
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen 
Dato 13.06.2018 
Tid             09:00 – 10:05 

 
Til stede på møtet 
 
 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Ordfører Ellen Solbrække  FO  
Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen   
Medlem Knut-Magne Bjørnstad   
Medlem Tina Ødegård Holt   
Medlem Undis Bærby Holt   
Medlem Peder Harlem   
Medlem Karoline Fjeldstad   
Medlem Dagfinn Søtorp FO  
Medlem Knut Ruud   
Varamedlem Jan Lie  Ellen Solbrække  
Varamedlem Martin Hereid Kristiansen  Dagfinn Søtorp 

 

  
  
Administrasjonen 

  
 
Rådmann Alf Thode Skog, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli 

  
Behandlede saker 

  
F.o.m sak 44/18 - t.o.m. sak 49/18 

  
Protokoll  

  
Er publisert på Rakkestad kommune sin nettside og godkjennes i neste 
møte i Formannskapet. 

 
Merknader Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen orienterte om administrativt 

vedtak vedr. innvilget dispensasjon fra regler om åpnings- og 
lukketider for Cirkel K i forbindelse med Gatebil 2018 i tråd med 
tidligere vedtak.  
 
Prosjektleder Jon Ådalen orienterte om status i pågående og planlagte 
byggeprosjekter  

 Omsorgsboliger Fladstad – ferdigstilles og overleveres første 
uken i juli. 

 Os skole, byggeprosjektet følger fremdriftsplanen.  
 Kulturskole, planlegging følger fremdriftsplanen. Sak legges 

frem til behandling tidlig høst 2018. 
 Egen parkeringsforskrift for sentrum er under utarbeidelse. 

  
Ny renovasjonsordning, status ved Seksjonsleder Espen Jordet.  
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Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
44/18 18/1368   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 

30.05.2018  
 

45/18 18/1530   
 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.4.2018 - DRIFT  

 
46/18 18/1531   
 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.04.2018 - INVESTERINGER  

 
47/18 16/4134   
 DETALJREGULERING FOR RV. 22 UNDERGANG VED BERGENHUS  

 
48/18 18/1109   
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE  

 
49/18 18/1362   
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

ERSTATNINGSHYTTE VED STIKSVANNET 
 

 



 

 

 

 

44/18   
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.05.2018  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Protokollen fra møte i Formannskapet den 30.05.2018 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Til sak 36/18 – Harlemåsen boligområde tilføyes det at representanten Iselin Bjørnstad (Krf) 
ble erklært inhabil jf. fvl. §6, 1. ledd, pkt. b. Det var ikke innkalt vararepresentant.  
 
Rådmannens forslag med tillegg enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Formannskapets vedtak  
Protokollen fra møte i Formannskapet den 30.05.2018 med tillegg godkjennes. 
 
 

 

 

45/18   
ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.4.2018 - DRIFT  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 30.4.2018 – Drift».  
 
 
Behandling 
Rådmannen kommenterte rapporten. 
 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 30.4.2018 – Drift».  
 
 

 

 

46/18   
ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.04.2018 - INVESTERINGER  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 30.4.2018 – Investeringer».  
 
 



 

 

Behandling 
Siste side i rapporten, tredje avsnitt under kommentarene til finansieringen skal det stå 
ubundet, og ikke bundet. 
 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 30.4.2018 – Investeringer».  
 
 

 

 

47/18   
DETALJREGULERING FOR RV. 22 UNDERGANG VED BERGENHUS  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 1. ledd vedtas detaljreguleringsplan for RV.22, 
undergang Bergenhus planid 20160003, utarbeidet i målestokk 1:1000, sammen med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, datert april 2018. 
 
De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 1. ledd vedtas detaljreguleringsplan for RV.22, 
undergang Bergenhus planid 20160003, utarbeidet i målestokk 1:1000, sammen med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, datert april 2018. 
 
De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. 
 
 

 

 

48/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune gir dispensasjon fra regulert byggegrense på eiendom gnr. 231 bnr. 20 
for oppføring av garasje, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 
(heretter plan- og bygningsloven) § 19-2. 
 
 
Behandling 
Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) ble erklært inhabil jf. fvl §6, 2. ledd fordi hun er 
nabo til eiendommen. Det var ikke innkalt vararepresentant. 



 

 

 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Rakkestad kommune gir dispensasjon fra regulert byggegrense på eiendom gnr. 231 bnr. 20 
for oppføring av garasje, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 
(heretter plan- og bygningsloven) § 19-2. 
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler for videre oppfølging. 
 

 

 

49/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
ERSTATNINGSHYTTE VED STIKSVANNET 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

 Det gis dispensasjon fra kommuneplanens §5, bruk og vern av vassdrag, plassering, 
og §1.5 takform og høyde.  

 
 Det gis dispensasjon til oppføring av fritidsbygg med BYA inntil 80m2 med flatt tak og 

maksimal gesimshøyde 4,3 meter fra eksisterende terreng. Bygget kan ikke plasseres 
nærmere vannet en dagens bygg ligger.  

 
 Det forutsettes at det søkes om byggetillatelse og utslippstillatelse for hhv. gråvann 

og svartvann, i forhold til gjeldene regelverk. 
 

   
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
 

 Det gis dispensasjon fra kommuneplanens §5, bruk og vern av vassdrag, plassering, 
og §1.5 takform og høyde.  

 
 Det gis dispensasjon til oppføring av fritidsbygg med BYA inntil 80m2 med flatt tak og 

maksimal gesimshøyde 4,3 meter fra eksisterende terreng. Bygget kan ikke plasseres 
nærmere vannet en dagens bygg ligger.  

 
 Det forutsettes at det søkes om byggetillatelse og utslippstillatelse for hhv. gråvann 

og svartvann, i forhold til gjeldene regelverk. 
   
 
 



 

 

Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler for videre oppfølging. 
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