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Bakgrunn 
Rakkestad Kommunestyre vedtok 26/4-2018 i SAK 12/18 endring av 
områdereguleringsplan for Rakkestad sentrum. Endringene innebar endringer på 
bestemmelsene for takform og høyder for områder regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse/lavblokk samt bestemmelse av høyder i meter til gesims og møne for 
resten av formålene, innenfor planen. I opprinnelig områdereguleringsplan var høyder 
oppgitt som etasjer og etasjehøyder. Saken er påklaget rettidig og klagene skal 
behandles av vedtaksinstans.   
 
 
Andre saksopplysninger, historikk.   
Rakkestad Kommune varslet først oppstart av endringsarbeid på planen 15.12.2017, 
endringen gjaldt kun områdene KS 1,2,14,15,16,17 og 18. Endringen ble ikke 
ferdigbehandlet og gjennomført fordi Rakkestad kommune erfarte  behov for flere 
presiseringer/endringer av planbestemmelsene.  
 
Nytt varsel om endringsarbeider ble sendt ut 13.02.2018. Varslet ble sendt til alle 
innenfor og inntil planområdet i brevs form og varslet 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. 
 
 
Klagernes anførsler  
Vi på vår side kan ikke se at det å gå fra 9 til 10 meter er en mindre vesentlig endring 
for oss som dette vil berøre, da vi i utgangspunktet mener 9 meter er høyt nok. Vi 
mener at en slik endring som dere vil foreta her krever full planbehandling. 
 
Vi reagerer også på at vårt innspill til saksnr 17/3292-1 ikke er kommentert da vi mener 
våre eiendommer vil få vesentlig dårligere solforhold med påfølgende dårligere bokvalitet 
av et bygg på 9 meter. Det vil jo da være innlysende at et bygg på 10 meter vil gi enda 
dårligere solforhold og bokvalitet. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
I klagen anføres at endring av byggehøyde fra 9 til 10 meter på planlagt boligprosjekt, 
på naboeiendom vil endre påvirkningen på tilstøtende eiendommer i en slik grad at den 
ikke kan behandles etter pbl. §12-14 andre ledd:  
 
«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.» 
 
Rådmannen viser til sin vurdering i saksfremlegget til påklagd vedtak:  
 
«Det er innkommet innspill på at foreslåtte endringer ikke er i tråd med prinsippet for 
mindre endring av reguleringsplan. Rådmannen er av den oppfatning at endringene av 
bestemmelsene som beskrevet ovenfor ikke fordrer full planbehandling, selv om berørte 
parter ikke er enig i endringen. Maksimal byggehøyde for saltak tas vesentlig ned, samt 
at en økning av gesimshøyde for flate tak fordrer en brytning av fasaden – inntrukket 3. 
etasje mot eneboligbebyggelse og minst 2 sider. 
De foreslåtte endringene berører ikke plangjennomføringen forøvrig.» 
 
Rådmannen står fast i sin vurdering at saken kan behandles etter reglene i pbl. § 12-14. 
Vedtatt endring av maksimal byggehøyde for områdene med benevnelsene KS 4-10, 14-
15 og 18, med de avbøtende tiltak og nye bestemmelser for saltak gir en såpass 
marginal endring, for tilstøtende eiendommer, at den etter vår vurdering faller godt 
innenfor rammene av pbl. 12-14. 
 
Klager viser til at deres innspill om oppstart ikke er kommentert i kommunens vurdering 
av det påklagde vedtaket. Klager påpeker at en 10 meters høy bygning vil gi vesentlig 
dårligere solforhold og bokvalitet enn en bygning med 9 meters høyde.  



 
Klageren har rett i at innspillene ikke er direkte kommentert i saksfremlegg. Innspillet er 
i sin helhet lagt ved saken til behandling. 
 
Selv om innspillene som er innkommet ikke er direkte kommentert i saken er de like fullt 
tatt med inn i vurderingene som er gjort. Rådmannen viser til s 4. i saksfremlegget til 
påklagd vedtak: 
 
«…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 gjeldende bestemmelser. Innenfor gjeldende 
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 fastsettes en maksimal gesimshøyde på 8 meter og mønehøyde på 
12,5 meter. For et bygg med bredde 20 meter gir det en takvinkel på mellom 24-25 
grader.  
 
Rådmannen foreslår å øke maksimumshøyden for bygninger med flate tak til 10 meter. 
For å avbøte den økte høyden på bygningen 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 bygningen og vil ikke bli 
mer dominerende enn gjeldene bestemmelser åpner for. Rådmannen mener disse 
bestemmelsene vil gi mindre påvirkning av naboeiendommer enn dagens bestemmelser. 
…» 
 
Vurderingene her viser nettopp at de innspill klager har kommet med er vurdert og 
delvis tatt hensyn til. Rådmannen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil i 
forhold til innspill, ingen av innspillene er spesielt kommentert.  
Alle innkommende innspill til planarbeidet er lagt ved saksfremlegget til behandlingen.  
 
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder momenter som tilsier at klageren skal gis 
medhold.  
 


