
Rakkestad Kommune 
postmottak@rakkestad.kommune.no 
 
Attention Espen Glosli 
                  Arealplanlegger 
 
Vi mener at Kommunen har ikke anledning til å vedta en slik endring (26.04.2018) av 
Områdereguleringsplan Rakkestad 29.09.2016 ved enkel saksbehandling som de kunngjør 20.05.18 
og klager derfor av følgende grunner: 
 
Den vedtatte endring i Reguleringsplan 26.04.2018 går ut over hovedrammene i planen ved at den 
ikke tar hensyn til eksisterende  bebyggelse og heller ikke tar særlig hensyn til nabolagets egenart. 
 
Kommunen følger heller ikke sin overordnede målsetting som Kommunen opplyser om i sin brosjyre 
om Vern og Estetikk, nemlig at:  
‘Det er en overordnet målsetting å legge større vekt på estetikk i planleggingen. Sentrumsområdet 
er spesielt viktig. Føringene/retningslinjene som utarbeides skal ivareta bevaring, tilpassing og godt 
samspill med eksisterende bebyggelse. Det skal ikke stenge for nye og fremtidsrettede 
uttrykksformer’ 
Det er dermed feil i saksbehandlingen at dette ikke er vurdert og kommentert. 
 
Områdeplanen av 29.09.2016 stipulerer bl.a. at maksimum høyde til gesims skal være 9 meter mens 
endringen i Områdeplanen fra 28.04.2018 vil medføre at max høyde til gesims blir 10 meter samt 
salttak opp til 12.5/16.2 meter og dermed øking fra 2 etasjer opp til i alle tilfelle 3 etasjer med eller 
uten saltak. I denne saken er endringene dermed meget konfliktfylt pga bl.a. den store betydning 
endringen vil ha for villaområdet. Dette særlig i Heggveien hvor det er søkt dispensasjon for et 3 
etasjer leilighets bygg , og som dermed vil medføre en massiv vegg på ca. 10 meter og muligens 
saltak 12.5 -16.2 meter med opptil 20 meter bredde kun 4 meter fra grensen til eneboliger 
(frittliggende småhusbebyggelse) i naboområdet. 
Selv   skriver Rådmannen også følgende i Samlet Saksfremstilling side 4: ‘Dette medfører at for 
omkringliggende og spesielt mot eneboligbebyggelsen, så kan nye bygg fremstå som dominerende 
og endre det eksisterende bybildet.’ 
Dette gjelder bygning(er) som dermed helt unødvendig vil forandre hele dette villa-området i 
Rakkestad. 
Det er en saksbehandlings feil at Rådmannens opplysninger ikke er vurdert/kommentert og tatt 
hensyn til. 
 
Kommunen har dermed heller ikke tatt tilstrekkelig hensyn her slik som Kommunen gjør for KS 1 og 
2, noe som jo er forskjellsbehandling av økonomiske hensyn til utbyggerne, og dermed en 
saksbehandlingsfeil. 
 
Kommunen’s eiendomssjef Espen Jordal bekrefter i interviev 02.09.2016 i R-A at ‘det er ikke bare 
Rakkestad Kommune som lar seg styre av utbyggerne’ 
Samt i samme artikkel står det også at ‘Under behandlingen av dispensasjonssaken i fjor høst ble det 
viktig for politikerne i Formannskapet å si ja til søknaden, av hensyn til den lokale investoren.’ 
 
Kommunen har dermed heller ikke tatt særlig hensyn til bestemmelsene i PBL #12-7 hvor det står at 
det skal ‘tas særskilt hensyn til kvartalets egenart, med samspill mellom bygninger i samme strøk, jfr. 
Retningslinjer i ‘vern og estetikk’.  Det står også at det skal utarbeides fasadeoppriss av (ny)bygg og 
nabobebyggelse for bedømmelse av nybyggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også ved større 
fasadeendringer som jo er tilfelle her. 

mailto:postmottak@rakkestad.kommune.no


Denne mangel i innstilligen er en saksbehandlingsfeil. 
 
Rådmannen erkjenner (i RA 11. januar 2016) hovedprinsippet om at en økning i etasjeantall fra 2 til 3 
er et spørsmål som er så vesentlig at det normalt skal gjøres som en regulerings endring. (med andre 
ord ikke som en mindre endring.) Dermed ansees det som en saksbehandlingsfeil at Kommunen ikke 
har vurdert og akseptert/kommentert Rådmannens uttalelse i behandlingen av endring til 
Områdeplanen, og at Kommunen dermed skulle ha bestemt at en helt ny Områdeplan prosess må 
gjøres . 
Dette er feil lovanvendelse og saksbehandllingsfeil. 
 
-Kommunen svarer også i udatert arkivsak 15/1375 til Larsson og andre at ‘klager viser til 
forarbeidene til den gjeldene plan- og bygningsloven. Rådmannen er enig med klager i at en økning i 
etasjeantall fra 2 til 3, er en sak som typisk ikke faller inn under regelverket for mindre endring av 
reguleringsplan’ 
Dermed syntes vi at Kommunen bekrefter selv at en forandring av gesims fra maximum 9 meter til 
maximum 10 meter (dvs fra 2 til 3 etasjer) pluss eventuelt saltak opp til 12.5/16.2 meter ikke faller 
inn under regler for mindre endringer av Områdeplanen, men er en betydelig endring som må 
medføre en ny Områdeplan prosess. 
 
Rådmannen skriver selv bl.a. at ‘For å ivareta totalbildet med fortetting og omkringliggende 
eiendommer er det forsøkt å gi bestemmelser hvor den mest ekstensive utnyttingen ligger i sentrum 
og gradvis lavere utnytting og høyde lenger vekk fra sentrum.’ 
Dette er ikke tatt hensyn til, og er en saksbehandlingsfeil. 
 
Hvis Rådmannen og Kommunen virkelig mener det de skriver så fint, så foreslås derfor at grensen 
mellom Konsentrert småhusbebyggelse, lavblokk  -  og Frittliggende småhusbebyggelse flyttes fra å 
følge eiendomsgrensen mellom Heggveien/Seljeveien til å følge midtlinjen i selve Heggveien. En slik 
justering av grensen vil gi en bedre avtrapping mellom de 2 områdene, og dermed kanskje 
tilfredstille lovens krav om å ta særskilte hensyn samt også Rådmannens ønske om gradvis lavere 
utnytting og høyde lenger vekk fra sentrum, og allikevel ta hensyn til Kommunens ønske om 
fortetning i sentrum. 
                  
Fylkesmannen i Østfold påpeker i sitt brev 10.01.2018 at Kommunen bør vurdere eventuell 
konsekvenser for bl.a. gatemiljø og skyggevirkninger for naboer. 
Dette er ikke bare et innspill fra Fylkesmannen, men en innsigelse om at saksbehandlingen ikke er 
tilfredstillende  -  Innsigelsen er ikke tatt hensyn til og heller ikke fulgt opp, og dermed vil det ‘føre til 
at endringen må behandles videre etter en ordinær planprosess.’ 
 
-Det står også i forskriftene at det bare skal   være aktuelt å ha enklere saksbehandling for endringer 
som ikke er spesielt konfliktfylte.  
 
Slik departementet (prop. 149 L s.46) og jeg ser det, er vurderingen om endringen at den  ‘må 
betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konfliktfylt, og derfor krever bredere medvirkning og 
grundigere behandling.’  
 
Med henvisning til overnevnte punkter mener vi at endringene ikke tilfredstiller kravene for at 
endringene kan behandles ved enklere saksbehandling, men må behandles videre etter en ordinær 
planprosess.  
 
Vennligst bekreft mottagelsen av denne klagen. 
 



 
Med hilsen 

Lillian og Geir O Larsson 
Seljeveien 8 / KS-10 
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