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U ttalelse. Endring av områdereguleringsplan - Rakkestad sentrum

Østfold fylkeskommune (ØFK) viser til brev fra Rakkestad kommune datert 15. desember
2017. Rakkestad kommune vedtok 29. september 2016 områdereguleringsplan for Rakkestad
sentrum. Etter en tids bruk har det kommet frem at planen har noen mangler, som ikke
gagner den ønskede utviklingen i Rakkestad sentrum.

Rakkestad kommunen varsler derfor endring av følgende områder: KS1, 2, 14, 15, 16, 17 og
18. Kommunen viser til sin nettside, som ikke synes å være oppdatert (med blant annet
høringsfrist 9.9.2017 og ingen lenke til plankart). Frist for innspill er satt til 10. januar 2018,
ØFK ba om forlenget frist og fikk ytterligere to dager.

Rakkestad kommune opplyser om at endringen vil behandles etter § 12-14 2. ledd som en
endring som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, og som ikke går utover
hovedrammen i planen.

Bestemmelsene til reguleringsplan Rakkestad sentrum angir etasjehøyder og antall etasjer
innenfor planområdet og delområder. Rakkestad kommune har til hensikt å endre
bestemmelsene slik at planen angir maksimum og minimums byggehøyde innenfor de
forskjellige områdene i planen.

Fylkeskommunens oppgave i denne forbindelse er å legge vekt på virkningene av endringene
samlet sett. ØFK vektlegger følgende forhold i saken:

12-14. endring og oppheving av reguleringsplan

Det gjelder de samme reglene for endring og oppheving av reguleringsplan som for
utarbeiding av ny plan. Dette er begrunnet med at et planvedtak som bygger på en grundig
faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, må være forpliktende, og ikke skal
kunne fravikes i hovedtrekkene uten etter ny og tilsvarende prosess.

Mindre endring i en arealplan vil si endringer som er små i forhold til helheten i planen.
Rakkestad kommune konkluderer med at dette er en mindre endring av vedtatt
reguleringsplan og at endringen i liten grad berører hovedgrepene i planen. ØFK deler i stor
grad kommunens oppfatning.
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ØFK har uttalt seg til områdereguleringen ved en rekke anledninger. Gjengangerne er
forholdet til kjøpesenterbestemmelsen, mangel på tilfredsstillende arealer til lek og
nærlekeplasser, samt mangel på oppfølging av verneverdivurderingen, som er gjort for
Rakkestad sentrum.

Kulturminne/kulturmiljø

Målsettingen er å legge til rette for konsentrert bebyggelse av lavblokker i 3 etasjer i
områdene KS1, 2, 14,15,16,17 og 18.

Fylkeskonservatoren har følgende merknader til de foreslåtte endringene:

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.

Kravene til arkeologiske registreringer i områdene KS1 og KS2 frafalles nå.

Områdene KS14 og 18:
Fylkeskonservatoren har ingen kommentarer til reguleringsendringen.

Områdene KS15, 16 og 17:
Det vises til Østfold fylkeskommunes uttalelse til områdereguleringsplan Rakkestad sentrum –
offentlig ettersyn, datert 29.06.16, der Fylkeskonservatoren skrev følgende:

«Kulturminner/kulturmiljø
Bakgrunnen for avgrensninger av hensynssone kulturmiljø i planen har vært
verneverdivurderingen som ble utarbeidet for Rakkestad sentrum av siv.ark. Svein M. Jakobsen
i 2013, som en temautredning til sentrumsplanen. Områdereguleringsplanen har bestemmelser
som sikrer at bygningsmassen innenfor de avgrensede hensynssonene blir ivaretatt. I et
sentrumsområde kan et byggeprosjekt som grenser mot en verneverdig bygning eller et
bygningsmiljø forringe opplevelsen av dette. Vi forslår at følgende tekst legges inn som et nytt
underpunkt under punkt 4.5 (bestemmelse for å sikre verneverdier/kulturminner):
Tiltak som berører bygninger og bygningsmiljøer omfattet av hensynssoner kulturmiljø må
forholde seg til verneverdig bebyggelse på en måte som ivaretar hensynet til byggehøyder,
målestokk, uttrykk og møtet mellom gammelt og nytt.
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Ved 1. gangs offentlig ettersyn av planen var bebyggelsen i Storgata 25, 27, 29, 31 og 33
avmerket med hensynssone vern. Dette var en direkte oppfølging av den nevnte
verneverdivurderingen. I verneverdivurderingen er Villa Sundby (Storgata 25) gitt vernegrad 3
(høyeste vernegrad). Bygningen er beskrevet som «et autentisk sveitserhus, og et
forbildeeksempel på god bygningsbevaring». De øvrige fire villaene er samlet angitt med
vernegrad 1, men enkelthusene er plassert i ulike vernekategorier. For disse heter det: «I det
helhetlige trehusmiljøet med 5 boliger, som starter med Villa Sundby, er det naturlig å gradere
verneverdien på bygningene. Helheten tilsier at ingen bygninger bør tillates revet. Dette bør
kunne inspirere til korrekte rehabiliteringer. Det gir muligheter til å skape forbilder, som kan
være med på å formidle Rakkestads kulturhistorie.»

I et regionalt planmøte i 2013, der områdereguleringsplanen ble presentert, ble det uttalt fra
kommunen og plankonsulenten at planarbeidet fullt og helt hadde til hensikt å innarbeide det
forslaget til vern som framkom gjennom verneverdivurderingen.

I planforslaget som nå er til offentlig ettersyn er hensynssone kulturmiljø for de nevnte
boligene beklageligvis tatt ut. Villaområdet danner et viktig miljø ved adkomsten til Rakkestad
sentrum. I vår uttalelse til offentlig ettersyn av planprogrammet uttalte vi:
« Fylkeskonservatoren mener det er viktig å bevare mest mulig av de bygninger, anlegg, gater
og plasser som, fra begynnelsen av, var med på å forme stasjonsbyen Rakkestad. Det er viktig
å få tatt vare på de få elementene som er igjen, særlig de som ligger langs
hovedferdselsårene.» Fylkeskonservatoren tok også opp forholdet i regionalt planmøte 26.
april 2016 og ba kommunen vurdere å avmerke området med hensynssone vern i planen. Det
er nettopp gjennom en overordnet plan som dette at kommunen kan påpeke verneverdier og
finne mer egnete byggetomter. Dette bør ikke styres av eiendomsutviklere.
Fylkeskonservatoren vurderer boligene til å ha lokal verneverdi, ikke regional eller nasjonal, og
Østfold fylkeskommune kan derfor ikke reise innsigelse til planen på antikvarisk grunnlag. Den
enkelte kommune har et selvstendig ansvar for å ta vare på sine viktige lokale kulturminner. I
denne saken mener vi det er meget uheldig at kommunen foreslår riving og tilrettelegging for
ny bebyggelse framfor vern. Dette har først og fremst å gjøre med ivaretakelsen av Rakkestads
særpreg. Vi ber nok en gang kommunen om å vurdere å avmerke villabebyggelsen med
hensynssone vern.»

Fylkeskonservatoren fastholder ovenstående uttalelse, og anbefaler med dette at områdene
KS15, KS16 og KS17 reguleres til et bevaringsområde H570 Bevaring kulturmiljø.

…………………………..

Vi har ingen videre innspill på nåværende tidspunkt, men forutsetter at vi får planforslaget til
uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.
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