
 

SAKSFREMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Glosli Arkiv: L12  
Arkivsaksnr.: 18/1867    

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
KLAGESAK – MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN RAKKESTAD 
SENTRUM  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune tar ikke klagen til følge.  

 
 
 
Vedlegg 

1. Klage 
2. Påklagd vedtak 
3. Innspill fra Fylkesmannen 
4. Uttalelse fra Østfold fylkeskommune 
5. Gamle bestemmelser 
6. Planbeskrivelse del 2 
7. Vern og estetikk 
8. Avisutklipp 02.09.16 
9. Avisutklipp 11.01.16  
10. Plankart 

 
 
Bakgrunn for saken  
Rakkestad Kommunestyre vedtok 26/4-2018, SAK 12/18 endring av 
områdereguleringsplan for Rakkestad sentrum. Vedtaket innebar endringer på 
bestemmelsene for takform og høyder for områder regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse/lavblokk og angivelse av høyder i meter til gesims og møne for 
resten av formålene innenfor planen. Tidligere var høydene angitt i etasjer og 
etasjehøyder. Saken er påklaget rettidig og klagen skal behandles av vedtaksinstans.   
 
 
Andre saksopplysninger, Historikk.   
Rakkestad Kommune varslet først oppstart av endringsarbeid på planen 15.12.2017. 
Endringene gjaldt kun områdene KS 1,2,14,15,16,17 og 18. Endringene ble ikke 
gjennomført fordi Rakkestad kommune så behovet for flere presiseringer/endringer i 
planbestemmelsene.  
 
Nytt varsel om endringer ble sendt ut, 13.02.2018. Endringsarbeidet ble varslet alle 
innenfor og inntil planområdet i brevs form, samt på kommunes hjemmeside og i 
Rakkestad avis.  



 
 
Hjemmel 
Klager behandles etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, forvaltningslovens, 
LOV -1967-02-10 kap VI og lov om planlegging og byggesaksbehandling, pbl, LOV -
2008-06-27-71, § 1-9. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Klager som ikke tas til følge skal sendes Fylkesmannen i Østfold for endelig avgjørelse.  
 
 
Klagerens anførsler 
Klager mener primært at endringene ikke kan behandles etter reglene i Pbl. §12-14 2. 
ledd. Klager begrunner det med en rekke anførsler oppsummert slik de er fremsatt 
under. 
 
Alle fremsatte anførsler er vurdert og kommentert i eget avsnitt, men for å gi en oversikt 
over omfanget er de tatt inn samlet først i saken.  
Klagen er i sin helhet lagt ved saken. 
 
1: Endringen går utover hovedrammen i planen, ved at hensynet til eksisterende 
bebyggelse og nabolagets egenart ikke er tatt hensyn til.    
 
2: Kommunen har ikke tatt hensyn til sin overordnede målsetning fra sin brosjyre «Vern 
og estetikk» Det er en overordnet målsetning 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 saksbehandlingsfeil at dette ikke er vurdert eller kommentert. 
 
3: Plan av 29.09.2016 har maksimal gesimshøyde 9 meter, plan av 28.04.2018 maks 
gesimshøyde 10 meter samt saltak opptil 12,5/16,2 meter. Dermed økning fra 2 til 3 
etasjer. Med eller uten saltak. Denne saken gjør endringen meget konfliktfylt pga. bla. 
den store betydningen endringen vil ha for villaområdet.  
 
4: Det er i saksfremlegget til påklagd vedtak opplyst at «Dette kan medføre at for 
omkringliggende og spesielt mot eneboligbebyggelse, så kan nye bygg fremstå som 
dominerende og endre det eksiterende bybildet» det er en saksbehandlingsfeil at 
rådmannens opplysning ikke er vurdert/kommentert.  
 
5: Saksbehandlingsfeil ved at forskjellige områder med samme formål er behandlet ulikt. 
 
6: Kommunen har ikke tatt særlige hensyn til Pbl. §12-7, hvor det står at … «tas særskilt 
hensyn til strøkets egenart, samspill mellom bygninger i samme strøk. Jfr. retningslinjer i 
«vern og estetikk» Det står også at det skal utarbeides fasadeoppriss av nybygg og 
nabobebyggelse for bedømmelse av nybyggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også 
ved større fasadeendringer, som er tilfellet her. Dette er en mangel i innstillingen som er 
en saksbehandlingsfeil.  
 



7: Rådmannens erkjennelse i RA (11/1-2016) om at hovedprinsippet ved økning av 
etasjeantall, fra 2 etg. til 3etg., skal behandles som en reguleringsendring (med andre 
ord ikke som mindre endring) og ikke som dispensasjon.  Det er å anse som en 
saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har vurdert og akseptert, kommentert 
rådmannens uttalelse i behandlingen av endring til områdeplanen. Kommunen skulle ha 
falt ned på at ny prosess på hele planen måtte gjøres. Dette er feil lovanvendelse og 
saksbehandlingsfeil.  
 
8: Kommunen har i Arkivsaksnr 15/1375 uttalt at, «klager viser til forarbeidene til plan 
og bygningsloven. Rådmannen er enig med klager i at en økning fra 2 til 3 etasjer, er en 
sak som typisk ikke faller inn under lovverket for mindre endring av reguleringsplan. 
Dermed syns klager at kommunen bekrefter selv at en forandring fra gesims Maximum 9 
meter til Maximum 10 meter (dvs fra 2 til 3 etasjer) pluss eventuelt saltak opp til 12,5 
m/16,2 meter ikke faller inn under reglene for mindre endring av områdeplan, men er en 
betydelig endring av områdeplan som må medføre en ny områdeplanprosess.  
 
9: Rådmannen skriver i saksutredningen til påklagd vedtak, bla. 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 lengre vekk fra sentrum. Dette er det ikke tatt hensyn til og er en 
saksbehandlingsfeil.  
 
10: Fylkesmannen i Østfold påpeker i sitt brev av 10.01.2018 at kommunen bør vurdere 
eventuelle 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 
tilfredsstillende. Innsigelsen er ikke tatt hensyn til og heller ikke fulgt opp, dermed vil det 
føre til at endringen må behandles videre etter ordinær prosess.   
 
11: Reglene for enklere saksbehandling skal bare være aktuelle for endringer som ikke 
er spesielt konfliktfylte. Slik Departementet (prop 149 L s.46, 2015-2016) og klager ser 
det, er vurderingen at den må betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konfliktfylt, 
og dermed krever bredere medvirkning og grundigere behandling. Med bakgrunn i 
overnevnte punkter mener klager at endringene ikke tilfredsstiller kravene for at endring 
kan behandles ved enklere saksbehandling, men må behandles videre etter en ordinær 
planprosess.   
 
 
Administrasjonens vurdering 
Innledningsvis til klagebehandlingen vil rådmannen poengtere at påklagd vedtak ikke er 
en full, ny behandling av reguleringsplanen for Rakkestad sentrum, men er behandlet 
som en endring av planen. Planarbeidet har vært varslet på ordinær måte.  Rådmannen 
har vurdert at planarbeidet faller inn under Pbl. § 12-14: … når endringene i liten grad vil 
påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, 
og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder….  Rådmannen mener 
planarbeidet faller innenfor rammeverket, skissert i lovteksten. Endringen av 
bestemmelsene vil etter kommunens syn snarere styrke både gjennomføringen av 
planen for øvrig og hovedrammene. En av hovedintensjonene i arbeidet med ny 
sentrumsplan var å tilrettelegge for en høyere utnytting i sentrum og randsonen til 
sentrumsbebyggelsen.  Endringsvedtaket som er påklagd, er i hovedsak et vedtak tuftet 



på å oppfylle rammevilkår som planen i utgangspunktet har åpnet for, og presisere 
bestemmelser som ikke var tydelige nok.  
 

Klager har i sin klage en gjennomgående tråd ved at planendringen er for omfattende til 
at den kan behandles etter reglene i pbl. §12-14: 

 «For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme     
         bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen 
for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet 
til viktige natur- og friluftsområder. 

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne 
og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal 
gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9. 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om å oppheve plan 
som i det vesentlige er i strid med overordnet plan. Før det treffes slikt vedtak, skal 
eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, gis anledning 
til å uttale seg.»  
 

Reglene i andre og tredje ledd har erstattet tidligere regler om mindre endring.  
 
I klagen har rådmannen funnet 11 anførsler. Anførslene svares ut kronologisk under.  
 
1: Endringen går utover hovedrammen i planen og eksisterende bebyggelse   
er ikke tatt hensyn til.  
 
Ved utarbeiding av områdereguleringsplanen var en av hovedmålsettingene å øke 
bruken av sentrum, dette gjennom å tilrettelegge for mer handel og økt bosetting 
gjennom transformasjon av bebygde områder. Det ble i planarbeidet valgt tre 
hovedformål for arealbruken til boliger.  
 
Sentrumsformål innenfor de områdene som ligger til eller naturlig sokner til Storgata. I 
randsonen til sentrum ble formålet konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk (KS) valgt. 
Utenfor disse områdene er det regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Rakkestad 
kommunes vedtak om endring av plan, inneholder ingen endringer som går utover 
hovedrammene til planen. Ingen bygningstyper eller formål er endret i endringsvedtaket, 
og de vurderingene som er gjort i utarbeidelsen av områdereguleringsplanen ligger til 
grunn for endringsvedtaket. Høydeangivelsen er presisert fra en beregning av etasjer og 
etasjehøyder til angivelse av gesims- og mønehøyder. Tillat maksimalhøyde er endret for 
enkelte områder hvor bygningstypen ikke er endret. Her er lagt inn kompenserende 
tiltak, hvor det er nødvendig, for å ivareta forhold til nabobygg.  
 
Klagers anførsel om at endringen går utover hovedrammen i planen ved at eksisterende 
bebyggelse og nabolagets egenart ikke er ivaretatt, er ikke tilstede. Vurderingen om 
fortetting og transformasjon gjort i områdereguleringen er fullt ut ivaretatt og 
hovedrammene er heller styrket ved at det tillates bygg med en høyere gesimshøyde. 



Ved en transformasjon vil naturlig nok nabolaget bli forandret noe ved at bygningstype 
blir forandret. Relativt nært sentrum må det påregnes at områdene vil bli forandret over 
tid. Rådmannen ser ikke at påklagd vedtak forandrer de rammene som sentrumsplanen 
av 29.09.2016 gir for området.  
 
2: Kommunens følger ikke sin brosjyre, Vern og Estetikk 
 ‘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 en saksbehandlingsfeil at dette ikke er vurdert og 
kommentert.  
Temaet i anførsel nr 2 er sammenfallende med vurderingen gjort under pkt. 6. 
 
3: Planen av 29.09.2016 har bestemmelser for KS - områder som tillater tre etasjer og ni 
meter til gesims. Det var ikke gitt bestemmelser for takform. Områdene kan etter 
bestemmelsen av 29.09.2016 bebygges med bygg innenfor rammen av ni meter til 
gesims med saltak uten maksimalhøyde. Dette ved at det ikke er angitt krav til takform 
eller er angitt mønehøyde.  
I endringsvedtaket som er påklagd har kommunen økt gesimshøyde for bygg med flate 
tak, og gitt bestemmelser om at toppetasjen skal være inntrukket på minst to fasader 
mot eneboligbebyggelsen for å begrense influensen på naboeiendommer. Det ble i 
tillegg gitt bestemmelser for bygninger med saltak for å begrense høyden på disse. 
Vedtaket legger en begrensning på saltak ved at det er gitt en maksimal gesimshøyde 
for disse på åtte meter og tolv og en halv meter til møne. Dette til gunst for 
omkringliggende eiendommer og for å følge opp hovedrammene i planen med en lavere 
bebyggelse i områdene rundt sentrumsbebyggelsen.  
Rådmannen følger ikke klagers anførsler rundt høydeberegningene, det ser ut til at 
klager blander høydebestemmelsene på de forskjellige arealbruksformålene.  
Oppsummert kan ikke rådmannen se at endringsvedtaket medfører endringer som 
forverrer situasjonen for naboeiendommer.  
 
4: Klager anfører at rådmannens opplysning i samlet saksfremlegg s.4«Dette kan 
medføre at for omkringliggende og spesielt mot eneboligbebyggelse, så kan nye bygg 
fremstå som dominerende og endre det eksisterende bybildet», ikke er vurdert, 
kommentert eller tatt hensyn til.  
Rådmannen mener det ikke medfører riktighet at dette ikke er vurdert kommentert og 
tatt hensyn til.  I påfølgende avsnitt, i det nevnte saksfremlegg skriver rådmannen:  
 
«Sentrumsplanen er en langsiktig plan som skal gi Rakkestad sentrum de rammer som 
trengs for å oppnå den ønskede utviklingen og ivareta storsamfunnets forventning. 
Rakkestad kommune må både på lang og kort sikt legge til rette for en tettere 
bebyggelse, spesielt viktig er dette i sentrumsnære områder. Sentrumsplanen har tatt 
inn over seg dette og legger til rette for en tettere bebyggelse enn det tradisjonelt har 
vært i Rakkestad. Dette vil føre til forandringer for boliger i randsonen. 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 lengre vekk fra sentrum.»(Saksfremlegget er vedlagt)  
 



Rådmannen vil også vise til kommentar til innspill gitt til planarbeidet fra bl.a. klager til 
sluttbehandlingen av planen av 29.9.2016: 
 
«Rakkestad Kommune som arealplanmyndighet har i planprosessen sett på mange 
områder for fortetting. Å fortette i eksisterende boligområder er aldri enkelt. En rekke 
momenter må tas hensyn til og avveies mot hverandre.  
 
I Rakkestad Sentrum er det kort avstand mellom sentrumsbebyggelse og eneboliger, og 
det er derfor vanskelig å unngå å komme i konflikt med eneboligområder ved fortetting. 
Området ved Heggveien er sett på som et av de mest riktige og viktige å fortette med 
tanke på nærhet til alt av sentrumsfunksjoner og at det er kort avstand til velfungerende 
leke – og rekreasjonsområder.  
 
Hvor skillet mellom et versus et annet formål går, er alltid gjenstand for diskusjon.  
Rakkestad kommune har sågar utredet om arealer helt fram til Seljeveien burde fått et 
annet formål. Det ble landet på Heggveien som en naturlig grense for det 
fortettingsinstituttet som det er snakk om.  
 
Rådmannen vurderer at fortetting er riktig – og å forvente – for et område (Heggveien) 
som ligger ca. 200 meter fra sentrumskjernen og som allerede har konsentrert 
bebyggelse.» 
 
Saksfremlegget viser at det klagers anførsel er vurdert tidligere i planarbeidet.   
 
Rådmannen vil også vise til planbeskrivelsene til sentrumsplan, hvor tematikken som 
klager anfører ikke er vurdert, også er tema.  
 
Her gjengis premisser for sentrumsplanarbeidet pkt 1 og 5:  
 
1. Tilrettelegging for sentrumsnær fremfor spredt boligbygging – ved økt fortetting i 
og rundt sentrum med høy boligandel. 
5. Videreutvikle Rakkestads opprinnelige småbykarakter – som en landsby der nye 
bygninger er innpasset med funksjons blanding, dimensjoner og form på en 
tilpasset måte som skaper harmonisk helhet.  
 
De temaer som klager hevder ikke har vært gjenstand for vurderinger eller tatt hensyn 
til, mener rådmannen snarere har vært den gjennomgående tråden i planarbeidet. 
Forandringer i bybildet gjennom tid er noe som man må påregne i en kommune med 
befolkningsvekst.  
 
5: Klager anfører videre at det er en forskjellsbehandling mellom områdene. Områdene 
KS 1-2 er gitt andre vilkår, noe som er forskjellsbehandling av økonomiske hensyn til 
utbyggere og en saksbehandlingsfeil.  
 
Områdene KS1 og 2 ligger tett på områdene med benevnelsen NT1 og OT1, Bankbygget 
og Midtstuen som er områder med bygningsvern i høyeste gradering, innenfor 
planområdet. Dette ble i uttalelse fra fylkeskonservator påpekt i forbindelse med 
planendringen.  
 
Områdene KS1 og 2:  



Begge disse områdene grenser inntil tomta til «Sparebanken». Dette er en stor, vakker 
bygning som er oppført i 1913, med en arkitektur tilhørende nyklassisismen. Den er 
særdeles godt bevart, og er omkranset av en stor, pent opparbeidet tomt. 
Fylkeskonservatoren mener at en blokkbebyggelse på 3 etasjer som bygges 4 meter fra 
tomtegrensen, vil ha en negativ virkning på «Sparebanken». Det anbefales derfor at 
blokkenes høyde reduseres til 2 etasjer med saltak, og at det i 
reguleringsbestemmelsene settes krav til at de nye byggenes arkitektur må tilpasses 
«Sparebanken» i utforming, farge og materialbruk. 
 
Rakkestad kommune mener det var riktig å følge Fylkeskonservatorens innspill ved at 
bygningen i forkant av KS1-2 er viktige historiebærere i sentrum.  
Rådmannen deler ikke klagers oppfatning om at dette er en saksbehandlingsfeil, snarere 
viser det at planarbeidet nettopp har gjort vurderinger som klager etterspør. 
 
6: Klager mener Rakkestad kommune ikke har vurdert bestemmelsene i Pbl. § 
12-7 og kommunens fagrapport, «Vern og estetikk»  
 
Pbl. §12-7 lister opp de forhold det kan gis bestemmelser om i en reguleringsplan, 
rådmannen kan ikke se at noen del av planarbeidet ikke følger opp dette. Se vurderingen 
i forrige punkt hvor nettopp dette er gjort. Når det gjelder forholdet til vern og estetikk, 
som er en fagrapport utarbeidet som bakgrunnsmateriale til områdereguleringsplan 
Rakkestad sentrum jf. Planbeskrivelsen del 2, er ikke denne å regne som en 
reguleringsbestemmelse.  
 
Rådmannen antar at hele anførselen ikke dreier seg om pbl. § 12-7 i plan og 
bygningsloven men retter seg til pkt 4.1.1 i planbestemmelsene:  
 
4.1.1 ESTETIkK: Ved oppføring av nye bygninger og anlegg, samt tiltak, tilbygg, påbygg 
eller endring av eksisterende bebyggelse, skal det tas særskilt hensyn til kvartalets 
egenart, med samspill mellom bygninger i samme strøk , j fr. retningslinjer i «vern og 
estetikk» . 
Ved bygge søknad skal det vedlegges situasjonsplan i mål 1:200 eller større som viser 
Eksisterende og planlagt bebyggelse og den ubebygde del av tomtas utnyttelse. Ved 
Oppføring av nybygg skal det utarbeides fasadeoppriss av nybygg og nabobebyggelse 
for 
Bedømmelse av nybyggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også ved større 
fasadeendringer. 
Søknadsunderlag for ny sentrumsbebyggelse (S 1- 2 8) eller tiltak i deres tilhørende 
utomhusområde skal inneholde dokumentasjon av tiltakets estetiske sider. Herunder 
skriftlig estetisk begrunnelse og arkitektfaglig kompetanse.  
 
Klager viser til bestemmelsen for estetikk, denne gjelder for påfølgende byggesaker etter 
denne plan. Overordnede vurderinger rundt arealbruken er gjort i planarbeidet. For å 
ivareta estetikk innenfor de rammer planen gir, er det gitt bestemmelser som tar hensyn 
til ny og eksisterende bebyggelse. Ser man hen til rammene i vern og estetikk, er det i 
hovedsak innenfor områder regulert til sentrumsformål som utredningene i fagrapporten 
er basert på. Kommunen har sagt at rammen også skal vurderes for hele planområdet 
for nettopp å ivareta omkringliggende områder ved fortetting innenfor planens rammer. 
Rådmannen kan ikke se at dette er saksbehandlingsfeil.  
 



7: Klager viser til en uttalelse i RA, 11. januar 2016 hvor rådmannen uttaler at økning av 
etasjeantall normalt skal gjøres som en reguleringsendring. Det må dermed anses som 
en saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har akseptert/kommentert rådmannens 
uttalelse, og kommunen skulle kommet frem til at ny områdeplanprosess måtte gjøres.  
 
Uttalelsen i Ra fra 2016, stammer fra en dispensasjonssak hvor gjeldene plan var 
sentrumsplan fra 1995. Den omtalte saken gjaldt en dispensasjon for et boligområde, 
regulert til 2 etasjer. Uttalelsen er gitt innenfor et annet planregime, og to forskjellige 
saker. Å hevde utfra en avisartikkel at rådmannens bruk av uttrykket 
«reguleringsendring» ikke vil kunne favne en mindre endring, er en unyansert 
tilnærmelse til saken. 
Kommunen har behandlet saken innenfor gjeldende lovverk.  
 
8: Klager viser til sak 15/1375. Saken gjelder behandling av klage på gitt dispensasjon 
etter 1995 planen, se pkt 7. Rakkestad kommune mener en økning fra 9 meter til 10 
meters gesims ikke er sammenlignbart med en økning av etasjeantall fra 2 etg - 3 etg. 
En økning på 1 meters gesimshøyde med kompenserende tiltak og innføring av 
bestemmelser for saltak mener vi faller inn under bestemmelsene i henhold til pbl. §12-
14.  
 
9: Klager anfører at rådmannen selv skriver at «for å ivareta totalbildet med fortetting 
og omkringliggende eiendommer er det forsøkt å gi bestemmelser hvor den mest 
ekstensive utnyttingen ligger i sentrum med gradvis lavere utnytting og høyder, lenger 
fra sentrum»  
 
Dette er ikke tatt hensyn til og er en saksbehandlingsfeil.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det er nettopp dette som er noen av hovedgrepene 
til områdereguleringsplanen. Hvor områdene regulert til sentrumsformål har opptil 100% 
utnyttelsesgrad og en maksimalhøyde til gesims på 16,2 meter. Hovedtrekkene for 
områdene, rundt sentrumsformål (konsentrert småhus/lavblokk) er regulert en 
utnyttelsesgrad på 40-60 % og en maksimalhøyde på 10 meter til gesims (12,5 meters 
mønehøyde). Dette ivaretar nettopp det klager etterspør og mener er 
saksbehandlingsfeil at ikke er ivaretatt.  
 
10: I Fylkesmannens brev av 10.1.2018, hevdes det at Fylkesmannen har kommet med 
innsigelse, som det ikke er tatt hensyn til. Dette i forhold til konsekvenser for gatemiljø 
og skyggevirkning.  
Fylkesmannen skriver i sitt brev: «Kommunen bør da vurdere eventuelle konsekvenser 
for blant annet gatemiljø og skyggevirkning for naboer.» 
 
Rådmannen er ikke enig i at dette utsagn er å betrakte som en innsigelse, men som et 
faglig råd. Fylkesmannen i Østfold har fått tilsendt endringsvedtaket og ikke fremmet 
innsigelse til dette innenfor klagefristen. Dette  bekrefter rådmannens vurdering av 
utsagnet. Rådmannen, er som tidligere nevnt, av den oppfatning at kommunen 
igjennom sitt vedtak nettopp har tatt konsekvenser innover seg. Dette innfor de 
rammene som ligger i opprinnelig intensjon og føringer i områdereguleringsplanen ved å 
øke maksimalhøyde til 10 meter til gesims, men med kompenserende tiltak og begrense 
mønehøyden til maksimalt 12,5 meter.  
 



11: Regelen for en enklere saksbehandling skal ikke kunne benyttes dersom endingen er 
spesielt konfliktfylt.  
 
Klager viser til prop 149 L s. 46.2015-2016  
 
For å sette påstanden i sammenheng tas inn under her er utdrag som omhandler tema 
fra nevnte proposisjon.  
 
s. 46 Slik departementet ser det, bør et avgjørende utgangspunkt for vurderingen være 
om endringene må betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konfliktfylt, og derfor 
krever bredere medvirkning og grundigere behandling. Dersom endringen ikke er av en 
slik karakter og den også ligger innenfor planens hovedramme, vil endringen kunne 
anses å være av en slik art at prosessen kan forenkles. Dette gjelder selv om det 
foreligger protester fra naboer eller andre berørte. 

s. 44: I høringsnotatet ble det foreslått å utvide muligheten for endring av 
reguleringsplaner etter en enklere prosess. Det ble foreslått at adgangen til enklere 
saksbehandling skulle omfatte noe større endringer enn i dag, og det ble også foreslått 
endring i begrepene. Det ble ikke foreslått endringer i varslingsreglene i § 12-14 tredje 
ledd. 

Forslaget innebærer at kommunen i større grad enn i dag skal kunne anvende et 
planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilke endringer som kan gjennomføres etter de 
enklere saksbehandlingsreglene. Forslaget vil føre til at det blir enklere å oppdatere 
reguleringsplaner, og at nødvendig oppdatering faktisk gjennomføres. Det ble foreslått 
følgende endring i § 12-14 andre ledd: 

«Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 
planen for øvrig og heller ikke går ut over hovedrammene i planen.» 

 
  

s. 77: Meningen er at det bare skal være aktuelt å ha den enklere saksbehandlingen for 
endringer som ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra nabo eller andre berørte vil 
imidlertid ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere 
måten. Heller ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid 
vil merknader fra berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at 
endringen må behandles videre etter en ordinær planprosess.  
 
Som vi ser av lovforarbeidene er det som tidligere §12-14 var nevnt som mindre 
endringer, skal kunne utvides slik at flere endringer kan behandles etter en enklere 
prosess. Det er i tillegg vektlagt at det er kommunes vurdering hvilke endringer som kan 
behandles enklere innenfor rammene av lovteksten: «…endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller 
ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.» 
 
Det er ikke til hinder for en enklere prosess at naboer er uenige/protesterer i endringen. 
 
Rakkestad Kommune har vurdert at de endringene som er vedtatt faller innfor de 
rammene som Plan- og bygningsloven skisserer. Spørsmålet blir derfor om naboprotester 



som foreligger gjør endringen spesielt konfliktfylt, slik at den skulle behandles etter 
ordinær prosess.  
 
Rakkestad Kommune har endret hele planen med tanke på høydeangivelser. Høyden ble 
endret for noen av områdene, regulert til Konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk. 
Endringen er begrunnet og beskrevet i saksfremlegg til vedtaket:  
 
Gjeldende bestemmelser tilsier at det kan oppføres bygg i tre etasjer med en 
maksimumshøyde på 9 meter til gesims - det er ikke bestemmelser for saltak. Saltak kan 
i praksis oppføres i tillegg til den angitte høyden. Det er samtidig gitt en etasjehøyde for 
boligetasjer på 3,2 meter, som tilsier en byggehøyde på 9,6 meter. Dette misforholdet er 
poengtert i innspill og i søknader om dispensasjoner til gjeldene plan.  
Rådmannen har vært i kontakt med flere arkitekter som er enige i at det er en meget 
vanskelig øvelse, etter dagens krav i teknisk forskrift, og forventet standard på nybygg å 
innplassere 3 etasjer innenfor en byggehøyde på 9 meter.  
Det er i sentrumsplanen ønsket en høy utnytelse på de aktuelle tomtene. For å oppnå 
den ønskede utnytelsen med 3 etasjer bør byggehøyden økes på de aktuelle områdene. 
Ved å øke byggehøyden vil ikke dette gi vesentlige forandringer på solforhold og 
påvirkning på naboområder en gjeldene plan gir. Dette gitt at det gis bestemmelser for 
bygg med saltak som manglet i gjeldene bestemmelser. Innenfor gjeldene bestemmelser 
vil det kunne oppføres for et bygg med bredde 20 meter og takvinkel på 35 grader dette 
gir et bygg med en mønehøyde på 16 meter.  
Rådmannen foreslår at det gis bestemmelser for bygninger med saltak. For å dempe 
høyden på bygget settes en gesimshøyde på 8 meter og en mønehøyde på 12,5 meter. 
For et bygg med bredde 20 meter gir det en takvinkel på mellom 24-25 grader.  
Maksimumshøyden for bygninger med flate tak foreslår rådmannen å øke til 10 meter. 
For å avbøte den økte høyden på bygget og for å unngå «firkanta klosser» settes det 
krav til at 3. etasje skal trekkes inn minimum 2 meter mot eneboligbebyggelsen og på 
minst 2 sider. Det vil gi en brytning av fasaden som myker opp bygg og vil ikke bli mer 
dominerende en gjeldene bestemmelser åpner for. Rådmannen mener disse 
bestemmelsen vil gi mindre påvirkning av naboeiendommer en dagens bestemmelser.   
 
Innkomne klager er fremsatt av naboer til områdene med benevnelsene KS 14 og KS 18. 
Det foreligger ikke klager fra andre områder innenfor planendringen. Vurderingen er om 
planendringen kan behandles etter en enklere prosess for disse to områdene eller om 
endringene er å anse som så konfliktfylt at den skal ha en full planbehandling.  
 
Igjennom saksbehandlingen av påklagd endring mener Rakkestad Kommune at de 
planendringen som er gjort, vil gi en marginal solendring for tilstøtende eiendommer.  
 
Endringen vil solmessig mest sannsynlig være til gunst for naboer, ikke forverre sol-
situasjonen. I tillegg er det gjort endringer på bestemmelsene om fasader slik at fasaden 
blir brutt på mellom 6,5 og 7 meter som gir et dempet uttrykk mot tilstøtende 
eiendommer. Rakkestad kommune kan ikke se at endringen bør være spesielt 
konfliktfylt, siden vedtak av plan i 2016 ikke ble påklagd.  
 
Rådmannen mener med bakgrunn i ovennevnte, at selv om det foreligger naboprotester, 
så kan saken behandles etter pbl. §12-14.  
 
 



Annet 
Klager har også anført to avsnitt som ikke påberoper noen saksbehandlingsfeil eller en 
annen form for klage. Det ene avsnittet gjelder avissak fra 02.09.2016 hvor enhetsleder 
Espen Jordet siteres. Saken det refereres til, gjelder ikke reguleringsplansaken men 
derimot en dispensasjonssak. Avisutklippet er vedlagt saken. Det andre avsnittet er et 
forslag til hvordan klager mener området skulle vært utnyttet. Dette har vært gjenstand 
for vurdering i utarbeidelsen av planen som ble vedtatt i 2016. Disse to avsnittene i 
klagene er ikke kommentert all den tid de ikke inneholder en klage men ansees å være 
opplysninger /supplement til klagen. 
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