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Rakkestad kommune
har fått beskjed om å
ikke la seg påvirke for
mye av de lokale
utbyggerne. Nå er alt
klart for å vedta en ny
sentrumsplan. Den
blir akkurat slik som
utbygger Harlem
Eiendom har ønsket.
Joachim c onstantin h øyer
joachim.hoyer@r-a.no
950 12 712

I formannskapet onsdag ga Es -
pen Jordet, sammen med råd -
mann Alf Thode Skog, en rede -
gjørelse for arbeidet med ny
sentrumsplan. Et arbeid som
har vært pågående siden 2010.
Det endelige forslaget til ny
sentrumsplan har den seneste
tiden vært ute på høring.

– Dette blir en omfattende be -
handling, og det er noen punk -
ter som vil skape debatt og ue -
nighet, sa Alf Thode Skog i for -
mannskapet onsdag.

" Regionale myn-
digheter antyder
at vi lar oss styre

litt av lokale utbyggere.
Sånn er det jo overalt.
e spen Jo R det
Rakkestad kommune

h ørin gssvarene
Debatt blir det nok. For nå har
høringssvarene kommet. 11 in -
stanser, i form av myndigheter,
privatpersoner og organisasjo -
ner, har kommet med sine inn -
spill og bemerkninger til forsla -
get til sentrumsplanen. Ikke
overraskende var det de to tid -
ligere Rakkestad Avis-omtalte
sakene om Heggeveien og tre -
husrekka i sentrum i sveitser -
stil som engasjerte til est inn -
spill under høringsrunden. Na -
boer, Historielaget og Fortids -
minneforeningen har alle gjort
merknader med tanke på tre -
husrekken, hvor det mye om -
talte sveitserhuset Villa Sundby
ligger i dag. Det er ikke kommet
noen innsigelser fra myndighe -
ter som gjør at sentrumsplane -
ne er truet i noen grad, siden
trehusene kun har «lokalhisto -
risk interesse». Det vil i praksis
bety at fylkeskonservatoren
mener det er vernet så mange
hus i samme stil på landsbasis,
at det er politikerne lokalt som
selv må prioritere om det er ak -
tuelt med verning av den type
bebyggelse. Dermed ligger alt
til rette for et vedtak i formann -
skapet, før det hele skal be -
handles i kommunestyret i lø -
pet av september.

Fortetting av sentrum
Politikerne har lenge ytret et
ønske om å fortette sentrum.
Argumentet skal være at det vil
føre til vekst i bygda. I det opp -

rinnelige forslaget til ny sen -
trumsplan hadde arkitektene
foreslått å verne trehusbebyg -
gelsen i storgaten til kategori
rød, som er den strengeste ver -
negraden. Dette ligger ikke len -
ger inne i forslaget fra kommu -
nen som politikerne nå får til
behandling. Det bør presiseres
at husene sånn sett aldri reelt
sett har vært vernet. Politiker -
ne virker samstemte.

– Jeg tror ikke det kommer
store endringsforslag i kommu -
nestyret. Jeg tror vi legger fram
en sak som det er bred enighet
om, sa ordfører Ellen Solbræk -
ke (Ap) i formannskapsmøtet.

– Jeg synes det ser bra ut. Det
er bare å kjøre på. Nå har vi ven -
tet i fem år, sa Knut Magne
Bjørnstad fra samme parti.

v illa sundby-saken
På Villa Sundby-eiendommen
har Harlem Eiendom tidligere
søkt, og fått innvilget fra politi -
kerne, dispensasjon fra gjel -

dende reguleringsplan for å
rive sveitserhuset. Vedtaket fra
formannskapet ble senere om -
gjort hos fylkesmannen, etter
at det ble påpekt feil lovanven -
delse i saksbehandlingen. Der -
med var tilbakemeldingen til
Rakkestad kommune at et slikt
spørsmål måtte tas høyde for i
en ny sentrumsplan. Som det
nå altså blir gjort. Dersom sen -
trumsplanen blir vedtatt har
bygdas rikeste mann fått øn -
sket sitt oppfylt om å få rive
sveitservillaen i Storgata 22, for
å erstatte det med et leilighets -
kompleks.

Espen Jordet sier til politi -
kerne i formannskapet at Fyl -
keskonservatoren i dialogmø -
ter har rådet kommunen om å
ikke bli for påvirket av lokale
utbyggere som Harlem Eien -
dom.

– Regionale myndigheter an -
tyder at vi lar oss styre litt av lo -
kale utbyggere. Sånn er det jo
overalt. Det er ikke bare Rakke -

Kommunen kk tilbakemelding fra Fylkeskonservatoren:

M en er kom m u n en l ar seg påvi rke
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Overbragte beskjeden: Det var Espen Jordet som ga
formannskapet tilbakemeldingen fra fylkeskonservator.

stad kommune som lar seg sty -
re av utbyggere. Vi er avhengig
av å legge til rette der det er in -
teressant å bygge ut. Det er der
forslagene kommer. Så om det
skal kalles å la seg styre av ut -
byggere, eller om det blir å føle
tempen i bygda?, spør Espen
Jordet bestemt, men som like -
vel påpeker at innspillene fra
Heggeveien og Storgata har
noen gode poenger.

– Det blir et valg man må ta.
Men dersom det tas inn går det
an å argumentere godt for det,
sier Espen Jordet til politikerne.

Forberedt på klager
Tilbakemeldingene fra Fortids -
minneforeningen og én av na -
boene i området skal ha vært
omfattende, og på hele åtte si -
der. Espen Jordet advarer alle -
rede nå mot det som trolig vil
bli en ny runde med en klage -
sak når politikerne vedtar sen -
trumsplanen som den forelig -

ger. Dermed er nok ikke siste
ord sagt om trehusene og Heg -
geveien i denne omgang.

– Her kommer man også til å
få en klagesak hvis kommune -
styret vedtar planene som det
ligger for det området. Faglig er
det fullt forsvarlig å argumen -
tere for en fortetting i det aktu -
elle området, sier Espen Jordet

k unne trekke seg
Under behandlingen av dispen -
sasjonssaken i or høst ble det
viktig for politikerne i for -
mannskapet å si ja til søkna -
den, av nettopp hensyn til den
lokale investoren. Fordi Har -
lem Eiendom kunne trekke seg
helt fra prosjektet dersom poli -
tikerne sa nei. I et intervju med
Rakkestad Avis om Villa Sund -
by-saken, sa også Harlem at det
kunne bli tilfellet. Han så nem -
lig ikke noen grunn til å videre -
føre prosjektet dersom han ble
motarbeidet av lokalmiljøet.

Ordføreren i bygda er uenig i
tilbakemeldingen om at kom -
munen lar seg påvirke, men sier
at hun forstår at det kan virke
slik for andre.

– Jeg synes ikke vi lar oss på -
virke, men vi har gitt mange

dispensasjoner. Men det er for -
di vi har hatt en gammel og kre -
vende sentrumsplan. Nå får vi

ere muligheter. Når det nnes
aktører som vil utvikle Rakke -
stad sentrum, må vi politikere
ta det med oss, sier Solbrække.

Kommunen kk tilbakemelding fra Fylkeskonservatoren:

M en er kom m u nen l ar seg påvi rke

s a M ste M te: Tonen i formannskapet var samstemt. Det går mot et vedtak for sentrumsplanen. Slik forslaget ligger nå vil ikke trehusrekken
i Storgata bli vernet, slik som arkitektene foreslo i utgangspunktet. F O t O : jO a chi M cO nstantin h øyer
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Hundeeieren mener hun
har blitt dømt for sin
uvitenhet etter hun
valgte å stole på en
anbefaling av oppdret -
ter.

Marita Lundsrud Berg
marita.berg@r-a.no

922 37 355

– Det som står i avisen er ikke
saken. Saken gjelder at jeg
som uerfaren hundeeier ble
sterkt anbefalt å bruke et
bje ebånd av oppdretter,
som fortalte om sin hunde -
erfaring gjennom 30 år. Jeg
har mange rundt meg, både i
og utenfor hundemiljøet,
som støtter meg og vet at jeg
har aldri har brukt vold mot
hunden min, sier hun.

Nå har kvinnen anket sa -
ken til lagmannsretten.

– Jeg føler dommeren ikke
greide å sette grad av skyl -
dighet, da dette har vært en
enveiskjøring hele veien, sier
hun.

Kvinnen ble tidligere den -
ne uken dømt i Sarpsborg
tingrett til 15 dagers fengsel
etter å ha brukt strømhals -
bånd på hunden sin. Opp -
dretteren benektet under
rettssaken at hun hadde an -
befalt båndet. Kvinnens ad -
vokat i saken er Erik Parmer.

Lovbrudd
bekymrer LO
Ifølge LOs Tillitsvalgtpanel har
re av ti som jobber i virksom -

heter med midlertidig ansatte,
avdekket brudd på arbeidsmil -
jøloven.

Minst én gang i året skal
virksomheten drøfte bruken
av midlertidig ansatte med
tillitsvalgte.

a nker dommen


