensyn til konklusjoner, vises til rapporten 
(vedlegg nr 3 i saken). 
 
Mange av tilbudene var ikke aktuelle alternativer og ble luket ut av konkurransen etter at det 
ble gjennomført en kvalitetsvurdering og vekting med basis i: 
 

• Beliggenhet 
• Egnethet  
• Totale kostnader for kjøp av eiendom, drift og vedlikehold. 

 
Tilbyderne ble gjort kjent med disse kriteriene og vurderingene av de ulike tilbudene. 
 
De mottatte tilbud kan deles opp slik: 
 

• Gamle lokaler som trenger opprusting 
• Nyere lokaler som trenger liten oppgradering 
• Tomter hvor grunneier tilbyr å bygge nye lokaler tilpasset kommunens behov 

 
Tilbudene ble innarbeidet i egen matrise som vedlegges saken som tabell 1 og 2.  
 
Administrasjonen valgte utfra nevnte kriterier 4 nedenstående eiendommer: 
 

• Industrieiendom Øst – eier eksisterende lokaler hvor TML er i dag 
• Boger Bygg – har tomt i Industriveien – vil bygge nytt bygg tilpasset kommunens 

behov 
• Erik Hauge – eier næringsbygg på Norturas tomt – ønsker å leie ut til kommunen 
• Slåttland Mek Industri as – eier av næringsbygg på Bodahl industriområde  

 
Eierne av disse 4 alternativer ble skriftlig innkalt til individuelle avklaringsmøter med lik 
agenda. Møtene ble gjennomført av administrasjonen og møtereferat er skrevet. 
 
Det har vært viktig for gjennomføringen at anskaffelsen skal skje i samsvar med god 
forretningsskikk, likebehandling og etterprøvbarhet.  
 
Imidlertid må presiseres at leie eller kjøp av eksisterende lokaler med mindre tilpasninger 
omfattes ikke av forskrift om offentlige anskaffelser.  
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Hvis anskaffelsen består i leie eller kjøp av bygg som bygges nytt for kommunen eller total 
ombygging av eksisterende bygg spesialtilpasset, blir anskaffelsen regulert av lov om 
offentlige anskaffelser og skal legges ut på anbud.  
 
Hele anskaffelsesprosessen er juridisk vurdert av KS advokatene og kvalitetssikret av ekstern 
takstmann fra Prosjektforum i Sarpsborg. Dokumentene er vedlagt saken. 
 
 
Vurdering 
Rakkestad kommune vurderer de eksisterende lokaler til Industrieiendom Øst som 
driftsmessige mindre gunstige. De er gamle, slitte og trenger betydelig oppgradering. 
 
Det har blitt vurdert å samlokalisere andre virksomheter med Teknisk Drift - for å oppnå 
synergieffekter og på sikt felles ledelse. Brann og Sivilforsvaret FIG er også vurdert i denne 
sammenheng. Tabell I viser en sammenstilling av økonomien i samlokaliseringen.   
 
Rakkestad kommunes økonomi er i de nærmeste fire årene stram. Det er neppe rom for nye 
tiltak verken på brann - eller andre områder.  
 
Denne saken omfatter derfor bare framtidige lokaler til Teknisk Drift.  
 
 
Andre faktaopplysninger 
Arealbehov for lokaler til Teknisk Drift: 
 
Sandlager (kaldt lager) med takhøyde 6 m 1 stk port 4 x 4,5 m 150 m² 
Vognhall/garasje (isolert) takhøyde 6 m, 3 stk porter 3,5 x 4,5 m 400 m² 
Verksted – isolert med takhøyde 6 m, 1 stk port 4 x  4,5 m 100 m² 
Vaskehall – isolert med takhøyde 6 m, 1 stk port 4 x4,5 m  100 m² 
Administrasjon - 4stk kontorplasser – personalrom  150 m² 
Samlet behov ca 900 m² 
Uteareal ca 4 daa 4000m2 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
For Teknisk Drift er det lovmessige krav til helse-, miljø og sikkerhet. Dette vil ivaretas ved 
nye lokaliteter. 
 
Arbeidslokaler til personell er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilhørende 
forskrifter. 
 
 
Økonomi 
Leie av dagens lokaler til teknisk drift har en årlig totalkostnad inkludert utgifter til 
forvaltning drift og vedlikehold (FDV) på omkring kr 1 200 000, - eks renhold.  
 
Rådmannen har i økonomiplanen for 2014 foreslått avsatt kr 8 000 000 til erverv av lokaler 
til teknisk drift.   
 
Kostnadene for de ulike alternativene er beregnet som årlige driftskostnader. Det vises for 
øvrig til vedlagte tabeller. 
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Årlige driftskostnader for de egnede alternative lokalitetene er beregnet til størrelsesorden  
kr 600 000 – kr 1 100 000. Ved å vurdere økonomien isolert for de aktuelle alternativene er 
det Slåttland Mek Industri as og Industrieiendom Øst as som kommer best ut. Imidlertid må 
bildet kompletteres med elementene, egnethet og beliggenhet. 
 
Industrieiendom Øst as leverte, etter befaringen 5.11 supplerende opplysninger både for leie 
og kjøp av lokaler til Teknisk Drift.  
 
 
De økonomiske utslag fordeler seg slik ved de to alternativene: 
 
Alternativ Areal bygg Kjøpesum Påkost  FDV Årskostnader Utearal 
 
Slåttland Mek 1361 m2 kr 6,29 mill kr 700’    390,- kr 700 000 3,7 daa 
 
Industrieiendom 1125 m2 kr 4,9 mill kr 2,0 mill 460,- kr 579 000 3,2 daa 
 
Påkostningene er vurdert ved befaring av takstmann fra Prosjektforum. FDV- kostnadene for 
eldre, oppgraderte bygg er satt til 390 - 460 kr/m2 pr år og er basert på Holte-prosjekt og 
konkret vurdering fra Prosjektforum AS.   
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen har vurdert de ulike alternativene etter følgende kriterier: 
 

Egnethet – er alternativene egnet for formålet.  Her er vektlagt arealkrav både for 
bygningsmasse og uteareal, tilstrekkelig høyde, robusthet i konstruksjon og 
tilfredsstillende teknisk infrastruktur og standard. 
 
Beliggenhet – her er vektlagt best mulig geografisk lokalisering i forhold til samlet 
virksomhet og mulig drift av brannvesenet.(innsatstid). 
 
Driftsøkonomi – for investeringer er det benyttet nedskrivningstid på 40 år og en 
nominell rente på 4 prosent. 

 
 
Konklusjon 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget gjennomførte befaringer hos Slåttland Mek Industri as 
Mekaniske Industrier og Industriveien 11 den 5. november d.å. 
 
Dette prosjektet er begrenset til å gjelde framtidige lokaler for Teknisk Drift. 
Kjøp er mer aktuelt enn leie, fordi det gir lavere netto driftsutgifter til formålet. 
 
På grunnlag av samlede vurderinger av egnethet, beliggenhet og driftsøkonomi, blir det 
anbefalt å gå i forhandlinger med Slåttland Mek Industri as Mekaniske Industrier AS om kjøp 
av lokaler til Teknisk Drift.  
 
En kontrakt forelegges kommunestyret for godkjenning. 
 
Hvor omfattende et erverv blir (blant annet spørsmål om opsjon på kjøp av ytterligere 
arealer), kan først avklares som en del av forhandlingsprosessen. 
 
Industriveien 11 er et eldre bygg - som er slitt og som trenger større oppgradering.  
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Ved kun å legge økonomiske kriterier til grunn, kan det se ut til at dette alternativet faller 
best ut. 
 
Flyttekostnader er stipulert til kr. 200 000,-. 
 
Rakkestad Kommune innleder forhandlinger med Slåttland Mek Industrier as om kjøp eller 
subsidiært leie av lokaler til Teknisk Drift. Det tas nødvendige forbehold om kommunestyrets 
godkjenning.  
 
Kontrakten skal forelegges kommunestyret for godkjenning.
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22-13 RAKKESTAD KOMMUNALE SKOGER - SALG 2013  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 13/760    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/13 Formannskapet 16.10.2013 
16/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 22.10.2013 
35/13 Kommunestyret 24.10.2013 
22/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre beholder fullt eierskap til eiendommene i Rakkestad Kommunale 
Skoger. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 16.10.2013 sak 57/13 
 
Formannskapet behandling 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling behandles i utvalget 22.10.2013 og legges 
fram for kommunestyret på møtedagen. 
 
Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet følgende felles forslag: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen klargjøre to teiger på mellom 700 – 2000 da 
kommuneskog for salg.  Forslag på områder legges fram for formannskapet. 
 

2. Kommunestyret skal godkjenne salgskontrakten før salget gjennomføres. 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forsalg til vedtak og fellesforslaget fra SP, V og 
Frp, ble fellesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 

1. Kommunestyret ber rådmannen klargjøre to teiger på mellom 700 – 2000 da 
kommuneskog for salg.  Forslag på områder legges fram for formannskapet. 
 

2. Kommunestyret skal godkjenne salgskontrakten før salget gjennomføres. 
 
 
Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 22.10.2013 sak 16/13 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget behandling 
Formannskapets innstilling (av 16.10.2013) ble lagt fram for utvalgets medlemmer på møtet: 
 
  

1. Kommunestyret ber rådmannen klargjøre to teiger på mellom 700 – 2000 da 
kommuneskog for salg.  Forslag på områder legges fram for formannskapet. 
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2. Kommunestyret skal godkjenne salgskontrakten før salget gjennomføres. 
 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttaler at dersom formannskapets innstilling blir 
vedtatt i kommunestyret 24.10.2013 ønsker utvalget at følgende personer velges for å 
vurdere hvilke teiger som kan selges først, hvilke som evt. ikke skal selges m.v:  
 

• Jan Lie (AP) 
• Ola Wergeland Krog (V) 
• Inger S. Haugaard (SP) 

 
For øvrig tas sak og formannskapets innstilling til orientering. 
 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling 
Saksframlegg og formannskapets innstilling tas til orientering.  Dersom formannskapets 
innstilling blir vedtatt i kommunestyret 24.10.2013 ønsker Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget at følgende personer velges for å vurdere hvilke teiger som kan selges 
først, hvilke som evt. ikke skal selges m.v:  
 

• Jan Lie (AP) 
• Ola Wergeland Krog (V) 
• Inger S. Haugaard (SP) 

 
 
Behandling i Kommunestyret den 24.10.2013 sak 35/13 
 
Behandling 
Teknikk-, miljø og landbruksutvalgets uttalelse fra 22.10.2013 ble fremlagt på møtedagen. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Knut Magne Bjørnstad (AP), Villy Tjerbo (V), Peder Harlem (SP), Vidar Storeheier (Frp). 
 
Representanten Knut Magne Bjørnstad (AP) tok opp rådmannens forslag til vedtak:  
«Rakkestad kommunestyre beholder fullt eierskap til eiendommene i Rakkestad kommunale 
skoger». 
 
Representanten Peder Harlem (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:  «Saken utsettes til 
neste møte» 
 
Til utsettelsesforslaget hadde følgende ordet: 
Villy Tjerbo (V), John Thune (Krf), Jan Lie (AP), Vidar Storeheier (Frp), Peder Harlem (SP). 
 
Representanten John Thune (Krf) fremmet følgende tillegg til utsettelsesforslaget: 
«Før neste behandling i kommunestyret behandles saken i Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget». 
 
Votering: 
Det ble først votert over Peder Harlems utsettelsesforslag som ble enstemmig vedtatt. 
Deretter ble det votert over John Thunes tillegg som ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 

1. Saken utsettes til neste møte 
 

2. Før neste behandling i kommunestyret behandles saken i Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget. 

 
Melding om vedtak sendt: Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen v/seksjonsleder, politisk 
sekretariat. 
 
 
Vedlegg 
1. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS, Rettslige vurderinger i forbindelse med et eventuelt 

salg av Rakkestad Kommunale Skoger – av 10.4.13.  
 

2. Sivilagronom Emil A. Anstensrud, Vedr. verdivurdering av Rakkestad Kommuneskoger i 
Rakkestad kommune, Østfold.  

 
 
Saken gjelder 
Rakkestad kommunestyre vedtok i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 å utrede 
delvis eller helt salg av Rakkestad Kommunale Skoger – i den hensikt å reise mer egenkapital 
– og gjøre seg mindre avhengig av låneopptak – til de større investeringsoppgavene som 
kommunen står foran.  
 
I god tid før kommende budsjett- og økonomiplanbehandling, skal kommunestyret ta stilling 
til dette spørsmål som en enkeltsak.   
 
Faktadel 
 
Hva Rakkestad Kommunale Skoger omfatter 
 
Rakkestad Kommunale Skoger – organisasjon og økonomi 
 
Rakkestad Kommunale Skoger omfatter:  
 
Teig  Totalt areal Produktivt areal Ervervet Kjøpesum 

     Sandaker,  3 147 2 715 1935 80 000 
Dalen skog, 8 189 6 065 1934 130 000 
Rudskogen eiendommer, 500 500 1912 14 000 
Bredholt skog, 926 719 1924 16 000 
Tiurskogen, 775 673 1913 12 000 
Stortorp skog, 3 734 3 179 1911 135 000 
Låby skog, 5 291 3 976 1926 60 000 
Bjørndalen skog,  1 439 887 1918 13 000 
Skjekle skog,  2 453 2 040 1937   
Klever,  1 966 1 433 1916/1924 5 000 

     Sum, 28 420 22 187   465 000 
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- Totalt areal og produktivt areal: Mål/dekar.  
- Ervervet: År.  
- Kjøpesum: NOK.  

 
Rakkestad kommune eier i tillegg to små gårdsbruk – «Frøne» og «Høytomt». De har et 
bolighus, en driftsbygning og omlag 20 dekar innmark hver. «Høytomt» er leid ut til 
«Høytomts venner» - som tar vare på stedet og avvikler arrangementer for å vise livet på 
denne husmannsplassen i tidligere tider.   
  
Ved «Johnsrud» har kommunen ca. 60 dekar dyrket mark.  
 
Rakkestad kommune sitter med fire enkle skogshusvær/hytter – som er «Låbyskogen» (ca. 
20 kvadratmeter), «Klever» (ca. 20 kvadratmeter), «Bjørndalsskogen» (ca. 30 kvadratmeter) 
og «Dalheim» (ca. 35 kvadratmeter).  Tre av dem er leid ut. 
 
«Dalsmosaga» er kommunal eiendom. Den er en forholdsvis enkel bygdesag – som også 
omfatter to materialhus, spisebrakke og et par andre hus. Produksjonen er laftetømmer, 
trelast for salg og framfor alt leieskur for skogeiere i omegnen.  
 
Rakkestad Kommunale Skogers totalareal er på 28 420 dekar, mens det produktive areal er 
på 22 187 dekar. Det er ca. 180 000 kubikkmeter stående skog på eiendommene. Den årlige 
tilveksten er på ca. 6 750 kubikkmeter, og balansekvantumet – tilvekst kontra avvirkning – 
er på ca. 3 300 kubikkmeter pr. år. 
 
Rakkestad Kommunale Skoger består av 15 teiger av varierende størrelse.  
 
Fra 1900 – 1940 var skogeiendommer spekulasjonsobjekter i Norge. Rakkestad kommune 
ønsket ikke denne utviklingen, og kjøpte av den grunn – med hjemmel i en kommunal 
forkjøpsrett – opp store arealer. De første områder ble ervervet i 1911 og de siste i 1934 – 
1937.  
 
Samlet kjøpesum utgjorde kr. 437 000. 
    
Målsettingen for Rakkestad Kommunale Skoger er som følger:  
 

- Langsiktig og bærekraftig skogbruk,  
- Økt virkekvalitet, 
- Tilrettelegge for allmennhetens bruk av skogen,  
- Tilfredsstillende økonomisk resultat.  

 
Rakkestad Kommunale Skoger hogde lenge 4 000 – 4 500 kubikkmeter skog hvert år – 
tynning og foryngelseshogst. Omsetningen lå i en størrelsesorden på kr. 2 800 000 – kr. 
3 000 000 pr. budsjett-/regnskapstermin.  
 
Årsresultatet/netto inntekter var på 1,0 – 1,5 millioner kroner i året.  
 
En Daglig leder/skogbestyrer (0,2 årsverk) leder Kommuneskogen. Den omfatter dessuten 
ca. 1,0 årsverk.  
 
Rakkestad Kommunale Skoger har over tid redusert uttaket av skog kraftig. Det skyldes dels 
at prisene på tømmer har falt markant, men det har også blitt nødvendig av hensyn til en 
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bærekraftig drift av virksomheten. Et fortsatt høyt hogstkvantum, vil forringe verdiene over 
tid. Rakkestad Kommunale Skoger blir i så fall mindre verdt for Rakkestad kommune. Det går 
ut over utbyttet og reduserer dessuten en framtidig salgssum på eiendommen.   
   
I 2011 og 2012 vedtok kommunestyret frivillig vern av «Askevann» (770 dekar) og «Fjella 
Naturreservat» (1 360 dekar). Erstatningene utgjorde kr. 3 426 000. Som følge av disse 
inntektene, har Rakkestad Kommunale Skoger opprettholdt sine resultater i de siste par 
årene. Ytterligere vern er aktuelt – muligens allerede i 2014. 
 
I tillegg til det miljømessige aspekt, er det også et betydelig økonomisk insitament i det 
gjennomførte frivillige vern.   
 
Rakkestad Kommunale Skoger henter i inneværende år sine inntekter fra salg av tømmer. 
Resultatet/utbyttet er budsjettert til kr. 1 200 000.  
 
Fremdeles er det en skogbestyrer (0,2 årsverk) og 1,0 annet årsverk sysselsatt i 
Kommuneskogen.  
 
Andre inntekter fra Rakkestad Kommunale Skoger er: 
 
Jakt,  kr.  160 000 
Leieskur,  " 50 000 
Utleie av arbeidskraft,  " 130 000 
Andre leieinntekter,  " 140 000 

   Sum, kr. 480 000 
 
 
Jakt 
Rakkestad Kommunale Skoger selger totalt 200 – 230 sesongkort og døgnkort for småvilt- og 
rådyrjakt hvert år.  Andre grunneiere omsetter ikke jaktkort fritt – slik at jegere er avhengig 
av et nettverk for å kunne jakte i disse områdene. Rakkestad Kommunale Skoger er på 
denne måte viktig også for å rekruttere jegere og opprettholde en jegerstand i kommunen. 
  
Elgjakt er leid ut til nærmest beliggende jaktlag. Det gir et utbytte som svarer til en relativ 
andel av lagets totale inntekter.  
 
For Rakkestad Kommunale Skoger er det ikke økonomiske hensyn alene – men samspillet 
mellom forvaltning, miljø og økonomi – som bestemmer hvordan elgjakten blir organisert.  
Det er bra for Kommuneskogen, den lokale jaktforvaltning og jaktmiljø og det økonomiske 
resultat blir også forsvarlig.  
 
 
Allemannsretten 
I Norge er «allemannsretten» lovfestet. Enhver kan ferdes fritt og oppholde seg i utmarka. 
Fysisk tilrettelegging krever dog grunneieres tillatelse. For kommunene blir folkehelse mer og 
mer sentralt – både for å forebygge av livsstilsykdommer og redusere helsekøer og 
helseutgifter. De kommunale skogene representerer i denne sammenheng en verdi. Med 
forskjellige former for tiltak, kan den være med på øke aktivitet og få mennesker ut i 
naturen.  
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Rakkestad Kommunale Skoger samarbeider nært med flere organisasjoner (Skaukameratene, 
jeger- og fiskeforeningene o.a.) som bruker utmarka. Tillatelse er gitt til ulike former for 
aktiviteter og arrangementer, og dessuten til å sette opp byggverk. Det betyr mye for trivsel, 
friluftsliv og miljø i lokalsamfunnet.  
 
Rådmannen legger for sin del ikke skjul på at kommunen – hvis eiendommene blir solgt – 
mister kontroll over et viktig trivsels-, forvaltnings- og miljøpolitisk instrument.    
 
 
Biologisk mangfold – skjøtsel og vern av skog 
Mellom skogbrukets organisasjoner og miljøorganisasjonene, er det uenighet om dagens 
skogbruk er bærekraftig og om det bidrar til at arter blir utryddet. I Østfold har 
Naturvernforbundet imidlertid rost Rakkestad Kommunale Skogers hogstform, og uttalt at 
denne formen burde vært mer brukt i fylket helhet.  
 
 
Skogbruksmiljø, sysselsetting og kompetanse 
Skogbruket hadde tidligere en langt større samfunnsmessig betydning enn i dag. Det er like 
fullt fortsatt viktig i industrisentra og distrikter – hvor treforedlingen står for en stor del av 
sysselsetting og verdiskapning. Østfold er det fylket som nå har flest arbeidsplasser i denne 
næringen.  
 
Skogbruket sysselsetter ca. 26 000 årsverk, og omsetter for ca. 42 milliarder kroner på 
landsbasis. For noen måneder siden la staten 750 millioner kroner på bordet – som en 
handlingspakke for å forbedre betingelsene for skogbruket og skognæringen. Rakkestad 
Kommunale Skoger kan dra nytte av disse ressursene sin virksomhet, men dette betinger 
nok at kompetanse, avvirkningsnivå og aktivitet i enheten blir opprettholdt.  
 
Skogbruket er preget av små eiendommer og skogeiere som har varierende innsikt i 
næringen. Til tross for gunstige skatte- og tilskuddsordninger er avvirkningsnivå og 
skogkulturaktivitet for lav. Den tendensen forsterkes av at flere skogeiere får et mer 
distansert forhold til landbruksdrift og – eiendommer.  
 
Større skogeiere opprettholder i større grad aktivitet og sysselsetting. Dette styrker også 
skogkompetansen i lokalmiljøet.  
 
I perioder med stor arbeidsledighet, har kommunen tilbudt offentlige sysselsettingstiltak i 
Kommuneskogen. Den er med sine arbeidsoppgaver, godt egnet til dette formålet. 
 
 
Mulig salg av Rakkestad Kommunale Skoger 
 
Juridiske vurderinger 
Rådmannen har engasjert høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl til å utrede de juridiske sider 
av et mulig salg av Rakkestad Kommunale Skoger. Det dreier det seg i hovedsak om to 
spørsmål. Om de femten teigene som eiendommen omfatter må avhendes som en enhet, 
eller om det helt eller delvis er adgang til å splitte opp denne eiendomsmassen. Den andre 
problemstillingen handler om virkningene av konsesjonsloven, og spesielt om hvilken pris 
som lovlig kan avtales eller oppebæres. 
  
Ytterbøl konkluderer med at Rakkestad Kommunale Skoger kan betraktes som femten 
forskjellige driftsenheter. De kan selges samlet eller hver for seg separate enheter.  
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Salg av Rakkestad Kommunale Skoger er regulert av konsesjonslovens regler. Eiendommene 
er ubebygde, og i kommuneplanen i hovedsak disponert til landbruk-, natur og fritidsformål. 
De har følgelig ikke noe annet anvendelsesområde enn til skogbruks- og landbruksaktivitet. 
Akseptabelt prisnivå blir av den grunn fastsatt etter at kapitalisering av eiendommen(es) 
beregnede avkastning.  
 
Høyesterettsadvokat Ytterbøl mener at konsesjonsmyndighetene kan godta en pris som er 
inntil 10 prosent høyere enn taksten på arealene.  
 
 
Takst 
Sivilagronom Emil A. Anstensrud har taksert Rakkestad Kommunale Skoger – etter gjeldende 
regelverk for prisfastsettelse i forbindelse med konsesjon på landbrukseiendommer. Han er 
medlem av Norsk Takseringsforbund og har mange års erfaring med taksering av denne type 
eiendommer.  
 
Anstensrud kommer fram til at Rakkestad Kommunale Skoger er verdt kr. 21 200 000. Det 
innebærer at salgssummen for eiendommene – jf. Høyesterettsadvokat Ytterbøls juridiske 
vurderinger – ligger et sted mellom 21,2 og 23,3 millioner kroner.   
 
Med hensyn til grunnlaget for taksten, vises til verdivurdering av 10.05.13.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Rakkestad kommune har netto inntekter (utbytte) av Rakkestad Kommunale Skoger på 1,25 
– 1,5 millioner kroner hvert år. Samtidig er salgssummen for disse eiendommene beregnet til 
22 – 23 millioner kroner. Å investere denne kapitalen alternativt – uten for stor risiko – gir en 
avkastning på 1,125 – 1,25 millioner pr. år (5 prosent rentabilitet lagt til grunn).  
 
Nedbetaling av gjeld, reduserer årlige renter og avdrag på lån med 1,6 millioner kroner (4 
prosent renter p.a. og nedbetalingstid 33 år). 
  
Rådmannen vurderer at det på det aktuelle grunnlag at det er lite eller ingen økonomiske 
effekter å hente ut av et salg Rakkestad Kommunale Skoger.  
 
På den annen side er det for befolkningen og lokalsamfunnet mange positive virkninger – 
trivsel, friluftsliv, folkehelse, jakt og miljø – av Rakkestad Kommunale Skoger. De er ikke 
kvantifiserbare, men bidrar like fullt til å heve bo- og livskvalitet i alle deler av kommunen. 
Sånn sett representerer eiendommene også en stor indirekte eller ikke økonomisk verdi i 
Rakkestadsamfunnet.  
 
Rådmannen påpeker til slutt at det i et langsiktig perspektiv – 20 – 40 år – er strategisk 
betydningsfullt å sitte på eierskap til store arealer. Det kom til nytte da Rudskogen 
Næringsområde ble åpnet for utbygging for noen år siden, og det er slett ikke umulig at det 
samme kan bli tilfelle for Sørbyåsen som boligområde en gang i framtiden.  
 
Rakkestad kommune bør i dag ikke selge noen eiendommer i Rakkestad Kommunale Skoger.  
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23-13 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER FRA 2014 
- 2017  
 
Saksbehandler:  Grethe Torstensen Arkiv: D11  
Arkivsaksnr.: 13/2254    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/13 Ungdomsrådet 18.11.2013 
12/13 Rådet for funksjonshemmede 18.11.2013 
11/13 Eldrerådet 18.11.2013 
/ Kultur- og oppvekstutvalget  
23/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
/ Helse- og omsorgsutvalget  
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar følgende ”Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) 
for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014: 

 
 Tiltak /Sted      Utbygger 
 

1. Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen Rakkestadhallene AS 
2. Rudskogen – sanitæranlegg   Rakkestad motorpark 
3. Os skole - Kunstgress 7’er-bane    Oshaug 

   
2. Rakkestadhallene AS får rett til bruk av grunn som tilhører Rakkestad kommune. 

Området ligger sør for Skateparken ved Rakkestad ungdomsskole. 
 

3. Oshaug idrettslag får rett til bruk av grunn som tilhører Rakkestad kommune. 
Området ligger nord for fotballbanen på Os skole. 

 
 
Behandling i Ungdomsrådet den 18.11.2013 sak 12/13 
 
Behandling 
Seksjonsleder Grethe Torstensen orienterte om saken. 
 
Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak for 2014.  
 
Dersom 7-bane ved Os skole ikke innvilges midler i 2014, ønsker Ungdomsrådet at for 2015 
skal bane 2 ved RIF-anlegget prioriteres foran 7-bane på Os skole. Dette for å samle alt på 
et sted i sentrum. 
 
 
Ungdomsrådet uttalelse til Kultur- og oppvekstutvalget  
Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak for 2014.  
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Dersom 7-bane ved Os skole ikke innvilges midler i 2014, ønsker Ungdomsrådet at for 2015 
skal bane 2 ved RIF-anlegget prioriteres foran 7-bane på Os skole. Dette for å samle alt på 
et sted i sentrum. 
 
 
Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 18.11.2013 sak 12/13 
 
Behandling 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen informerte om ”Prioritert handlingsprogram 
(anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014. 
 
Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning. 
 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 18.11.2013 sak 11/13 
 
Behandling 
Eldrerådet ber om at det ut fra statlige føringer og behov for lokale idrettsanlegg bør 
vurderes om Os skole – Kunstgress 7’er bane bør prioriteres foran Rudskogen - 
Sanitæranlegg 
 
Eldrerådets uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til vedtak med følgende innspill:  
 
Eldrerådet ber om at det ut fra statlige føringer og behov for lokale idrettsanlegg bør 
vurderes om Os skole – Kunstgress 7’er bane bør prioriteres foran Rudskogen - 
Sanitæranlegg 
 
 
 
Vedlegg 
1. Prioritert handlingsprogram 2013-2016. 

A: Nærmiljøanlegg. 
B. Ordinære anlegg. 

2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i et 10-12 års perspektiv. 
3. Bilde av Møteplassen ved Rakkestad ungdomsskole 
4. Uttalelse fra Rakkestad idrettsråd. (Ettersendes). 
 
 
Bakgrunn 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret 
18.12.2008. Den skal revideres hvert fjerde år. Arbeidet med ny plan startet vår 2012. 
Grunnet stort fravær på seksjon kultur er planen utsatt til 2014. Den ligger som en del av 
planprogrammet til Rakkestad kommune. 
 
”Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv” skal rulleres og 
vedtas av kommunestyret hvert år. Programmet er retningsgivende ved tildeling av 
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kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse 
oversendes fylkeskommunen for behandling. 
 
Hjemmel 
Handlingsprogrammet skal til høring i Ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede og 
Eldrerådet. 
 
Det skal til innstilling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget, Helse- og omsorgsutvalget,   
Kultur-, oppvekst- og utdannigsutvalget og Formannskapet. 
 
Handlingsprogrammet skal til slutt vedtas i Kommunestyret innen 15.januar 2014. Det er 
fristen for innlevering av søknad om spillemidler. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet – 2012”. Den er utgitt av kulturdepartementet.  
 
Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig 
kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste 
målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 
år.) 
 
Forslaget til revidert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet for 
årene 2014-2017 er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling. 
 
Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i 
handlingsprogrammet: 
 
 
Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen 
I 2012 ble det gjort et forarbeid for å få til en aktivitetsbane på grusbanen på utsiden 
Rakkestadhallen/ungdomsskolen. Prosjektet fikk navnet Møteplassen. Det skulle være et 
spleiselag mellom Sparebankstiftelsen, Rakkestad kommune og spillemidler. Prosjektet ble 
stoppet grunnet avslag fra Sparebankstiftelsen. 
 
Det er nå bestemt at Rakkestadhallene AS skal bygge, eie og drifte anlegget som består av 
basketbane, håndballbane, sandvolleyballbane og sittegruppe. Anlegget tilknyttes 
skateparken som allerede er bygd på området. 
 
Det søkes om spillemidler i 2014. 
 
 
Kunstgress 7’er- bane på Os skole 
Oshaug idrettslag og Os skole ønsker en 7’er fotballbane ved Os skole. Dette er for å 
opprettholde et idrettsmiljø på kveldstid og dessuten vil det være et flott tilskudd for Os 
skole til bruk i friminutt og gymtimer. 
 
Oshaug idrettslag er utbygger og det søkes spillemidler i 2014. 
 
 
Rudskogen – sanitæranlegg 
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Rakkestad motorpark vil bygge et sanitæranlegg ved motorsportsenteret på Rudskogen. 
Rakkestad Motorpark er utbygger, eier og drifter av anlegget. 
 
Det søkes om spillemidler i 2014. 
 
 
Rehabilitering av kunstgress 11’er banen på Rakkestad stadion 
Kunstgressbanen ble anlagt i 2005. Den har fått en ujevn overflate og må rehabiliteres i 
2015. Det må gjøres et grundig forarbeid i forhold til grunnarbeid, type dekke og mulig 
undervarme. Det er derfor ikke foreløpig budsjettert med noen sum.  
 
Rakkestad kommune er utbygger og det søkes midler i 2015. 
 
 
Kunsrgress 9’er bane ved Rakkestad stadion. 
Det er behov for en kunstgress 9’er bane ved Rakkestad stadion. Fotballforbundet legger opp 
til kamper på denne type anlegg. Banen er tenkt bygget ved avlastningsbanen. 
 
Det er Rakkestad idrettsforening som blir eier av anlegget og det søkes om spillemidler i 
2016. 
 
 
Ny ballbinge i Degernes 
Degernes idrettslag ønsker å bygge en ny stor ballbinge på grusbanen ved Degerneshallen. 
Det innbærer at nåværende ballbinge ved Kirkeng skole og barnehage rives og at området 
rundt hallen, skolen og barnehagen oppgraderes.  
 
Utbygger, drifter og eier blir Degernes idrettslag og det søkes om spillemidler i 2015. 
 
 
Rehabilitering av Degerneshallen. 
Det er behov for oppussing av tribunen, bytte taklys og bytte hallgulv i Degerneshallen.  
 
Rakkestadhallene AS er utbygger, drifter og eier av anlegget og det søkes spillemidler i 2016. 
 
 
Lysanlegg i skiløypa ved Rakkestad stadion. 
Det er ønskelig med nytt lysanlegg i skiløypa som går nord for Rakkestad stadion.  
Utbygger er Lysløypelaget. 
 
Det søkes spillemidler i 2016. 
 
 
 
Løpebane/friidrettsanlegg ved Rakkestad stadion 
For å aktivisere friidrettsmiljø i Rakkestad er det ønskelig med et anlegg for dette ved 
Rakkestad stadion. Flere utøvere herfra drar til Askim eller andre friidrettsklubber for å utøve 
sin idrett i dag. 
 
Det søkes om spillemidler i 2017. 
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Økonomi 
Det presiseres at det gjennom kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ikke blir tatt noe 
endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal 
deltakelse vi alltid være avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover. 
 
Imidlertid er handlingsprogrammet og kommunedelplanen et styringsverktøy for kommunen 
når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens 
eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i rulleringen av handlings- og 
økonomiplanen og de enkelte års budsjett. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt tidligere planer samt lagenes 
behov og ønsker for anlegg. 
 
Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet. 
 
Det har vært mange diskusjoner i idrettsmiljø i Rakkestad angående plassering av kunstgress 
fotballbaner. Det var også egen sak på siste møte i Rakkestad idrettsråd. Det var enighet 
omfølgende tre anlegg: 
 

1. 11’er bane på Rakkestad stadion 
2. 9’er bane på Rakkestad stadion 
3. 7’er bane på Os skole 

 
Samtidig er det viktig å minne om rehabiliteringen av Rakkestad stadion i 2015 som vil 
innebære store gravearbeider grunnet drenering. Det vil da være naturlig å drenere og 
planlegge for en bane til. Det har vært innspill om to 11’er baner der hvor bane 2 kan være 
et multianlegg for fotball: 
 
Bane 1: 11’er  
Bane 2: 11’er  

9’er 
7’er + 7’er  
 
 

Det er dessuten innspill om løpebane /friidrettsanlegg i dette området. 
 
Rådmannen prioriterer utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som følger i 2014: 
 

1. Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen 
2. Rudskogen – sanitæranlegg 
3. Os skole – kunstgress 7’er bane 
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24-13 SØKNAD OM KJØRING PÅ KOMMUNAL EIENDOM RUDSKOGEN  
 
Saksbehandler:  Knut Østby Arkiv: C21  
Arkivsaksnr.: 10/2225    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
/ Formannskapet  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommune leier ut et område som vist på vedlagte kart og i henhold til 
vedlagte kontrakt til Borg MC og Østfold Offroadclub.  
 

2. Leieprisen settes til kr 25 000,- pr år for begge organisasjoner.  
 
 
Vedlegg 
1. Vedlegg 1 - Leie av kommunal grunn til motorsport formål – forslag til leieavtale 
2. Vedlegg 2 - Vedr. leie av skogsområde til endurokjøring med motorsykkel og 4x4 

motorsport – uttalelse fra Borg MC og Østfold offroadclub.  
3. Vedlegg 3 – Kart. 

 
 

Bakgrunn 
Rakkestad kommune har store områder på Rudskogen.  Nord for veien til motorsenter eier 
kommunen ca 300 daa.  Disse områdene er regulert til to formål – annet spesialområde 
/trafikkopplæring og spesialområde for idrettsanlegg – offroad/ testområde for biler.   
Omtrent 40 daa av disse områdene er leiet ut til NAF som glattkjøringsbane.   Rudskogen 
motorsenter har opsjon på ca 130 daa av det området som ligger nærmest veien til 
motorsenteret.   Opsjonen har en varighet fram til utgangen av 2014.    
 
Fylkesmannen i Østfold ønsker å begrense motorsportsaktiveten rundt om i fylket og 
henviser til at motorsportsaktivitet i Østfold skal foregå på Rudskogen. 
 
Østfold offroadclub har henvendt seg til Rakkestad kommune med forespørsel om å få leie et 
areal til benyttelse for sine aktiviteter.  Østfold offroadclubs aktivitet foregår ved ulike 
varianter av biler kjører i terrenget med varierende vanskelighetsgrad.  Det knytter seg 
begrensede støyproblemer til aktiviteten.  Offroadclubben ønsker seg en varig bane i 
området.  Aktiviteten er lite tilpasset barn/ungdom, men kan under visse forhold drives fra 
15 års alder. 
Borg MC, er en betydelig aktør i motorsportsmiljøet i Østfold og har startet en prosess med å 
skaffe seg egne områder for motorsykkelkjøring på Sarpsborgsiden av Motorsenteret.  I den 
forbindelse har det oppstått en konflikt med grunneier, for å skaffe seg tilgang til områdene 
er det startet en ekspropriasjonssak.  Dette bidrar sannsynligvis til at den planlagte 
motorsykkelbanen ikke blir tilgjengelig på flere år.   I påvente av dette har de tatt kontakt 
med Rakkestad kommune for å kunne leie områder å kjøre på inntil de kan benytte egne 
områder.   Borg MC’s aktivitet består av motorsykkelkjøring som innebærer en god del støy.  
Fylkesmannen har vurdert støyutfordringene til aktiviteten på Rakkestad kommunes eiendom 
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og gitt Borg MC klare begrensninger på bruken.  Borg MC har i dag 15 til 20 aktive 
medlemmer som benytter området på Rudskogen og derav en viss andel barn og ungdom. 
 
Begge klubbenes aktivitet består i kjøring i terrenget på mer eller mindre opparbeidede 
traseer i varierende bredde. Det er behov for å fjerne noe skog og på enkelte områder er 
påkjøring av masser påkrevet. Til sammen benyttes traseer med en lengde på noen km.  For 
en stor del kan de to klubbene benytte de samme traseene.   
 
På bakgrunn av all motorsportsaktivitet i fylket skal foregå på Rudskogen kan en forvente at 
flere aktører vil ta disse områdene i bruk.  All organisert motorsykkelsport og bilsport i Norge 
skal foregå igjennom enten Norges bilsportforbund eller Norsk motorsykkel forbund.   Disse 
to forbundene har etablerte regler for hvordan motorsport i Norge skal gjennomføres.   
Østfold offroad Club og Borg MC er medlem av henholdsvis Norges bilsportsforbund eller 
norsk motorsykkelforbund.   Det er i leieavtalen med Østfold offroadclub og Borg MC gitt 
klare føringer for at de skal slippe til andre aktører som ønsker å benytte området til 
motorsportsaktivitet.  
 
Det foreligger også muligheter for at kommersielle aktører som utfører testing av biler 
ønsker å benytte området til dette formålet eller som benytter området til salg av 
motorsportsopplevelser.     
 
Områdene som er regulert til motorsportsformål er på arealene til Rakkestad 
kommuneskoger.  Kommuneskogene har ved siden av andre samfunnsinteresser som knytter 
seg til skog og utmark et klart mandat om å bidra med et så stort økonomisk overskudd som 
mulig.   Fra tidligere leier kommuneskogen ut områder til andre organisasjoner som driver 
aktiviteter i utmarka.  Dette er blant annet Rakkestad og Degernes jeger og fiskerforening og 
Skaukammeratene O-lag. Ettersom disse organisasjonene har en forankring i kommunen, 
driver delvis aktivt med barne og ungdomsaktivitet og tilrettelegger for folkehelsefremmende 
virksomhet har en valgt å ta noe tilnærmet symbolsk leie for områdene.   Det vil si at leien 
er tilpasset avkastningsverdi for skog - hvilket er betydelig lavere enn annen utleie av grunn. 
 
Kommuneskogen leier ut et område til NAF – glattkjøringsbanen til noe som betraktes som 
markedspris leien er da ca kr 2000 pr daa og år.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Etter administrasjonens vurderinger bør aktiviteter som foregår på kommunal grunn og som 
har til formål å bidra til aktiviteter for barn og ungdom eller tilrettelegger for tiltak som bidrar 
til folkehelsefremmende aktiviteter for folk i alle aldre betales med lav leie.   Øvrige 
aktiviteter hvor voksne mennesker driver aktiviteter hvor det verken er tilrettelagt for barne- 
og ungdomsaktiviteter eller tilsynelatende folkehelsefremmende virksomhet bør en annen 
prisvurdering som legges til grunn for leie av arealer.      
 
Rakkestad kommune har forhandlet med de to organisasjonene om leie av området.  Vi har 
kommet fram til en avtale som regulerer de fleste forhold rundt bruken av området.  Dette 
gjelder blant annet sikring av drikkevannskilden som ligger inntil området, bruken av 
området i forhold til støy, uorganisert bruk og åpning for at andre aktører kan benyte 
området.   Det er også tatt høyde for at kommersielle interesser kan kunne benytte området 
og at Rakkestad kommune holdes orientert om disse framleieforholdene.  
 
Det eneste momentet det er uenighet om er leiesummen.  Administrasjonen i Rakkestad 
kommune er av den oppfatning at hver organisasjonene- Østfold offroadClubb og Borg MC - 
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bør betale en årlig leie på kr 25 000,-.  Grunnlaget for dette tallet ligger i en vurdert verdi av 
området regulert til motorsport, og hvilken årlig forrentning denne verdien gir.  De to 
motorsportsorganisasjonene er av den oppfatning at dette er for høyt og mener at 
Rakkestad kommune utnytter sin monopolsituasjon. Dette ved at Rudskogen nå er det 
eneste området i Østfold hvor denne type motorsportsaktivitet tillates.   Der hvor de tidligere 
har leiet hevdes det at leiesummen vært vesentlig lavere. De er også av den oppfatning at 
de driver samfunnsgagnlig virksomhet ved at dette er en aktivitet som kan ivareta ungdom 
som ikke har andre interesser. Deres oppfatning er at leien for dette bør være 10 000,- 
kroner pr år samlet for begge organisasjonene.  Det er neppe noen tvil om at innkjøp og 
drift av biler og motorsykler er kostbart og de som driver disse aktivitetene bruker mye 
penger på dette. 
 
Foreløpig har en ikke full oversikt eller klar formening om hvordan aktivitetene på Rudskogen 
vil fortone seg i fremtiden. Om dette blir virksomheter med sterke økonomiske interesser 
eller om det er organisasjoner med mer idealistisk forankring.   Disse momentene bør 
gjenspeiles i leiesummen og komme fram i leiekontrakten.  Uansett er det viktig at 
Rakkestad kommune har en oppfatning av hvordan man skal forholde seg til nye leietakere 
og nå ta en avgjørelse om hvilke kriterier som skal legges til grunn for utleie av grunn på 
Rudskogen.   
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25-13 BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017  
 
Saksbehandler:  Lars Vidar Hennum Hansen Arkiv: 151  
Arkivsaksnr.: 13/1179    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/13 Formannskapet 13.11.2013 
12/13 Eldrerådet 18.11.2013 
13/13 Rådet for funksjonshemmede 18.11.2013 
14/13 Ungdomsrådet 18.11.2013 
/ Kultur- og oppvekstutvalget 26.11.2013 
25/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
/ Arbeidsmiljøutvalget  
/ Helse- og omsorgsutvalget  
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2014 

og handlings- og økonomiplan 2014-2017 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 
2014-2017 side 51 (Budsjettskjema 1A) og side 53 (Budsjettskjema 1B)  
Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2014-2017 – i henhold 
til budsjettskjema 1A og 1B, hhv side 51 og 53 i dokumentet. 
 

2. Rådmannen gis fullmakter iht. punkt 7 bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 
 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 
2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 60 til og med side 76 (Vedlegg 1: 
Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b). 
 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,4 prosent. 
 

5. Investeringsbudsjettet for 2014 og 2014-2017 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår 
av budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 42-45. 
(Investeringsbudsjettet – sammendrag), og side 53 og 54 (Budsjettskjema 1B og 2B) – 
totalt kr 86 410 000 i 2014 til investeringer i anleggsmidler.  
 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 65 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 
2014. 
 

7. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med kommunens hovedbank om trekkrettighet 
på 25 mill. kroner. 
 

8. Punktene A – K nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. 
 
 

A. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 
 
Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget. 
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Nye driftstiltak; side 49 
Nye investeringstiltak; side 50. 
 
Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b – se side 60 til og med 
side 76. 
 
B. RAMMEOMRÅDER 
Budsjettet for 2014 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: 
 

– Rådmannens team 
– Kommunikasjon og service 
– Økonomi og personal 
– NAV 
– Skole 
– Barnehage 
– Kultur 
– Familiesenter 
– Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 
– Hjembaserte tjenester 
– Bo- og aktivitetstjenester 
– Teknikk, miljø og landbruk 
– Næring og sysselsetting 
– Kirker og Trossamfunn 
– Fellesutgifter- og inntekter 
 
Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under 
obligatoriske oversikter. 
 
 
C. SKATTØRE 
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2014 beregnes i 
henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.  
 
 
D. FULLMAKTER 
1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med håndtering av 

variasjoner eller økninger i tjenesteytelser. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom 

rammeområdene. 
6. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom 

rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). 
 
 

E.  TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER 
a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.019,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) 
b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.164,- per kommunestyrerepresentant. 
c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i 

statsbudsjettet. 
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F.  OPPMUNTRINGSPENGER 
Oppmuntringspenger for brukere med vedtak om sysselsetting innen rus- og 
psykiatritjenesten – kr 18 per time.  
 
 
G. TIMESATSER FOR STØTTEKONTAKTER OG FRITIDSASSISTENTER 
Timesats støttekontakter og fritidsassistenter kr 90.15. 
I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.  
 
 
 
H.  TILSKUDDSSATSER PRIVATE BARNEHAGER 
Iht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 4.4 skal kommunen kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. 
 
Satsene er foreløpige og endelige satser kunngjøres innen 1. februar 2014. Endring i 
barnetallet, oppholdstid, kostnader eller inntekter vil føre til endring av tilskuddssatsene. 
 
 
Tilskuddsats Drift inkl adm. Kapital Drift inkl adm Kapital 
Ordinære 
barnehager, små 
barn 

Kr 78,33 
pr time 

Iht. nasjonale 
satser  

Kr 169 187,- 
per heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 

Ordinære 
barnehager, store 
barn 

Kr 37,56  
pr time 

Iht. nasjonale 
satser 

Kr 81 135,- 
Pr heltidsplass 

Iht nasjonale 
satser 

 
 
 
I.  EIENDOMSSKATT 
Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - 
å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2014. 
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2014 til:  
 
4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier.  
 
5,25 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier.  
 
 
J.  LIKVIDITET 
Rakkestad kommune sitt disposisjonsfond anslås å være 15 - 17 mill. kroner per 31.12.13. 
Samtidig anslås premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift å utgjøre ca. 25,0 mill. kroner for 
samme periode. Premieavvik er kostnadsført i regnskapet, men ikke utbetalt. 
I budsjett 2014 vil det akkumulerte premieavviket øke til om lag 36,5 mill. kroner, noe som 
medfører en ytterligere likviditetsbelastning på 11,5 mill. kroner i 2014.  
 
Med ett disposisjonsfond stort kr. 15 - 17 mill. kroner og en ikke-bokført premie på 36,5 mill. 
kroner, vil kommunen i perioder ha problemer med å innfri løpende forpliktelser. 
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Rådmannen ber derfor om fullmakt til å undertegne en trekkrettighet stor kr. 25.000.000,- i 
Marker Sparebank med virkning fra budsjettvedtak, for å ivareta kommunens 
betalingsforpliktelser i enkelte perioder.   
 
 
 
K.  LÅN 
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 60.000.000,- til investeringer pluss kr 5.000.000,- til 
startlån i 2014.  
 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 50.7 a; 
Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for 
kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens 
anleggsmidler ved siste årsskifte.  
 
Samlet lånegjeld avdras over 33 år og 3 måneder.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de 
rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 13.11.2013 sak 65/13 
 
Behandling 
Formannskapet ble forelagt uttalelse fra Hovedtillitsvalgte i Rakkestad kommune datert 
07.11.2013 ang. rådmannens forslag til budsjett, spesielt i forhold til reduksjon av stillinger. 
 
Ved behandling av budsjett 2015 – Økonomi- og handlingsplan 2015 – 2018 er det ønske om 
at utvalgene deltar i budsjettprosessen i mye sterkere grad enn i år. 
 
Representanten John Thune (Krf) fremmet et felles forslag fra Arbeiderpartiet, Venstre, 
Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: 
 

1. Rakkestad kulturskoles fremtidige lokalisering utredes i løpet av 2014 i forbindelse 
med utarbeidelse av virksomhetsplan. 

 
2. Rådmannen innarbeider lønns og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker 

og trossamfunn. 
 

3. Degernes helse -og velferdssenter rives når barnehagen har flyttet i nye lokaler.  
Tomten selges til boligformål. 

 
Representanten John Thune (Krf) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Kristelig Folkeparti følgende forslag:  
 

4. Kirkelig fellesråds ramme økes med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden. 
 

5. Kulturrammen økes med 250 000 kroner hvert år i økonomiplanperioden. 
 
Tiltakene finansieres ved at «Avsetninger/overføring til investering» i driftsbudsjettet 
reduseres med 576 000 kroner hvert år.  
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Representanten John Thune (Krf) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti følgende forslag:  
 

6. Teknikk-, miljø og landbruksseksjonens ramme økes med 2,5 millioner kroner  
i 2014 til asfaltering av veien Førrisdahl – Øverby. 

 
Kulturseksjonens ramme til idrettsformål økes med 0,4 millioner kroner i 2014.   

 
Totalt 2,9 millioner kroner 

 
Finansiering: 

 
Salg av Østbygda skole, 1,2 millioner kroner 
Salg av aksjer 0,6 millioner kroner 
Momsrefusjon 06,millioner  
«Udisponerte ressurser» 0,5 millioner kroner 

 
Totalt 2,9 millioner kroner   

 
  
Representanten Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet på vegne av Venstre følgende forslag:  
 

7. Det nedsettes en gruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser: 
 

a) Differensiering av eiendomsskatt ut fra tilhørighet til offentlig vann/kloakk 
b) Bunnfradrag 

 
     vil kunne få for beregning av eiendomsskatt. 
 
 

8. Møtegodtgjørelse for politikere reduseres med 20%. Reduksjonen gir en besparelse 
på 138 400 kroner som benyttes til å øke jordmorressursen på Familiesenteret.    

 
  
Votering: 
Det ble først votert over forslag ang. utredning om Rakkestad kulturskoles framtidige 
lokalisering (forslag 1). 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang. å innarbeide lønns- og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker og 
trossamfunn (forslag 2) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang. riving av Degernes helse- og velferdssenter (forslag 3) ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag ang å øke Kirkelig fellesråds ramme med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden 
(forslag 4) ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  Mindretallet besto av representantene fra 
Venstre og Høyre. 
 
Forslag ang. å øke kulturrammen med 250 000 hvert år i økonomiplanperioden (forslag 5) 
ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag ang. asfaltering av vei Førrisdahl – Øverby samt økning av kulturseksjonens ramme 
til idrettsformål (forsalg 6) ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslaget ang. å nedsette en gruppe som ser på konsekvensene ved eiendomsskatt (forslag 
7) ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag ang. reduksjon av møtegodtgjørelse og økning av ressurs til jordmorstilling (forslag 
8) falt med 6 mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Høyre og Venstres representanter. 
 
For øvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 vedtas 
med følgende endringer/tillegg: 
 

1. Rakkestad kulturskoles fremtidige lokalisering utredes i løpet av 2014 i forbindelse 
med utarbeidelse av virksomhetsplan. 

 
2. Rådmannen innarbeider lønns og pensjonsendringer i fremtidige budsjett for kirker 

og trossamfunn. 
 

3. Degernes helse -og velferdssenter rives når barnehagen har flyttet i nye lokaler.  
Tomten selges til boligformål. 
 

4. Kirkelig fellesråds ramme økes med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden. 
 

5. Kulturrammen økes med 250 000 kroner hvert år i økonomiplanperioden. 
 

6. Teknikk-, miljø og landbruksseksjonens ramme økes med 2,5 millioner kroner  
     i 2014 til asfaltering av veien Førrisdahl – Øverby. 

 
    Kulturseksjonens ramme til idrettsformål økes med 0,4 millioner kroner i 2014.   

 
    Totalt 2,9 millioner kroner 

 
    Finansiering: 

 
    Salg av Østbygda skole, 1,2 millioner kroner 
    Salg av aksjer 0,6 millioner kroner 
    Momsrefusjon 06,millioner  
    «Udisponerte ressurser» 0,5 millioner kroner 

 
    Totalt 2,9 millioner kroner  
  
7. Det nedsettes en gruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser: 

a) Differensiering av eiendomsskatt ut fra tilhørighet til offentlig vann/kloakk 
b) Bunnfradrag 

 
          vil kunne få for beregning av eiendomsskatt. 
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Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 18.11.2013 sak 13/13 
 
Behandling 
I fellesmøte for brukere og interesseutvalgene – Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet og 
Ungdomsrådet ga rådmann Alf Thode Skog en orientering om saken: Rådmannens forslag til 
budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017. 
 
Utvalgene gikk deretter til hvert sitt møterom for å utarbeide sin uttalelse til budsjettsaken. 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om Formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkning til budsjettet. 

• Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr. time jfr tidligere års bemerkninger. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Kommunestyret 
Rådet for funksjonshemmedes uttalelse er i samsvar med Rådmannens forslag til vedtak 
med formannskapets forslag til endringer / tillegg.  
 
I tillegg ønsker Rådet for funksjonshemmede at følgende bemerkning blir vurdert i 
budsjettarbeidet: 
 

• Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr. time jfr tidligere års bemerkninger. 
 
 
Behandling i Eldrerådet den 18.11.2013 sak 12/13 
 
Behandling 
I fellesmøte for brukere og interesseutvalgene – Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet og 
Ungdomsrådet ga rådmann Alf Thode Skog en orientering om saken: Rådmannens forslag til 
budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017. 
 
Utvalgene gikk deretter til hvert sitt møterom for å utarbeide sin uttalelse til budsjettsaken. 
 
Eldrerådet ber om at det ses på muligheter for å fremskynde utbyggingen av Skautun. 
Kommunen må revurdere sine investeringer. 
 
 
Eldrerådets uttalelse til Kommunestyret 
Eldrerådets støtter rådmannens forslag til vedtak for Budsjett 2014 og Handlings- og 
økonomiplan 2014-2017 med følgende innspill :  
 

• Eldrerådet ber om at det ses på muligheter for å fremskynde utbyggingen av 
Skautun. Kommunen må revurdere sine investeringer. 

 
 
 

Side 30 av 36 
 



  Sak 25/13 
 

Behandling i Ungdomsrådet den 18.11.2013 sak 14/13 
 
Behandling  
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlings- 
og økonomiplan 2014-2017 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet.  
Ungdomsrådet synes det var positivt at problemet med mangelen på egne faste lokaler for 
Rakkestad kulturskole nå blir satt på dagsordenen og at fremtidig lokalisering blir utredet i 
2014. Rådet mente kulturskolen burde være samlet på et sted i sentrum av Rakkestad.  
Ungdomsrådets uttalelse for øvrig er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. 
 
  
Ungdomsrådet uttalelse til Kommunestyret  
Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 
for 2014 – 2017 med følgende innspill:  
 

• Ungdomsrådet synes det var positivt at problemet med mangelen på egne faste 
lokaler for Rakkestad kulturskole nå blir satt på dagsordenen og at fremtidig 
lokalisering blir utredet i 2014. Rådet mente kulturskolen burde være samlet på et 
sted i sentrum av Rakkestad.  

 
 
Vedlegg 

1. Forslag til budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017.  
 

Bakgrunn 
Rakkestad kommunes budsjett 2014 med forslag til gebyrer, egenbetalinger og avgifter for 
budsjettåret, samt handlings- og økonomiplan 2014-2017. 
 
 
Hjemmel 
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  
på bakgrunn av at økonomiplanen utgjør samfunnsplanens handlingsdel 
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 30 dager før den behandles i kommunestyret.  
 
Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknikk-, miljø- og 
landbruksutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og bruker- og interesseutvalgene skal uttale seg til 
budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet ”Budsjett 2014 og Handlings- og 
økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag”. 
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26-13 ENDRING AV SKRIVEMÅTEN AV ET VEDTATT VEINAVN  
 
Saksbehandler:  Arne Gjerberg Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 13/2143    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å endre skrivemåten av veinavnet Greåkerveien til 
Greakerveien. 
 

Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok i sitt møte den 16.06.2011, saksnr. 36/11 nye veinavn 
utenfor Rakkestad sentrum. 
Det er satt opp veinavnskilt med de nye veinavnene i alle veikryssene hvor det er funnet 
nødvendig. 
Arbeidet med å skrive til alle de som skal få nye adresser er i full gang. Boligene som ligger 
til Sarpsborgveien var først ute, deretter alle boligene langs sideveiene til Sarpsborgveien. 
Deretter fulgte Haldenveien med alle sine sideveier. Alle boligene som ligger til 
Strømfossveien har nettopp mottatt sine varsler om endring av adressene. Arbeidet vil 
deretter fortsette med alle sideveiene til Strømfossveien, og så vil Mysenveien og 
Eidsbergveien stå for tur. Det planlegges å være ferdig med de aller fleste boligene i løpet av 
februar 2014.  
Deretter skal alle fritidsboligene få egne veinavnadresser. Forhåpentligvis vil dette arbeidet 
være gjennomført i løpet av 2014. 
Det er mottatt brev datert den 23.10.2013 fra oppsitterne til Greåkerveien der de ber om at 
skrivemåten av det vedtatte veinavnet endres til Greakerveien.  De begrunner søknaden 
med at gårdene langs denne veien heter Greaker og at veinavnet derfor også burde være 
Greakerveien. 
 

Hjemmel 
Kommunen fastsetter offisiell adresse i henhold til matrikkelloven § 21. Likeledes skal 
kommunen tildele alle veier som blir brukt til adressering et entydig navn innenfor sin 
kommune i henhold til forskriftene § 51 til matrikkelloven, herunder fastsette skrivemåten. 

 

Helse- og miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert 
 

Økonomi 
Det må skiftes ut et veinavnskilt. Kostnadene vurderes som minimale. 
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Administrasjonens vurdering 
 
Det bør være en målsetning at skrivemåten av et veinavn samsvarer med hvorledes 
skrivemåten praktiseres av de som eier de eiendommene som veinavnet er avledet fra. 
Da utvalget som var nedsatt for å fremme forslag til nye veinavn vurderte saken, var man i 
tvil hvorledes navnet skulle skrives. Kommunen mottok ingen innspill den gangen, slik at det 
ikke var noe annet å forholde seg til enn det som utvalget mente var den riktige 
skrivemåten. 
 
Rådmannen mener at det er intet i veien for å endre skrivemåten av veinavnet til 
Greakerveien. 
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27-13 GATE-/ VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM - SUPPLERENDE 
VEINAVN 
 
Saksbehandler:  Arne Gjerberg Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 13/2308    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget vedtar i henhold til gitt fullmakt fra Rakkestad 
kommunestyre i sak 36/11 behandlet i møte den 16.06.2011 følgende supplerende veinavn i 
Rakkestad kommune: Næristorpveien. 
 
 
Vedlegg 
1. Liste med vedtatte veinavn og supplert med nytt foreslått veinavn i kursiv bakerst i 

listen. 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok i sitt møte den 16.06.2011, saknr 36/11 nye veinavn 
utenfor Rakkestad sentrum.  
 
I siste avsnitt i vedtaket står følgende: «Landbruk-, plan- og teknikkutvalget gis fullmakt til å 
supplere listen med veinavn utenfor tettbebygd strøk – jfr. Kommunestyresak nr. 36/11.» 
 
Siden behandlingen av saksnr 17/13 i teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 22.10.2013 
har alle sideveiene til Haldenveien fått nye adresser og hele Strømfossveien. 
 
I forbindelse med adresseringen langs Førrisdalveien har kommunen mottatt brev fra alle 
oppsitterne som tilhører sideveien som fører til Næristorpgårdene. De ønsker at denne 
sideveien skal få sitt eget veinavn, Næristorpveien. 
 
Nedenfor følger i kursiv de relevante opplysningene som er hentet fra saksnr 17/13: 
 
Når styringsgruppa som ble nedsatt for å komme med forslagene til nye veinavn arbeidet 
seg igjennom hvilke veier som skulle få sine egne veinavn, var det flere sideveier som var i 
grensesonen mellom å bli adressert til hovedveien eller å få sitt eget veinavn. 
 
Retningslinjene som er utgitt av Statens Kartverk til dette arbeidet er ikke helt eksakte på 
dette punktet, men det er antydet at det bør være flere enn 5 – 7 boliger langs en sidevei 
før at denne skal få sitt eget veinavn. Dette ble lagt til grunn i styringsgruppa sitt forslag. 
 
Senere har problemstillingen vært diskutert med saksansvarlig hos Statens Kartverk og han 
har sagt at dette er opp til kommunene selv å avgjøre ut fra lokale forhold og tilpasninger. 
De hadde ingenting å innvende mot at kommunen gikk ned på antallet boliger langs en 
sidevei der det var naturlig. 
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Teknologien med GPS i bil som verktøy for å finne fram til adresser er uavhengig av hvordan 
en kommune vil løse dette. 
 
Rådmannen kan derfor ikke se at det er noe i veien for å gi et eget veinavn til denne 
sideveien også siden det er samstemmighet blant oppsitterne for dette. 
 
 
Hjemmel 
Kommunen fastsetter offisiell adresse i henhold til matrikkelloven § 21. Likeledes skal 
kommunen tildele alle veier som blir brukt til adressering et entydig navn innenfor sin 
kommune i henhold til forskriftene § 51 til matrikkelloven. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert 
 
 
Økonomi 
Det må settes opp nytt veinavnskilt i veikryssene der veien med det nye veinavnet tar av fra 
hovedveien. Imidlertid vil det på samme sted ikke lenger være nødvendig med et 
henvisningsskilt som viser til de adressene som det opprinnelige var planlagt å benytte. 
Kostnadene vurderes derfor til å være et nullsumsspill. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det er viktig å få etablert et godt adressesystem i Rakkestad kommune så snart som mulig. 
Dette er et arbeid som også er i gang i alle de av landets kommuner som ikke har 
gjennomført en fullstendig veinavnadressering tidligere. Statens Kartverk som ansvarlig 
myndighet trykker på kommunene for å få fullført veinavnadresseringen. 
 
Forholdet mellom det å gi adresse til en gjennomløpende hovedvei, kontra det å gi adresse 
til mindre sideveier er ofte vanskelige å få en helt konsistent løsning på. Ingen tilfeller er helt 
like. Ut fra det veiledningsmaterialet som Statens Kartverk har gitt ut til hjelp for 
kommunene, er det også gitt rom for skjønn og lokale tilpasninger.  
 
Rådmannen vurderer det slik at dersom det er et lokalt ønske om at en sidevei skal få sitt 
eget veinavn, bør det ikke være noe til hinder for det. Imidlertid bør antall boliger som har 
sin adkomst fra en sidevei være flere enn 4 – 5 før sideveien får sitt eget veinavn. Dette er 
noen færre enn da styringsgruppa utformet sitt forslag som da var ca. 7 boliger. 
 
Det er imidlertid viktig at det ikke gis åpning for egne veinavn der antallet boliger som har 
sin adkomst fra en sidevei er færre enn 4 – 5, da er ellers lett kunne bli slik at «hver bolig, 
sitt eget veinavn». 
 
Rådmannen mener at det foreslåtte veinavnet følger prinsippene som tidligere er fulgt ved 
valg av veinavn i kommunen. 
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28-13 HØRINGSUTTALELSE TIL FORENKLING I PLAN OG BYGNINGSLOVEN 
(BYGGESAKSDELEN)  
 
Saksbehandler:  Marius  Raael Arkiv: L40  
Arkivsaksnr.: 13/2156    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 26.11.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune støtter seg til uttalelsen fra faggruppa og meldingen tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 

1. Høringsuttalelse til forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesakssdelen).  
 
 

Bakgrunn 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sendte den 28 juni 2013 ut et forslag til høring 
angående forenklinger og andre endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). 
Rakkestad kommune er høringsinstans. Det ble i faggruppa (som bygningsmyndighetene i 
Rakkestad kommune er en aktiv de avl) bestående av fagansvarlige for 10 kommuner i 
Østfold  besluttet at det skulle sendes en samlet faglig uttalelse til KRD. Høringsuttalelsen 
kommer med faglige innspill til lovendringene som er foreslått vedtatt. Høringsforslaget tar 
utgangspunkt i stortingsmeldingen Gode bygg for eit betre samfunn; Ein framtidsretta 
bygningspolitikk (Meld. St. 28 (2011-2012)). Lovforslaget er begrenset til byggesaksdelen av 
plan- og bygningsloven, og innrettet mot forenklinger som skal sikre forutsigbarhet og 
redusere omfanget av kommunal saksbehandling. Høringsuttalelsen fra faggruppa er positivt 
innstilt til nyordningen, men det påpekes visse utfordringer som KRD må ta stilling til.  
 
Hjemmel 
Plan- og bygningsloven (Byggesaksdelen), av 2008 nr. 71. 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser. 
 
Administrasjonens vurdering 
Høringsuttalelsen tas til orientering. 
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 Vedlegge 1:Samlokalisering av 
teknisk drift + brann 
(1700m2 inne/5 daa ute) 

Egnethet Beliggenhet Årlig driftskostnad 
(Kapital evt. leie 
+FDV i 1000 kr) 

 
Kommentar 

1 RATV 
Samlokalisering forutsetter kjøp av 
bygg (10,75 mill.) + påkost =17 mill. 

Mindre egnet 
bygg 
Lite uteareal ved 
samlokalisering 

God 
beliggenhet 

859’ + 782’=1641’ Ute: 3,2 daa, Inne: 2600/ m2 
Kjøp: Hele bygget = 10,75mill + Påkost = 17mill 
Vurdering: Økonomi forutsetter betydelig oppgradering 
FDV = 460krm2/år (1700m2) 
Bygget er mindre egnet jf. Alder, takhøyde, slitasje, behov for 
oppgraderinger m.m. Knapt uteareal v/ samlokalisering 

2 Boger – bygg industrifeltet 
*Tilbudet - Forutsetter konkurranse 
iht. lov om off.anskaffelse 

Spes.tilpas.bygg God 
beliggenhet 

1415’+408’=1823’ Ute:4 daa, Inne 1600 m2 (Kun fått tilbud på samlet bygg - teknisk 
drift/brann 
Kjøp:28 mill. (1700m2) 
Årlig driftskostnad: Forutsetter kjøp - Kapital 1415 + FDV =240krm2 /år 

3 Kjøp Slåttland Godt egnet bygg Svært god 
beliggenhet 

657’+663’=1320’ Ute: 3,7 daa. Inne: (1061m2+300m2+ 1190m2 = 2551m2) 
Kjøp:6,29 mill. + 4,85 mill + påkostninger 6 mill =17 mill (påkost kan evt. 
tas senere) 
Årlig driftskostnad: Kapital 657’, FDV = 390krm2 /år (1700m2) 

4 Leie Erik Hauge Godt egnet bygg God 893’+408’ + 301’ Ute:2,8 daa. Inne (1550 )m2 
*Ingen avklaring på tomt per nå Snaut areal inne beliggenhet =1602’ Foreløpig leieavtale 525kr/m2 inkl. oppgradert bygg tek10 +uteareal– 

+ ute ved Opsjon på kjøp etter takst. 
samlokalisering Årlig driftskostnad: Årlig leie 525 m2 + FDV = 240krm2/år + påkost 6 

mill. 
5 Leie Mesta 

*Forutsetter konkurranse iht. lov 
om off.anskaffelse 

Spes.tilpas.bygg Svært god 
beliggenhet 

1304’ + 408’=1712’ Samlokalisering forutsetter at kommunen bygger selv - på festetomt 
Kostnader som ved nybygg (13.750 kr/m2 + tomtekostnad = 26 mill )+ 
festeavgift 

6 Leie Holmsen 
*Forutsetter konkurranse iht. lov 
om off.anskaffelse 

Spes.tilpas.bygg  1224’+408’=1632’ Ute: 4daa, Inne: 1700 m2 (Nytt spesialtilpasset bygg) 
Leie:720 kr/m2 (bygg tek 10 inkl.. uteareal) min 20 år 
Årlig driftskostnad: Leie 720kr/m2FDV = 240krm2/år 

7 Leie Haugaard - Bodal Uegnet bygg Mindre god 
beliggenhet 

- Bygg og beliggenhet uegnet for samlokalisering tekniskdrift + brann 

8 Nybygg Kopla Spes.tilpas.bygg Mindre god 
beliggenhet 

1304 +408=1712’ Ute:4 daa, Inne:1700 m2 + nybygg renovasjon 
Deler av byggekostnadene kan deles på ny-bygg renovasjon. Mulighet 
for bedre samordning, teknisk drift,brann,renovasjon 

9 Nybygg Bodal Spes.tilpas.bygg Mindre god 
beliggenhet 

969   



 

 
10 Nybygg industrifeltet Spes.tilpas.bygg God 

beliggenhet 
1304 +408=1712’ Ute:13.750 kr/m2 + tomtekostnad = 26 mill kr 

Årlig driftskostnad: Kapital 1304’ , FDV = 240krm2/år 
11 Kjøp Mjørud Mindre egnet 

bygg 
Mindre god 
beliggenhet 

- Vurderes som mindre egnet utfra både bygningsmasse og beliggenhet 

12 Kjøp Industriveien 12 - Scan Sørli - Lite egnet bygg God 
beliggenhet 

- Vurderes som lite egnet bygningsmasse 

13 Leie Bye-bygget Uegnet bygg - - Vurderes som lite egnet både i forhold til bygningsutforming og 
beliggenhet 

14 Isen - Uegnet 
beliggenhet 

- Vurderes som lite egent i forhold til beliggenhet 

15 Kjøp – Industrifeltet 
Dagfinn Harlem 

For liten tomt  - For liten tomt 

 











 

Vedlegg 1 til Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2020 – Rakkestad kommune. 

 

Prioritert handlingsprogram 2014 – 2017 

Utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune de nærmeste 4 år 

 

A.  Nærmiljøanlegg 

 

K:  Kommunalt tilskudd   MM:  Miljømidler  

*):  Tilskudd fra andre   S:  Spillemidler 

P:  Private midler    x:  Søknadssum  

 

 

Anleggstart -finansiering 

Anlegg 

Tilrettelegging 

Kostn. i  

1.000 kr 

2014 2015 2016 2017 

  K S P K S P K S P K S P 

Aktivitetsbane ved Rakkestad 

ungdomsskole 

«Møteplassen» 

1 800’ 550’ 600’

  

 

 650*          

Ballbinge i Degernes 600’     300’ 300’       

Lysanlegg i skiløypa ?       ? ? ?    

 

  

 

 

 

 



 

 

B. Ordinære anlegg (OA) og rehabiliteringsanlegg MED MER 

 

K:  Kommunalt tilskudd   P:  Private midler 

MED MER: Miljømidler    S:  Spillemidler 

*):  Bevilgede midler  x:  Søknadssum  

 

 

Anleggstart –finansiering 

Anlegg 

Tilrettelegging 

Kostn. I  

1.000 kr 

2014 2015 2016 2017 

  K S P K S P K S P K S P 

Rudskogen  

sanitæranlegg 

2 000’  800’ 1 200’          

7’er bane Os skole, 

kunstgress 

Oshaug idrettslag 

1 900’  650’ 1 250’          

Rehabilitering av 

kunstgressbanen på 

Rakkestad stadion 

    ? ? ?       

9’er kunstgressbane på 

Rakkestad stadion (ev 11’er- 

bane) 

       ? ? ?    

Rehabilitering av 

Degerneshallen 

       ? ? ?    

Løpebane/friidrettsanlegg på 

Rakkestad stadion 

          ? ? ? 

 

 









 Veitype Fra – til Forslag til veinavn 
1 Riksvei 111 Bergenhuskrysset- 

retning Sarpsborg 

Sarpsborgveien 

2 Riksvei 22 Bergenhuskrysset- 
retning Mysen 

Mysenveien 

3 Fylkesvei 22, 

tidligere rv.22 

Bergenhuskrysset- 

retning Halden 

Haldenveien 

4 Fylkesvei 124, 

tidligere rv.124 

Bergenhuskrysset- 

retning Aremark 

Strømfossveien 

5 Fylkesvei 124, 
tidligere rv. 124 

Jernbaneovergangen- 
retning Eidsberg kirke 

Eidsbergveien 

6 Fylkesvei B581 Krossby i Os, forbi Solvang 

og mot Varteig kirke 

Varteigveien 

7 Fylkesvei B641 Rudsbrua ved rv.111 og til 

Revelsby i Skantebygda 

Skantebygdaveien 

8 Fylkesvei B642 Holøskrysset ved Os skole, rundt om Brekke og til 
Vortvedt 

Osveien 

9 Fylkesvei B646 Gudim/Lien, forbi Kåen og til Degnes ved 

kommunegrensen 

Kåenveien 

10 Fylkesvei B650 Krysset med rv 111 ved tidligere Ytterskogen 

skole/Blå Hesten barnehage til Vatvedt 

Ertevannveien 

11 Fylkesvei B650 Krysset med rv 111 ved tidligere Ytterskogen 
skole/Blå Hesten barnehage og til Gautestad 

stasjon med forlengelse. 

Gautestadveien 

12 Fylkesvei B652 Krysset med rv 111 ved Valhall og mot Bredholt Bredholtveien 

13 Fylkesvei B654 Krysset fv.22 ved Haaby, rundt Førrisdal og til 

Degernes sentrum 

Førrisdalveien 

14 Fylkesvei B655 Krysset fv. 22 ved Paulsrud og til krysset fv.22 
ved Velund 

Sandbekkveien 

15 Fylkesvei B656 Degernes sentrum mot Bjørnstad ved fv.124 Degernesveien 

16 Fylkesvei B657 Oremo til Nakkim i Degernes Nakkimveien 
 

 

17 Fylkesvei B658 Bjørnstad til Nakkim i Degernes Væleveien 

18 Fylkesvei B660 Krysset med fv.124 rundt om Sverstad, Deli, 
Herrefosser, Storefosser og fram til krysset med 

fv. 124 ved Tjernes 

Herrefosserveien 

19 Fylkesvei B661 Krysset med fv. 124 ved Tjernes og mot 

Mellemdalen 

Dalenveien 

20 Fylkesvei B663 Krysset med fv.124 ved Gjølstad og mot 
Nøtteholen 

Nøtteholveien 

21 Fylkesvei B665 Bodalsbrua ved rv 111 og til Ringstad ved fv. 124 Kirkeveien 

22 Fylkesvei B681 Veien forbi Heia stasjon. Veien starter i Eidsberg 
kommune, går gjennom Rakkestad og ender i 

Eidsberg kommune igjen 

Heiaveien 

23 Kommunevei Kommuneveien fra Kåen og fram til Hammerstad 
ved Heia stasjon 

Hammerstadveien 

24 Kommunevei Kommuneveien fra Kåen og til Gjulem Gjulemveien 

25 Kommunevei Kommuneveien fra Stalsberg ved rv. 22 og til 
Kåtorp ved Heiaveien 

Kåtorpveien 

26 Kommunevei Kommuneveien som begynner ved 

kommunegrensen mot Eidsberg ved Glørud og 
fortsetter mot Honningen 

Glørudveien 

27 Kommunevei Kommuneveien fra krysset med rv. 22 ved 

Gjulem/Østby og mot krysset med fv 124 ved 
Grøtvedt 

Berbyveien 



28 Kommunevei Kommuneveien fra krysset med fv 124 ved 
Haugsten og mot Budalen 

Budalsveien 

29 Kommunevei Kommuneveien fra Herrefosser Mølle og fram til 

Skalle 

Fosserveien 

30 Kommunevei Kommuneveien fra krysset med fv.124 ved Stegen 

og mot Murtnes 

Murtnesveien 

31 Kommunevei  Kommuneveien fra krysset med fv 124 ved 
Rørvannet og forbi Kilebugårdene 

Kilebuveien 

32 Kommunevei Kommuneveien fra Væle til Gammelsrud Sølvskudtveien 

33 Kommunevei Kommuneveien fra fv 22 ved Grimsrud og forbi 
Stiksmoen grustak 

Stiksmoveien 

34 Kommunevei Kommuneveien fra Degernes sentrum mot Sveen Sveenveien 

35 Kommunevei Kommuneveien fra krysset ved Gjøby Mølle og 
sydover langs Bakke- og Førrisdalgårder 

Bakke- Førrisdalveien 

36 Kommunevei Kommuneveien fra Førrisdal, forbi Krossby og til 

Øverby 

Krossbyveien 

37 Kommunevei Kommuneveien fra Øverby til Heen i Ytterskogen ”Gis ikke navn” 
38 Kommunevei Kommuneveien fra Kirkeveien og til Skjørtorp Skjørtorpveien 

39 Kommunevei Kommuneveien fra krysset med rv 111 og mot 

flyplassen ved Åstorp 

Åstorpveien 

40 Kommunevei Kommuneveien fra Gryteland i Skantebygda til 

Krossby i Os 

Grytelandsveien 

41 Kommunevei Kommuneveien fra Solvang og mot Finskudt Finskudtveien 

42 Kommunevei Kommuneveien fra Os kirke og nordover til Røsæg Røsægveien 

43 Kommunevei Kommuneveien fra Os kirke, sydover forbi Westby 

gård og fram til fylkesveien med navneforslag 
Osveien 

 

44 Kommunevei Kommuneveien fra Buer til Vesttorp i Os Torperveien 

45 Kommunevei Kommuneveien fra krysset med fv 124 ved 
Kraugerud og mot Ringsby 

Ringsbyveien 

46 Kommunevei Kommuneveien fra Stemmebrua og mot Funderud Funderudveien 

47 Kommunevei Kommuneveien fra Stemmebrua og mot området 

ved Jørla fabrikker 

Skarpsnoveien 

48 Privat vei Privatveien fra Mjørud fabrikker, over 

Mjørudfossen og til boligene på vestsiden av 
Rakkestadelva 

Svaleveien 

49 Privat vei Privatveien fra rv 111 ved Bodal og mot det gamle 

tegleverks-området, renseanlegget og Haugaard 

Tegleverksveien 

50 Privat vei Privatveien fra rv 111 som går forbi 
Vestbygårdene 

Vestbyveien 

51 Privat vei Privatveien fra rv 111 i Tranga og mot 
Åstorpødegård 

Ødegårdveien 

52 Privat vei Privatveien fra rv 111 ved Hverven pukkverk og 

mot Haraldstad 

Haraldstadveien 

53 Privat vei Privatveien som går fra der Finskudtveien slutter 
og inn i det området som tidligere tilhørte Varteig 

kommune. 

Sandtangenveien 

54 Privat vei Privatveien fra Ytre vei på Holøsåsen, forbi Grårud 

og til Koppen 

Grårudveien 

55 Privat vei Privatveien i forlengelsen av Storås- 
Veien nord i Holøsåsen og til Kontra 

Storåsveien 

56 Privat vei Privatveien fra kommuneveien Hoel- 

Østby (Berbyveien) og mot skytterbanen og 
Bauserud 

Bauserudveien 

57 Privat vei Privatveien fra fylkesveien Grøtvedt til Tjernes 

(Herrefosser- 

Filtvedtveien 



Veien) og mot Filtvedt 

58 Privat vei Privatveien fra fylkesveien mot Mellomdalen ved 

Tjerbo og nordover mot Tangeland 

Tangelandveien 

59 Privat vei Privatveien fra fylkesveien mot Mellomdalen ved 
Tjerbo og nordover mot Gløbua/Galborgen 

Jamnemoveien 

60 Privat vei Privatveien fra fylkesveien mot Mellomdalen ved 

Tjerbo og sydover mot Tjerbogårder 

Tjerboveien 

61 Privat vei Privatveien fra fylkesveien mot Mellomdalen ved 

Dalsmoen sag og nordover mot Høytomt 

Høytomtveien 

62 Privat vei Privatveien fra fv 22 ved ”Heierhagen”, forbi 
Helgerud og mot Harlem 

Heierhageveien 

63 Privat vei Privatveien fra fv 22 ved Vestby og mot Harlem Harlemveien 

64 Privat vei Privatveien i forleng- elsen av Idrettsveien bak 
idrettshallen i Degernes og mot Stentorp 

Idrettsveien 

65 Privat vei Privatveien fra krysset med veien mellom 

Degernes sentrum – Bjørnstad og nordover mot 
Bjørneby 

Bjørnebyveien 

66 Privat vei Privatveien fra krysset med fylkesveien forbi 

Gjøby mølle og nordover mot Dottetorp 

Dottetorpveien 

67 Privat vei Privatveien fra krysset med kommuneveien 

Førrisdal – Øverby (Krossbyveien) og sydover mot 

Labråten 

Klypaveien 

68 Privat vei Privatveien fra krysset med fv 22 like syd for 

kafeen i Degernes og mot Smedshaug 

Smedshaugveien 

69 Privat vei Privatveien fra krysset med fv 22 og mot 
Hauggårdene 

Haugveien 

70 Privat vei Privatveien fra krysset med fv 22 og mot 

Stensrudgårdene 

Stensrudveien 

71 Privat vei Privatveien fra krysset med fv 22 og mot 

Ertegårdene 

Erteveien 

72 Privat vei Privatveien mellom fylkesveien Nakkim-veien og 
kommuneveien Væle-Gammelsrud 

Låbyveien 

73 Privat vei Privatveien fra fylkesveien Gautestad – Vatvedt og 

mot Rolfseidet 

Rolfseideveien 

74 Privat vei Privatveien fra fylkesveien Gautestad – Vatvedt og 

mot Langsbakken, Tronseter, Høgnipen 

Langsbakkenveien 

75 Privat vei Privatveien fra fv 22 og mot gården Kjensrud Kjensrudveien 

76 Privat vei Privatveien fra fv 22 og mot gården Julsrud Julsrudveien 

77 Privat vei Privatveien fra fv 22 ved krysset med 

Stiksmoveien, forbi Stryker og ut til fv 22 igjen 
nord for Skjeklesjøen 

Strykerveien 

78 Privat vei Privatveien fra fylkesveien Paulsrud – Velund ved 

Sandbekk mølle og østover inn i ”Degernesfjella” 

Hivannveien 

79 Privat vei Privatveien fra fylkesveien Paulsrud – Velund og 

sydover mot Greåkergårdene 

Greåkerveien 

80 Privat vei Privatveien fra kommunegrensen mot Halden som 
fortsetter et lite stykke gjennom Rakkestad og så 

tilbake inn i Halden 

Fjerdingveien 

81 Privat vei Privatveien fra rv 111 rett syd for kommune-
grensen mot Sarpsborg og som går østover inn i 

Rakkestad 

Østtorpveien 

82 Privat vei Privatveien fra rv 111 rett syd for kommune- 
Grensen mot Sarpsborg og går nordvestover i 

Varteig. 

Brenneveien 

83 Privat vei Privatveien fra Gjøby Mølle og til Gjøby gård Gjøbyveien 

84 Privat vei Privatveien fra Fjerdingveien og forbi Klever gård Kleverveien 



85 Privat vei Privatveien fra riksvei 22 og til Sandaker gård Sandakerveien 

86 Privat vei i 

Eidsberg 

Privatveien fram til eiendommen g.nr. 240 b.nr. 

3,4. Eiendommen har adkomst gjennom Eidsberg.  

Grøterudveien 

(Navnet må vedtas i 

Rakkestad for at 
eiendommen skal få 

gyldig adresse) 

87 Privat vei Privatveien i forlengelsen av Idrettsveien og fram 

til den nordre Bjørnebygården 

Stentorpveien 

88 Privat vei Privatveien fra Ertevannveien og til Nærbyødegård Nærbyveien 

89 Privat vei Privatveien fra Haldenveien og fram til 
eiendommene Langeløkke/Påland 

Langeløkkeveien 

90 Privat vei  Privatveien fra Haldenveien og fram til 
eiendommen Åsen 

Åsenveien 

91 Privat vei Privatveien fra Osveien og fram til eiendommene 

Nordberg, Dahl, Klagen og Åsen 

Nordbergveien 

92 Privat vei Privatveien fra Kåenveien gjennom gårdene 
Botten og fram til Heiaveien 

Bottenveien 

93 Privat vei Privatveien fra Sandbekkveien og fram til 
eiendommen Elnes 

Elnesveien 

94 Privat vei Privatveien fra Kirkeveien og fram til 

eiendommene Elvenes/Pettersborg 

Elvenesveien 

95 Privat vei Privatveien fra Strømfossveien som fortsetter inn i 
Marker kommune og forbi Kolbjørnssjøviken 

badeplass 

Kolbjørnsvikveien 

96 Privat vei Privatveien fra Førrisdalveien og forbi alle 
Næristorpgårdene 

Næristorpveien 

 



 
Askim, 17.10.2013 

 
Kommunal- og regionaldepartementet 
postmottak@krd.dep.no 
 
 
 
 

Høringsuttalelse til forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) 

Norsk Kommunalteknisk Forening, Nettverksgruppe Byggesak i Indre Østfold, ønsker med 
dette å uttale seg til foreslåtte forenklinger i plan- og bygningsloven. 

Nettverksgruppa består av alle byggesaksbehandlerne i de 10 kommunene i Indre Østfold: 

 Aremark 
 Askim 
 Eidsberg 
 Hobøl 
 Marker 
 Rakkestad 
 Rømskog 
 Skiptvet 
 Spydeberg 
 Trøgstad 

 

Nettverksgruppa har følgende kommentarer til utvalgte paragrafer i endringsforslaget: 

 

§ 20-4 Registreringspliktige saker 

I utgangspunktet er nettverket positivt innstilt til nyordningen. Forslaget innebærer at ansva-
ret for registreringspliktige saker blir tydelig plassert hos tiltakshaver, noe som var en svakhet 
ved meldingsordningen i pbl85 § 86a.  

Hvorvidt registreringsplikten faktisk vil redusere omfanget av kommunal saksbehandling 
stiller nettverket seg dog tvilende til. Vår erfaring er at publikums kjennskap til plan- og byg-
ningsloven er svært begrenset, og vi frykter at nyordningen kun vil flytte arbeidsmengden fra 
saksbehandling til ulovlighetsoppfølging. Man kan stille seg spørsmålet om dette er en 
ønsket utvikling. 

Nettverket anbefaler ikke at registreringsordningen også skal omfatte bruksendring fra til-
leggsdel til hoveddel. Allerede i dag har kommunene en stor saksmengde med oppfølging av 
kjellerstuer og gjesterom, samt hybler og sekundærleiligheter som ikke har tilfredsstillende 
rømningsforhold, manglende dagslys, dårlig støy- og varmeisolering etc.  

Vi vil videre oppfordre departementet til å utrede følgende spørsmål nærmere: 

 Tiltak i LNF-område og hensynet til kulturminnevern – fylkeskonservatorenes rolle  
 Ansvar ved konflikt med VA-anlegg og kabler 
 Ansvar ved forurenset grunn 
 Forholdet til naturmangfoldloven 
 Naboers rettigheter 
 Hva med riving (avfallsproblematikk) 

  



§ 21-3 Nabovarsling 

Nettverket er skeptisk til at det ikke skal kreves nabovarsel når tiltaket er regulert i detalj-
regulering etter § 12-3. Dette fordi: 

 Detaljregulering inneholder ikke alltid bygningstegninger – da vil naboen aldri få se en 
bygningstegning før tiltaket igangsettes.  

 Hva med nabovarsling ved fristforlengelse jf. § 12-4 5. ledd?  

 Kommunale detaljreguleringsplaner har ikke en gjennomføringsfrist på 5 år!  

 

§ 21-7 Frist ved dispensasjonssaker 

Nettverket har forståelse for at det bør være en frist også for behandling av dispensasjons-
saker. Men det er praktisk vanskelig å få tid til høring og innpassing i politisk møtekalender 
på 12 uker. Nettverket foreslår derfor å sette fristen til 16 uker. 

Det bør tas inn i loven (eller i SAK) at når dispensasjonsspørsmålet er avgjort gjelder de 
vanlige fristene i § 21-7 for selve byggesaken.  

 

§ 21-10 Ferdigattest 

Dagens ordning er upraktisk. Utbygger har ikke råd til å la en bygning stå tom i tre uker, 
mens kommunen saksbehandler søknad om ferdigattest. Derfor blir det ofte søkt om fer-
digattest på forhånd, selv om kontrollerklæringer og samsvarserklæringer ikke foreligger, og 
FDV-dokumentasjon ikke er overlevert. I praksis «tvinger» systemet søker til å bryte loven. 

Vi anbefaler å innføre en ny ordning, der det gis anledning til å søke ferdigattest inntil 3 uker 
på forhånd. Kommunen gis anledning til å utstede ferdigattest på forhånd, gjeldende fra en 
bestemt dato, og gitt under forutsetning av at kontrollerklæringer og samsvarserklæringer 
foreligger, og FDV-dokumentasjon er overlevert.  

 

§ 23-3 Ansvar 

Nettverket ser positivt på den foreslåtte endringen. 

 

§ 29-4 Avstand 

Nettverket ser positivt på den foreslåtte endringen. 

 

 

 

 

 

med hilsen 

Norsk Kommunalteknisk Forening 
Nettverksgruppe Byggesak i Indre Østfold 

 

Asbjørn Aass 
byggesaksbehandler/siv.ing. Askim kommune 

asbjorn.aass@askim.kommune.no 



 
 
 
 
 

 Vedlegg 2: Lokalisering av 
tekniskdrift 

Egnethet Beliggenhet Årlig 
driftskostnad 
(i 1000 kr) 

 
Kommentar 

1 Forlengelse av leiekontrakt RATV Mindre God 282’ + 414’=696’ Ute: 3,2 daa, Inne: 1125/ m2 
 egnet bygg beliggenhet  Leie: 399’ inkl. oppvarming (4-7 gr). Dette kan ikke anbefales 

Leie u/energi - forutsetter påkost 399’+414’=813’ Kjøp: 3,6 mill (foreligger tilbud på kjøp av nåværende leieobjekt 4,9 mill + hele 
2mill.  bygget 10,75mill) 

  Vurdering: Økonomi forutsetter betydelig oppgradering 
Leie m/energi (FDV 200 x 900) – 399’+180’=579’ Årlig driftskostnad: Forutsetter kjøp 3,6 mill+ oppgradering 2,0mill. FDV = 
forutsetter påkost 2 mill 460krm2/år 

Bygget er mindre egnet jf. Alder, takhøyde, slitasje, behov for oppgraderinger 
m.m 

2 Boger – bygg industrifeltet 
Forutsetter konkurranse iht. lov om 
off.anskaffelse 

Spes.tilpas 
.bygg 

God 
beliggenhet 

800’+216’=1016’ Ute:4 daa, Inne 900/1600 m2 (Kun fått tilbud på samlet bygg - teknisk 
drift/brann- forutsetter samme tilbud/byggekostnad/m2 på bygg kun til 
teknisk) 
Kjøp:16,2 mill (900m2) 
Årlig driftskostnad: Forutsetter kjøp Kapital 800’ - , FDV =240krm2 /år 

3 Kjøp Slåttland Godt egnet 
bygg 

Svært god 
beliggenhet 

351’+351’=702’ Ute: 3,7 daa(forutsetter at store deler av utearealet kan disponeres av teknisk 
drift), Inne:1361m2 (1061m2+300m2) 
Kjøp:6,29 mill + påkostninger 0,7mill =7,0 mill 
Årlig driftskostnad: Kapital 351’ , FDV = 390krm2 /år 

4 Leie Erik Hauge 
Ingen endelig avklaring på tomt per 
nå 

Egnet bygg. 
Lite 
uteareal/ 
Samordning 
-utfordring 

God 
beliggenhet 

473’+216’= 689’ Ute:2,8 daa. Inne: 900 (1550 )m2 
Foreløpig leieavtale 525kr/m2 inkl. oppgradert bygg tek10 +uteareal– Opsjon 
på kjøp etter takst. 
Årlig driftskostnad: Kapital - , FDV = 240krm2/år 

5 Leie Mesta 
Forutsetter konkurranse iht. lov om 
off.anskaffelse 

Spes.tilpass 
bygg 

Svært god 
beliggenhet 

900 + 216=1116 Ute: 7daa, Inne:850m2 (Oppgradert bygg tilpasset behov for teknisk drift.) 
Leie: 0,9 mill/år min 20 år 
Årlig driftskostnad: Kapital - , FDV =240krm2 /år 

6 Leie Holmsen 
Forutsetter konkurranse iht. lov om 
off.anskaffelse 

Spes.tilpas.b 
ygg 

 648+216=864 Ute: 4daa, Inne: 900 m2 (Nytt spesialtilpasset bygg) 
Leie:720 kr/m2 (bygg tek 10 inkl.. uteareal) min 20 år 
Årlig driftskostnad: Kapital - , FDV = 240krm2/år 

7 Leie Haugaard - Bodal - Mindre god 
beliggenhet 

- Bygg uegnet for teknisk drift 

      



 

 
8 Nybygg Kopla Spes.tilpas.b 

ygg 
Mindre god 
beliggenhet 

969 Ute:4 daa, Inne:900 m2 + nybygg renovasjon 
Nybygg 
Deler av byggekostnadene kan deles på ny-bygg renovasjon. Mulighet for 
bedre samordning, teknisk drift 

9 Nybygg Bodal Spes.tilpas.b 
ygg 

Mindre god 
beliggenhet 

969   

10 Nybygg industrifeltet Spes.tilpas.b 
ygg 

God 
beliggenhet 

969 13.750 kr/m2 + tomtekostnad = 15mill kr 
Årlig driftskostnad: Kapital 753’ , FDV = 240krm2/år 

11 Kjøp Mjørud Mindre 
egnet bygg 

Mindre god 
beliggenhet 

- Vurderes som mindre egnet utfra både bygningsmasse og beliggenhet 

12 Kjøp Industriveien 12 - Scan Sørli - Lite egnet 
bygg 

God 
beliggenhet 

- Vurderes som lite egnet bygningsmasse 

13 Leie Bye-bygget Uegnet bygg - - Vurderes som lite egnet både i forhold til bygningsutforming og beliggenhet 
14 Isen  Uegnet 

beliggenhet 
- Vurderes som lite egent i forhold til beliggenhet 

15 Kjøp – Industrifeltet 
Dagfinn Harlem 

For liten 
tomt 

 - For liten tomt 

 

































VEDLEGG 2 Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i 10 – 12 års perspektiv   
Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune 2013 – 2024. 
Kategori:  N = nærmiljøanlegg.  OA = ordinære anlegg .  R = rehabiliteringsanlegg 
 

KAT ANLEGGSTYPE STED EIER/UTBYGGER ANSLÅTT 
UTBYGGINGS- 

KOSTNAD 

ANSLÅTTE 
DRIFTSUTG. 

PR ÅR 

KOMMENTAR 

OA O-kart Revidering av 
Galborgen 

Skaukam Kr 150 000   

OA O-kart  
 

Nytegning rundt 
Bjørnstad camping 

Skaukam Kr 170 000   

OA O-kart Revidering av 
Rakkestad sentrum 

Skaukam Kr 50 000   

OA O-kart Revidering av Jonsrud Skaukam Kr 50 000   

OA O-kart Revidering av Kirkeng 
skole 

Skaukam Kr 50 000   

OA O-kart Revidering av 
Bredholtkartet 

Skaukam Kr 50 000   

OA O-kart Nytegning av 
Stikksmoen 

Skaukam 170 000   

OA Flytte duepress på 
lerduebane 

Slettemoen RDJFF Kr 300 000   

OA Rideanlegg – 
vannforsyning 

Haugstad Rakkestad kjøre og 
rideklubb 

Kr 200.000   

N Dørjestien - forlengelse Dørja Rakkestad kommune ?   

N Friplassen, friidrettsanlegg RIF-anlegget RIF ?   

       

 







 
KS Advokatene 
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T:  +47 24 13 26 00 

 
ksadvokatene@ks.no 

 
Bankgiro:  8200.01.65189  

Haakon Vlls gt. 9 Postboks 1378 Vika F:  +47 24 13 28 22 www.ks.no Org.nr. 971 032 146 lban: N063 82000165189 
0161 Oslo 0114 Oslo     

 

 
 
 
 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON KS Advokatene 
 
 
 
 

Rakkestad kommune 
Postboks 264 
1891 RAKKESTAD 

 

 
Att.: Jon Ådalen 
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Advokater MNA 
Tor Allstrin - avd.dir. 
Elisabeth Aasheim (adv.Jim.) 
Nina Ramstad Aatlo (H) 
Gry Brandshaug Dale 
Øyvind Gjelstad 
Solfrid Vaage Haukaas 
Hakon Huus-Hansen 
Erna Larsen 
Elisabeth Jordan Ramstad 
Øyvind Rensla 
Jostein Selle 
Hanne Lyngstad Solberg 
Cecilie R. Sæther 
Siri Tofte 
Kristine Vigander 
Geir S. Winters 

 

Frode Lauareid 
 

 
H: Møterettfor Høyesterett 

 

 
Marion Gjerdrum (konsulent) 
Kristine Kragseth (adv.sekr.) 

 
 

Dato: Vår referanse: Arkivkode: 

12.09.2013 13/01366-2 0 

Ansvarlig  advokat: 

Nina Ramstad Aatlo 

Deres referanse: 

Vurdering av leie av eiendom - forholdet til anskaffelsesregelverket 
 

1.  Innledning 
 

 
Vi viser til mail av 20. august og møte i Rakkestad kommune 23. august d.å. 

 
 

Kommunen ønsker KS Advokatenes vurdering av tre spørsmål knyttet til anskaffelse av 
felles lokaler for Teknisk drift i kommunen. 

 
 

Vår vurdering er basert på de faktiske opplysningene som er forelagt oss i saken. For ordens 
skyld presiserer vi at andre faktiske opplysninger kunne medført andre konklusjoner enn de 
nedenfor følgende. 

 
2.   Kort om sakens faktum 

 

 
Kommunen ønsker å samlokalisere teknisk drift, brann og sivilforsvar i ett felles bygg. 
Kommunen har ikke selv annonsert etter nye lokaler, men kommunens ønske om 
samlokalisering er kommet mulige utleiere for øret gjennom presseoppslag og «snakk på 
bygda». På grunnlag av denne informasjonen, har kommunen mottatt 16 ulike tilbud på alt 
fra leie eller kjøp av eksisterende lokaler og leie ombygde lokaler til tomter hvor grunneier 
tilbyr å bygge nye lokaler tilpasset kommunens behov. 

 
 
 

Side l av S 

mailto:ksadvokatene@ks.no
http://www.ks.no/


Kommunen har foretatt en vurdering av eget behov for lokaler og oppstilt visse kriterier for 
hvordan det skal vurdere de ulike tilbydere. Kriteriene som er satt opp er; egnethet, 
beliggenhet og driftsøkonomi. Vi forutsetter at tilbyderne er informert om disse kriteriene. 
Det er deretter gjennomført møter med de tilbyderne som har de mest aktuelle tilbudene. 
Kommunen har ikke annonsert noen konkurranse og også hele tiden presisert overfor 
tilbyderne at man ikke har bestemt om man skal inngå ny leiekontrakt på grunnlag av de 
innkomne tilbudene. Kommunen vurderer derfor åpent om kontrakt skal inngås på grunnlag 
av de innkomne tilbudene med de oppsatte kriteriene eller om arbeidet med anskaffelse av 
lokaler for samlokalisering skal nullstilles og starte fra begynnelsen. 

 
Kommunen er opptatt at anskaffelsen av lokalene skal skje i tråd med gjeldende lover og 
forskrifter og ønsker derfor en vurdering av følgende spørsmål: 

 

 
• Er anskaffelsen av nye lokaler underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 
• Har kommune brutt bestemmelser i loven eller forskriften ved sin behandling av saken? 
• Er det skjedd feil ved kommunens håndtering av saken eller er det andre forhold som gjør 

at prosessen med å skaffe nye lokaler bør nullstilles og starte på nytt? 
 

3. Juridisk vurdering 
 

3.1 Omfattes anskaffelse av leielokaler av lov om offentlige anskaffelser? 
Det følger av lov om offentlige anskaffelser § 3 at loven gjelder «anskaffelser av varer, 
tjenester og bygge- og anleggsarbeider» foretatt for de rettssubjekter som omfattes av 
regelverket. For ordens skyld nevner vi at kommunen er omfattet av regelverket. Spørsmålet 
er derfor om en kontrakt om kjøp eller leie av lokaler er å anse som en anskaffelse ilovens og 
forskriftens forstand. 

 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har i flere saker konstatert at kontrakt om leie 
av lokaler, uansett om leien gjelder eksisterende eller nye lokaler, omfattes av lov om 
offentlige anskaffelser. Det vises her til sak 2007/20, der dette spørsmålet er drøftet grundig. 
Saken vedlegges i kopi til orientering. Dette betyr at de grunnleggende kravene fastsatt i 
lovens § 5 vil gjelde for anskaffelse av leiekontrakter. Tilsvarende gjelder også for kjøp av 
fast eiendom. Vi kommer senere tilbake til hva som ligger idisse kravene. 

 
3.2 Omfattes anskaffelse av kjøp og leie av lokaler av forskrift om offentlige 

anskaffelser? 

Spørsmålet er her om inngåelse av en leiekontrakt må skje i henhold til reglene fastsatt i 
forskrift om offentlige anskaffelser. Forskriften har i § 1-3 (2) bokstav b følgende 
bestemmelse: 

 
«Forskriften får  ikke anvendelse på: 
b. kontrakter om erverv eller leie, uten hensyn tilfinansieringsform, avjord, eksisterende 
bygninger eller annenfast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom.» 
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Ordinær kjøp eller leie av bygg som eksisterer på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakten, 
omfattes dermed ikke av forskrift for offentlige anskaffelser. For denne type kontrakter 
gjelder kun kravene fastsatt i lov om offentlige anskaffelser. 

 
Blant de tilbudene kommunen har fått er det både tilbud om ordinære leieavtaler i 
eksisterende bygg, leieavtaler i eksisterende bygg der det må foretas betydelige 
ombyggingsarbeider og tilbud om å bygge nybygg etter kommunens krav for at kommunen 
så skal leie disse byggene. 

 
Det er klart at inngåelse av kjøps- eller leieavtale av den første typen ikke må følge 
forskriftens krav. Spørsmålet er om kommunen også kan inngå de andre to typene 
leiekontrakter uten at forskriftens krav til kunngjøring mv. gjelder. 

 
Det følger av sikker praksis at dette unntaket også omfatter leie i bygg under oppføring, 
forutsatt at det foreligger et reelt leieforhold. For begge de to kontraktsvariantene  er det 
kritiske spørsmålet derfor om det foreligger en leiekontrakt eller om kontrakten må anses som 
en bygg- og anleggskontrakt. 

 
For at det skal foreligge en leiekontrakt i bestemmelsens forstand, er det en forutsetning at 
forholdet fremstår som et leieforhold og ikke i realiteten er et tilrettelagt eierskifte eller at 
leietaker ved inngåelsen av kontrakten i realiteten blir stilt som en byggherre i et 
entrepriseprosjekt. 

 
Vurderingen av om det foreligger et reelt leieforhold eller en bygge- og anleggskontrakt, må 
dermed skje på grunnlag av en konkret gjennomgang av hver enkelt sak. Juridisk teori og 
praksis fra Kofa har stilt opp en rekke momenter som skal vurderes i denne sammenheng. 
Momenter som må vurderes er blant annet: 

 
• Oppdragsgivers påvirkning på byggearbeidene. Hvis oppdragsgiver har stor grad av 

påvirkning på arbeidet trekker dette i retning av at det er en bygge- og anleggskontrakt. 
 
• Hvem som har risikoen for byggekostnadene ogfordeling av annen type risiko. Hvis 

leiesummen erfastsatt utfra stipulerte kostnader og leverandøren må bære en stor 
del av risikoen for de faktiske byggekostnadene, taler dette for at det er en ordinær 
leieavtale. 

 
• Formålet med bygget. Stor grad av spesialtilpasning  til oppdragsgivers behov kan tale 

for  at det er et bygge- og anleggsarbeid. Hvis spesialtilpasningene  til oppdragsgivers 
behov ikke kan gjøres i eksisterende bygningsmasse, og leverandøren må oppføre 
nybygg, er dette et ekstra moment som trekker i retning av at det er en bygge- og 
anleggskontrakt. 

 
• Kontraktens varighet. En kortvarig avtale kan trekke i retning av at detforeligger en 

leiekontrakt. 
 
• En opsjonfor  oppdragsgiver til å '/gøpe bygget kan talefor  at det er et bygge- og 

anleggsarbeid. 
 
• Hvis leverandør skal beholde areal i bygget selv, og eventuelt leie dette ut til andre, taler 

dette i retning av at det er en leiekontrakt. 
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• Det økonomiske oppgjøret mellom partene.  Hvordan dekkes kostnadene til vedlikehold og 
drift av eiendommen? 

 
For de tilbudene kommunen har mottatt legges det for enkelte opp til mindre 
ombyggingsarbeider. Dette er arbeider som vil være en naturlig del av enhver leiekontrakt av 
en viss størrelse. Arbeidene vil dermed ikke frata kontrakten sitt preg av å være en ordinær 
leieavtale. Slike avtaler kan dermed inngås uten at forskriftens krav følges. 

 
For de tilbudene som legger opp til større ombyggingsarbeider  for å tilrettelegge for 
kommunens behov og for tilbud som forutsetter nybygg etter kommunens krav, stiller det seg 
derimot annerledes. Disse kontraktene er det sannsynlig at vil bli ansett som bygge- og 
anleggskontrakter, og kommunen kan dermed ikke inngå disse uten av forskriftens krav til 
bla. utlysning følges. 

 
Dette betyr at kommunen kan foreta anskaffelsen av leielokalene uten at forskriften kommer 
til anvendelse, forutsatt at det inngås en ordinær leiekontrakt. Andre tilbud som tenderer mot 
å være bygg- og anleggsoppdrag kan da ikke tas med i betraktningen. Vi kommer i punkt 6 
tilbake til hvilke konsekvenser dette får for kommunens håndtering av det videre arbeidet 
med inngåelse av leieavtale. 

 
3.3 Hva betyr det for anskaffelsen at kun lov om offentlige anskaffelser får anvendelse? 

 
Det er foran fastslått at kun lov om offentlige anskaffelseriar anvendelse ved inngåelse av 
ordinære leieavtaler. Spørsmålet er så hvilke krav som stilles til anskaffelsesprosessen. 
Lovens § 5 inneholder de grunnleggende kravene til anskaffelsesprosessen. Det fremgår her 
at oppdragsgiver skal opptre i tråd med god forretningsskikk, sørge for likebehandling, 
forutberegnelighet,  gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. I dette ligger at oppdragsgiver må 
forholde seg til den informasjon som er gitt samtlige tilbydere, at tilbyderne skal behandles 
like, at kommunen skal kunne vise hva den har gjort og at andre skal kunne etterprøve at 
kommunen har opptrådd ryddig. Kofa har i sak 2009/16 uttrykkelig uttalt at «...innklagede 
kunne ha nøyd seg med uformelt å innhente leietilbud fra aktuelle utleiere, uten å 
gjennomføre en formell anskaffelsesprosess  slik som her» (premiss (95) i saken). Loven 
stiller dermed ingen krav om at anskaffelsen skal annonseres i lokalpresse og det er ingen 
krav til at alle mulige interessenter skal gis anledning til å inngi tilbud. Det er tilstrekkelig at 
kommunen sikrer at det er en konkurranse om å få kontrakten. 

 

 
 
4. Kommunens behandling og muligheter for det videre løp 

 
 

Kommunen har ikke annonsert anskaffelsen, men har sikret konkurranse om oppdraget ved at 
det er kommet inn hele 12 ulike tilbud. Kravet til konkurranse er dermed oppfylt. 

 
Kommunen har satt opp kriterier som skal benyttes dersom de velger å inngå kontrakt på 
grunnlag av de innkomne tilbudene. Kriteriene er objektive og saklige. Kommunen har videre 
gjennomført møter med de mest aktuelle tilbyderne og skrevet referater fra disse møtene. Så 
vidt vi kan se, er dermed kravene til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 
oppfylt. Ut i fra vår kunnskap til saken, kan vi derfor ikke se at det er noe å bebreide 
kommunen for i den foreløpige håndteringen av saken. 
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Spørsmålet er så hvordan kommunen skal håndtere saken videre. 
 
 

Idet det ikke er mulig å inngå kontrakt med alle typer tilbydere på grunnlag av den 
saksbehandlingen som har funnet sted, må kommunen først bestemme om de ønsker å kjøpe 
eler leie lokaler i eksisterende bygninger eller om de også vil ha mulighet til å vurdere kjøp 
Iler leie av bygninger som skal bygges om eller nybygges. Dersom man etter en vurdering av 
kommunens behov og økonomien i de ulike typene leiealternativer (ikke en vurdering av de 
konkrete tilbudene, men av ordinær leie kontra de to andre alternativene) kommer til at 
kommunen er best tjent med å inngå en ordinær leiekontrakt, kan den påbegynte prosessen 
fortsette med de rene leietilbudene som konkurrenter om kontrakten. Den videre prosessen 
må da ivareta de grunnleggende kravene fastsatt i anskaffelsesloven. 

 
Dersom kommunen derimot kommer til at de ønsker også å vurdere tilbud som innebærer 
ombygging eller nybygging, må den påbegynte prosessen stanse opp og kommunen må starte 
en ordinær anskaffelsesprosess i henhold til forskriftens krav. 
Det er viktig at kommunen holder tilbyderne informert om hvordan vi vil gå frem videre. 
Dette sikrer forutberegnelighet og likebehandling. 
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TILSTANDSVURDERING 
1.0 Rapportdata 
Rapport nr. 330547-GS 
Prosjekt Tilstandsvurdering Industriveien 11, 1890 Rakkestad 
Rekvirent Rakkestad kommune v/Jon Ådalen 
Oppdrag ProsjektForum AS har av Rakkestad kommune v/Jon Ådalen fått i oppdrag å 

foreta en tilstandsvurdering av Industriveien 11, 1890 Rakkestad. 
Tilstandsvurderingen omfatter de arealer som Rakkestad kommune leier av 
Industrieiendom Øst AS. Det ble ønsket en uavhengig befaring av 
eiendommen, samt en kostnadsvurdering av de tiltak som må utføres for å 
oppgradere arealene til dagens ønske med hensyn til standard. Vurderingen 
gjelder kun verkstedhallen med tilhørende tekniske innstallasjoner og kontorer. 
Berørt areal er oppgitt t i l ca 1260m2. 
Øvrige arealer er ikke vurdert. 

2.0 Prosjektdata 
Eier Industrieiendom Øst AS 
Adresse Industriveien 11, 1890 Rakkestad 
Registerbetegnelse Gnr. 8 / bnr. 144 - Rakkestad kommune 
Vedlegg Fotomontasje. 

3.0 Konklusjon  
Bygningsmassen har bruksslitasje med behov for vedlikehold både utvendig og innvendig. Utvendige 
fasader og porter er slitte. Samme gjelder vinduer. Innvendig er det stort behov for rengjøring av gulv, 
vegger og tak. Malte flater er malingslitte med behov for maling. Gulvbelegg har stor bruksslitasje. 
El.installasjonene fremstår som gammele og utidsmessig og har behov for oppgradering iht. til dagens 
forskriftskrav. Ventilasjon er visuelt vurdert, og fremstår med god kapasitet som tilfredsstiller dagens 
ønske/krav. Slik bygningens tilstand fremstod på befaringen gir det høye energikostnader. 
Det antas at man vil kunne redusere energikostnaden med anslagsvis 30-40% ved en oppgradering som 
fremkommer i etterfølgende vurdering. 
Se under pkt. 7.0 hvor de enkelte forhold er vurdert nærmere. 

Kostnader til utbedring/vedlikehold er vurdert til K r 1.978.125 inkl.mva  

Sarpsborg 19.08.2013 

Ing Gunnar S Stabæk, MNTF 

ProsjektForum A S - sivilingeniører bygg, taksering, prosjektledelse - tlf: 69128888, fax: 69128889, mail: takst@protakst.no 



ProsjektForum Tilstandsvurdering - Industriveien 11, 1890 Rakkestad — side 3 av 4 

4.0 Oppdrag og forutsetninger  
Undertegnede takstmann har for Rakkestad Kommune v/Jon Ådalen fått i oppdrag å foreta en tilstand-
med kostnadsvurdering av Industriveien 11, 1890 Rakkestad, i Rakkestad kommune. Oppdraget går ut på 
følgende: 

1. Foreta befaring og registrering av arealene sin tilstand 
2. Kostnadsvurdering 

Oppdraget omfatter ikke en vurdering av de juridiske sidene i saken, men er å betrakte som en ren 
teknisk vurdering av de angitte forhold. Ingen andre forhold er vurdert. 
Som forutsetninger for vårt arbeid gjelder de retningslinjer som er nedfelt i Norges TakseringsForbunds 
autorisasjonssystem, hvor ProsjektForum AS innehar sertifikat i "Tilstandsregistrering av bolig", som 
dekker dette oppdraget i henhold til gjeldende instrukser. 

5.0 Befaring 
Dato for befaring Befaring ble gjennomført 16.06.2013 
Tilstede ved befaringen Jon Ådalen (Rakkestad kommune) 

Bernt-Henrik Hansen (Rakkestad kommune) 
Gunnar Stabæk (ProsjektForum AS) 

6.0 Bakgrunn  
Rakkestad kommune, v/teknisk drift, er leietaker av ca 1260m2 areal i Industriveien 11. Arealet består av 
verksted og lager med tilhørende kontorer og tekniske rom på mezzaninetg. 
Rakkestad kommune ønsker en vurdering av arealenes beskaffenhet og hvilke tiltak som anses som 
nødvendige for å oppgradere arealene til ønsket nivå. Det er også ønske om en kostnadsvurdering av 
vurderte tiltak. 

7.0 Vurdering  
7.1 Porter 
Dagens 11 stk. porter er av typen slagporter med glass. Portene er fra 1984. 
På befaringen ble det registrert at portene framstår som slitt og med skader. Alder tilsier også at 
tettelister og isolasjonsevne er begrenset i forhold til dagens krav til isolasjon og tetthet. Glasset, som 
utgjør ca 2/3 av portenes flate, har dårlig isolasjonsevne i forhold til dagen krav. 
Oppgradering til dagens krav med hensyn til tetthet og isolasjon, samt utbedring av skader, er vurdert 
som tilnærmet umulig og kostnader er vurdert med full utskifting. 
Tilstandsgrad 3 med bakgrunn i alder og tilstand 

Kostnader er vurdert til Kr. 500.000,- eks.mva. 

7.2 Vinduer 
Dagens vindusfelt er mest sannsynlig fra byggets opprinnelse og fremstår med skader og dårlig 
isolasjonsevne og anses som utgått på dato. Vurderingen gjelder de vindusfelt som inngår i Rakkestad 
kommune sine arealer. Kostnader er vurdert med full utskifting, 
Tilstandsgrad 3 med hensyn til alder, slitasje og isolasjonsevne. 

Kostnader er vurdert til Kr . 100.000,- eks.mva 

7.3 Innvendig vask og rengjøring 
Alle innvendige flater fremstår som umalte, skitne og malingslitt der hvor det er malt. Gjelder gulv, 
vegger og tak. 
Kostnadsvurderingen ivaretar ful l rengjøring inkl. nødvendig tildekking og stillasjekostnader. Maling av 
malingsslitte flater er medtatt i egen post. 

Kostnader er vurdert til Kr . 125.000,- eks.mva  
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IA Maling av vegger og tak. 
Malte flater fremstår med stor bruksslitasje og med behov for maling. 
Vurderingen ivaretar 2.strøk maling av vegger og tak. Gjelder også kontorer. Ubehandlet flater er 
forutsatt at skal bestå som ubehandlet. 

Kostnader er vurdert til Kr . 90.000,- eks.mva 

7.5 Gulvbelegg på kontorer 
Gulvbelegg på kontorer fremstår med stor bruksslitasje og er vurdert til tilstandsgrad 3- full utskifting. 
Kostnadsvurderingen ivaretar full utskifting inkl. nødvendig fjerning, sparkling og nytt belegg 
tilsvarende utførelse som dagens. 

Kostnader er vurdert til Kr. 50.000,- eks.mva 

7.6 ELinnstallasjoner 
Befaringen avdekket at fordelingsopplegget og belysning vurderes som tilfredstillende med kun mindre 
behov for vedlikehold. 

Kostnader til oppdatering/vedlikehold er vurdert til K r . 25.000,- eks.mva. 

På befaringen var det kun tilgang til tavle på Mezzaninetasjen. 
Her ble følgende forhold registrert: 
Ubeskyttede cu-skinner og liten avstand mellom tavlestativene og de vertikale cu-skinnene bak alle 
tavlefeltene. På grunn av mange kabler som går ut i toppen av tavla blir en avdekking av skinnene 
vanskelig å gjennomføre med et godt resultat. 
Alle arbeider på denne tavla må gjøres i spenningsløs tilstand. 

Kostnader for avdekning er vurdert til K r . 70.000,- eks.mva 

Overnevnte løsning vil ikke gi et fullgodt resultat og mest sannsynlig vil en el .kontroll føre til en ful l 
utskifting av hovedtavlen. 
Vår vurdering ivaretar ful l utskifting. 

Kostnader til full utskifting er vurdert til K r . 575.000,- eks.mva 

7.7 Yttervegger 
Dagens utvendige vegger består av lOOmm isolerte stålplate kasetter. 
Med hensyn til alder, isolasjon, skader og slitasje er utvendige vegger vurdert til tilstandsgrad 2 
Ut i fra dagens bruk er vår vurdering at vegger skadeutbedres og vaskes/rengjøres. 

Kostnader til skadeutbedring er vurdert til K r . 40.000,- eks.mva 

7.8 Energiattest. 
På befaringen ble det forespurt om energiattest. 
Energiattest ble ikke fremlagt iht. de krav som stilles til denne dokumentasjonen. 
Energiattest skal foreligge og kostnader til utarbeidelse av dokumentasjon er medtatt. 

Kostnader for utarbeidelse av energiattest er vurdert til K r . 7.500,- eks.mva 
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J§J ProsjektForum 
TAKSERINGSFORBUND 

Rakkestad Kommune 
V/Bernt-Henrik Hansen 
Postboks 264 
1891 Rakkestad 

Deres ref:Bernt-Henrik Hansen Vår ref: 330547-GS Sarpsborg: 09.10.2013 

Vedr: Kvalitetskontroll av framtidig lokalisering av Teknisk Drift, Brannvesenet og Sivilforsvaret. 

Det vise til mail av 07.10.2013 vedrørende ønske om en kvalitetskontroll av vedlegg 1: Samlokalisering av 
teknisk drift og brann, og vedlegg 2: Lokalisering av teknisk drift. 
Vår kunnskap om de forskjellige alternative eiendommene består i at ProsjektForum AS har utarbeidet en 
tilstandsrapport av Industriveien 11, samt en visuell befaring av "Slåttlandbygget" 
Øvrige eiendommer er ikke befart og vurdert. 
Vår kvalitetskontroll av forannevnte vedlegg har bestått i å foreta en kontroll av kostnader i forbindelse med 
årlige driftskostnader (FDV) sett opp mot areal og eiendommenes tilstand. 
I tidligere tilstandsrapport av Industriveien 11 har vi kommentert at FDV kostnadene er vesentlig høyere enn det 
som Holte Prosjekt og statistikk fra Byggfakta normalt legger til grunn. Ser i vedleggene at vår vurdering er lagt 
til grunn og det er med vår forståelse riktig vurdert ut i fra byggets tilstand. 
Når det gjelder "Slåttlandbygget" har vi også tidligere kommentert at FDV kostnadene ligger i størrelsesorden 
380-400kr/m2. 
Øvrige bygninger som er vurdert i vedleggene, og som fremkommer med FDV- kostnader, er nye bygg. 
I vedleggene er det her benyttet en årlig kostnad på 240 kr/m2. Det er iht. både Holte Prosjekt og Byggfakta sine 
statistikker og som vi anser å være reelle for denne type bygg/eiendommer. 

Vår konklusjon er at de FDV kostnadene som er lagt ti l grunn i vedlegg 1 og 2 kan anbefales benyttet. 

Med hilsen 
PROSJEKTFORUM AS o 

• "S 

Ing. MNTF 

J§J ProsjekFomm 
Postboks 166 - 1701 Sarpsborg 
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