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5/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON- PRESTEGÅRDSKOGEN HESTEHOVVEIEN 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

 Rakkestad kommune gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Prestegårdskogen pkt. 2.1.c.  

 Det tillates oppført tomannsbolig med miste tomteareal 445 m2 pr boenhet.  
 

 
 
Vedlegg 

1. Brev til Rakkestad kommune 19.06.2018. 
2. Nye tegninger og kart. 

 
 

Bakgrunn 
På Prestegårdskogen boligområde er det i området, med benevnelsen B24 i 
reguleringsplan, prosjektert 2 eneboliger og en tomannsbolig. Området er på totalt ca. 
2.4 daa. Reguleringsplanen har bestemmelser for minste tomtestørrelse pr boenhet på 
750 m2 for eneboliger og 500 m2 pr boenhet for flermannsboliger. Tomannsboligen i 
dette prosjektet oppfyller ikke minstekravet til tomtestørrelse og må derfor behandles 
som en dispensasjonssak.  
 
 
Hjemmel 
Dispensasjon fra reguleringsplaner behandles etter plan og bygningslovens kap. 19 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Gjeldende reguleringsplan for Prestegårdskogen, vedtatt 22.5.2007.  
 
Det er tidligere gitt tillatelser til fradeling av eiendommer ned til 417 m2. Det er gitt så 
vidt mange fradelinger mellom 417 og 500 m2 at det gir presedens i forhold til 
tomtestørrelse relatert til denne saken. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Små tomter kan, i mange tilfeller, gi mindre egnede utomhus arealer, som igjen kan gi 
dårligere bokvalitet. 
 
 



Administrasjonens vurdering 
Prestegårdskogen fremstår som et klassisk boligfelt med en blanding av eneboliger og 
tomannsboliger i rekke. På byggefeltet forekommer en blanding av byggestiler.  
Det er tidligere gitt tillatelser til fradelinger ned til 417m2 pr boenhet. De fleste tomter 
under 500 m2 har areal rundt 450 m2.  
 
Dispensasjon skal vurderes etter kriteriene i § 19-2, hvor dispensasjon ikke kan innvilges 
hvis det ikke er klar overvekt av fordeler ved dispensasjon og hensynet bak 
bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt.  
 
Bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er pkt 2.1.c i planbestemmelsene:  
 
 
c. Tomteareal  
Minste netto tomteareal er 750 m2 for frittliggende eneboligbebyggelse og 500 m2 for 
sammenkjedete boliger, rekkehus eller boliger i tun. Netto tomt er areal regulert til 
boligformål, eksl. regulert veggrunn, fellesområde, mv.  
 
Hensynet bak å regulere inn et minsteareal til boliger er å sikre et minimum med 
uteoppholdsarealer til boligene. Videre sikre en minsteavstand mellom boliger garasjer 
og infrastruktur.  
 
Muligheten til uteoppholdsarealer er et viktig parameter i forhold til bokvalitet. 

Veilederen til grad av utnytting sier følgende om bokvalitet:  
 
Indikatorer på bokvalitet kan være andelen boliger med ensidig nordvendte fasader, 
andelen yttervegg pr. bolig, lysforhold på felles utearealer, støyforhold osv. Tomtens 
kvaliteter vil ofte være avgjørende for hvorvidt det er mulig å kombinere en høy 
utnytting med god bokvalitet på alle boliger. Kommunen bør vedta retningslinjer i 
kommuneplanen som sikrer en minimumsstandard for nye boliger, knyttet til bokvalitet.  
 
Bokvaliteten påvirkes av:  

 Lysforholdene på utearealet  

 Støyforholdene på utearealet  

 Vegetasjon. Plantebelter kan brukes til skjerming mot kalde vinder  

 Orientering. Hovedfasaden bør legges så sydvendt som mulig for god utnyttelse 
av solinnstrålingen  

 Innbyrdes plassering av bygninger. Bygningskropper bør ikke ligge for tett inntil 
hverandre, da kraftig vind kan oppstå når mellomrommet blir for smalt  

 
Søkeren har anført følgende:  

 Oppfylle kommunens overordnede mål om fortetting av boligmasse på en positiv 
måte 

 Det aktuelle areal er godt egnet for fire tomter – mulig bedre enn for 3 tomter. 
 Ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt vil løsningen med 4 tomter gi en bedre 

kostnadsfordeling pr tomt - sammenlignet med 3 tomter 
 Område Prestegårdskogen er et klassisk boligfelt med blanding av eneboliger og 

tomannsboliger i rekke og med god blanding av stilarter. 



 Vi er kjent med at det tidligere er gitt dispensasjon til fradelinga v boligtomter 
ned mot 417 m² tomtestørrelse. 
 

Argumenter mot ønsket løsning: 
 Ønsket løsning står i konflikt med arealbestemmelser for Prestegårdsskogen pkt 

2.1.c. Avviket fra denne bestemmelsen vil ha marginal effekt på 
arealdisponeringen av feltet som helhet. 

 Små tomter kan i enkelte tilfeller gi mindre egnede utomhus arealer med dårlig 
bokvalitet. 

 
Rådmannen følger langt på vei søkers argumentasjon. Slik tomten er utformet og 
prosjektert, med i hovedsak vestvendte utomhus arealer, vil det gi relativt små men 
likevel gode utomhus arealer. Boligene er plassert slik på tomtene at de gir god 
utnyttelse av tomta. Sett i sammenheng med de føringer som ligger i veilederen, Grad 
av utnytting om bokvalitet, ser ikke rådmannen at prosjektet går på akkord med dette. 
 
Rådmannen vurderer at hensikten bak bestemmelsen er opprettholdt på en god måte 
selv med noe mindre tomter. I forhold til arealutnyttelse er tomtene arrondert på en god 
måte og arealene er utnyttet maksimalt uten at det går på bekostning av bokvalitet. 
Hver bolig vil ha ca. 10 meter mellom bygning og tomtegrense. Dette gir rom for  gode 
uteoppholdsarealer på hagesiden.  
 
Arealer for boligbygging er en marginal ressurs. Der det ligger til rette for gode 
prosjekter med høy utnyttelse gir dette en samfunnsmessig oppside. Rådmannen 
vurderer prosjektet til å ha overvekt av positive sider. 
 
Rådmannen mener vilkårene for dispensasjon er oppfylt.   
 


