
Besøk: Vogtsgate 17, Moss | Post: Postboks 325 | 1502 Moss
Sentralbord: 69 24 70 00 | Faks: 69 24 70 01 | Org.nr 974 760 460
E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no | www.fylkesmannen.no/ostfold

Rakkestad kommune – innspill til varslet oppstart av endring av områderegulering
for Rakkestad sentrum

Vi viser til deres oversendelse datert 15.12.17 med varsel om oppstart av arbeid med
endring av områderegulering for Rakkestad sentrum.

Det fremgår av oversendelsen at « Etter en tids bruk viser det seg at planen har
bestemmelser som kan være feil eller ikke gir den ønskede utnyttingen. Rakkestad
Kommune starter derfor ett endringsarbeid for områdene med betegnelsen KS1, 2, 14, 15,
16, 17 og 18.

En av målsetningen med sentrumsplanarbeidet var å legge til rette for en tetter utnytting av
områder inntil sentrum dette ved en transformasjon fra mer tradisjonell
eneboligboligbebyggelse til mer konsentrert bebyggelse som lavblokk i tre etasjer.
Planbestemmelsene åpner for inntil 9 meters høyde på disse områdene. Det viser seg at
denne høyden blir i minste laget for å kunne bygge nye moderne leiligheter innenfor kravene
i teknisk forskrift. Endringsarbeidet har til hensikt å se på mulighetene for å øke
byggehøyden på disse områdene for  (å)  oppnå målsetningen om en tettere sentrumsnær
bebyggelse. »

Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og
skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i
høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen.
Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og
planprosess oppfylles i planarbeidet.

Innspill
Det gis litt motstridende signaler i varselet. Det varsles om at det er startet et arbeid med å
endre planbestemmelsene, noe som er normalt ved «vanlig» endring av reguleringsplaner.

Det er videre informert om at planendringen vil bli behandlet « som en endring som i liten
grad vil påvirke gjennomføring av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen, og
heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. » Dette indikerer en enklere
fremgangsmåte ved reguleringsendringer, noe som er mulig i visse saker. Det må da
forutsette at det informeres konkret om hva endringen innebærer. I mottatt dokument er det
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kun redegjort for at det er satt i gang arbeid med å endre planbestemmelsene, men det er
ikke redegjort for hva i planbestemmelsene som er tenkt endret, eller redegjort for hva dette
eventuelt vil ha av konsekvenser.

Det er ikke informert om det er tenkt store endringer i byggehøyde. Konsekvensene av
endringen vil naturlig nok avhenge av omfanget. Dersom det er tenkt store endringer i høyde
vil det kunne være nødvendig å se nærmere på mange deler av planbestemmelsene knyttet
til utnytting, parkering osv., men vi antar at det er tenkt holdt innenfor intensjonen om ca. 3
etasjer.

Kommunen bør da vurdere eventuelle konsekvenser for blant annet gatemiljø og
skyggevirkning for naboer.

Vi forutsetter at vi informeres om de konkrete foreslåtte endringene før de eventuelt vedtas.

Med hilsen

Geir Gartmann e.f. Carl Henrik Jensen
seniorrådgiver seniorrådgiver
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