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Rådmannens forslag til vedtak

Reguleringsbestemmelsene endres slik det fremgår av vedlagt forslag til nye bestemmelser.

Behandling i Formannskapet den 18.04.2018 sak 29 / 18

Behandling
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret
Reguleringsbestemmelsene endres slik det fremgår av vedlagt forslag til nye bestemmelser.

Behandling i Kommunestyret den 26.04.2018 sak 12 / 18

Behandling
Følgende hadde ordet i saken:
Peder Harlem (Sp).

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
Reguleringsbestemmelsene endres slik det fremgår av vedlagt forslag til nye bestemmelser.

Vedlegg
1. Nye planbestemmelser
2. Innkomne innspill

Bakgrunn
Rakkestad kommunestyre vedtok 29.09.2016 ny områdereguleringsplan for Rakkestad
sentrum med tilhørende bestemmelser og beskrivelser.
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Planbestemmelsene for byggehøyder er angitt som et produkt av etasjetype og etasjehøyde.
Denne måten å angi bygge høyder på kan gi rom for ulik tolkning og dermed rom for
misforståelser.

Plan - og bygningslovgivningen krever at maksimal gesims - og mønehøyde skal gå fram av
planen. Maksimale høyder er ikke entydig formulert i de vedtatte bestemmelser. For at
regulering splanen skal bli entydig og gi mindre rom for tolkninger bør planbestemmelsene
endres slik at planbestemmelsene følger lovens forutsetninger og direkte reguleringer.
Rakkestad kommune vedtok i formannskapet 27.09.2017 en endring i form av en presisering
av høydebestemmelsene for områder regulert til sentrumsformål. Ved en nærmere
gjennomgang av hele sentrumsplanen har rådmannen kommet frem til at alle
høydebestemmelser i sentrumsplan bør presiserer og eller endres. Det er innkommet innspill
og kommentarer p å gjeldene bestemmelser for spesielt områder regulert til konsentrert
småhusbebyggelse/lavblokk. Disse går på at det er et misforhold mellom tillatte antall
etasjer og tillat byggehøyde. Rådmannen tar derfor alle bestemmelser gjeldene høyde opp til
vurderi ng.

Hjemmel
Endring av reguleringsplan omfattes i § 12 - 14 i plan og bygningsloven.

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

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedt ak 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 p lan 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. Jf.
for øvrig § 1 - 9.

Andre faktaopplysninger
Det er kun bestemme lser vedrørende byggehøyder og takform som blir berørt. Plankartet og
andre bestemmelser er uforandret.

Innkomne innspill
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
Geir og Lillian Larsson
Svein Olav Kjeve /siv.ing. Helge Andreassen
Halvor Hartvig
Thor Lannem
Finn R. Schie m.fl
Svein Graarud
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Administrasjonens vurdering
Sentrumsplanen for Rakkestad har høydebestemmelser hvor det tas utgangspunkt i antall
etasjer og spesifiserte etasjehøyder for bolig og næring. Denne måten å angi høyder på kan
disk uteres om er i tråd med plan - og bygningslovens krav til at det skal angis en gesims - og
mønehøyde for bygninger. Rådmannen velger derfor å endre alle bestemmelser for høyde i
planen, slik at maksimums - og minimumshøyder er angitt for gesims og møne i mete r over
gjennomsnittlig planert terreng. Dette gjelder for alle reguleringsformål innenfor planen. For
de fleste områdene er det ikke snakk om en reell endring, men en presisering fra utregning
av etasjeantall og etasjehøyde til en meterangivelse. De område ne hvor det er foreslått
endringer utover dette, altså en reell endring av byggehøyde, vil bli vurdert spesielt under.
Det har i høringsrunden kommet innspill til planarbeidet, som tilsier at det bør vurderes
endringer utover den tidligere gitte presiseri ng.

Endring av reguleringsplan følger § 12 - 14 i plan og bygningsloven. Som hovedregel skal
endring av plan følge full planbehandling. § 12 - 14, 2. ledd åpner for at mindre endringer kan
behandles på en enklere måte og delegeres til formannskapet. Forutset ningene for at en
planendring skal kunne behandles etter 2. ledd er at endringene i liten grad må påvirke
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke gå utover hovedrammene av planen og ikke
berøre hensynet til natur og friluftsområder.
I tillegg er det i 3. ledd bestemmelser for hvordan dette skal varsles. Det er krav om at alle
berørte, så vel myndigheter som berørte parter, skal varsles og gis anledning til å utale seg.

Vil et planarbeid som er varslet at skal følge 2. ledd kunne behandles som en mindre e ndring
selv om naboer er uenige i endringen?
Dette er omtalt i forarbeidene til loven, ot.prop. 149 L (2015 - 2016) «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 kar akter av innsigelse, føre til at endringen må behandles videre etter en ordinær
planprosess.»I forhold til negative innspill til en varslet endring er det ikke gitt at denne
utløser en fulle planbehandling etter § 12 - 10. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert
enkelt tilfelle. Rådmannen vil vurdere forholdet til §12 - 14 i hver enkelt sak.

Rådmannen mener det er mest hensiktsmessig å ta for seg punkt for punkt i
bestemmelsene, kommentere de foreslåtte endringer og forholdet til innkomne innspill.

Høyde r er regulert i punkt 4.2 i planbestemmelsene. Bestemmelsenes forslag til endringer er
fortløpende vurdert under:

4.2.1 beregning av byggehøyder.
Denne bestemmelsen inneholdt formelen for utregning av byggehøyder i hvert enkelt
område. Denne er endret i sin helhet for å tilpasse seg at møne og gesims er presisert for
hvert enkelt område.

4.2.2. Frittliggende småhusbebyggelse.
Teksten er endret fra 2 etasjers høyde på bolighus til mønehøyde 7.5 meter og 6 meter til
gesims. For garasjer er 1 etasje endre t til 6 meter mønehøyde, 4 meter gesimshøyde. Dette
anses i praksis å være uforandret i forhold til gjeldene bestemmelser.
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4.2.3 Konsentrert småhusbebyggelse, lavblokk.
Her er det innkommet innspill både for og mot den foreslåtte endringen. Maksimalhøyde n
her er for enkelte områder økt fra 9 til 10 meter for å kunne innplassere de 3 etasjene det i
gjeldene bestemmelse er åpnet for. Dette gjelder ikke for områdene KS 1 - 3, 11 - 13 og 16,17.
Endringene medfører at det i de aktuelle områdene kan oppføres bygg 1 meter høyere enn
opprinnelig regulering. Områdene regulert til konsentrert småhusbebyggelse er områder som
i hovedsak ligger mellom sentrumsbebyggelse og den mer tradisjonelle
eneboligbebyggelsen, regulert til frittliggende småhus. Områdene er i noen grad satt av til
formålet i et langsiktig transformasjon/fortettings øyemed for sentrum. Dette medfører at for
omkringliggende og spesielt mot eneboligbebyggelsen, så kan kan nye bygg fremstå som
dominerende og endre det eksisterende bybildet.

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, spe sielt
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 totalbi ldet 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.

Gjeldene 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 forve ntet 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 k unne
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 e n 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 klos ser» 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 dis se bestemmelsen vil gi mindre
påvirkning av naboeiendommer en dagens bestemmelser.

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 – inntruk ket 3. etasje
mot eneboligbebyggelse og minst 2 sider.
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De foreslåtte endringene berører ikke plangjennomføringen forøvrig.

For områdene med benevnelsen KS 1,2 (bankområdet) har fylkeskonservator kommet med
innspill på at reguleringen ikke i stor nok gra d ivaretar det tilliggende bygningsmiljøet med
Bankbygget og Midtstuen, som i planen er gitt vern. Dette er rådmannen enig i og foreslår at
det for disse områdene settes krav til saltak med 8 meter til gesims og mønehøyde 12,5
meter. Denne høyden vil harmo nere med tilliggende bygginger i alleen og bankområdet.
Utnytelsen vil bli god nok for å ivareta den langsiktige boligøkningen i sentrum.

4.2.4 Sentrumsformål
2 ½ etasje endres til 9,8 meter gesimshøyde,
3 ½ etasje endres til 13 meter til gesims
Bygginge r med inntrukket toppetasje kan ha gesimshøyde 16,2 meter
Maksimal mønehøyde for saltak settes 16,2 meter.
Det kan i tillegg oppføres tekniske installasjoner over tak som ventilasjon og heisetårn. Disse
kan ikke ha en utstrekning utover 20% av aktuell fasa delengde.
De foreslåtte endringene av bestemmelse er kun en omregning av gjeldene bestemmelser og
er følgelig ingen reell endring av planen, med unntak av bestemmelsen om teknisk
installasjon. Dette er nødvendig for å ivareta bla krav til heis. Et økning a v fasadehøyde på
et begrenset område på inntil 20% av fasadelengde vil ikke gi byggingen ett mer
dominerende preg. Heistårn ville uansett bli tema i byggesak og gjenstand for en
dispensasjons behandling.

4.2.5 - 15 div formål
For punktene 5 - 15 er det ku n foretatt en omregning av gjeldene etasjer til gesims og
mønehøyder. Ingen reell endring.

Andre vurderinger
Som en totalvurdering av sakskomplekset og kommunes delegasjonsreglement finner
rådmannen at det ikke entydig fremkommer at denne typer saker er delegert til
formannskapet. Saken bør derfor fremmes for kommunestyret for endelig vedtak. Hvis
liknende saker i fremtiden ønskes delegert til formannskapet må det gjøres endringer i
kommunens delegasjonsreglement.

Melding om vedtak sendt:
Saksbehandler for videre oppfølging.


