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GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.06.2018  
 

Saksbehandler:  Jorun Cesilie Dybvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/1540  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Protokollen fra møte i Formannskapet den 13.06.2018 godkjennes.  
 
 
 
Vedlegg 
Protokoll fra møte i Formannskapet den 13.06.2018. 
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RAKKESTAD KULTURSKOLE  
 

Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: A30  
Arkivsaksnr.: 18/2347  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/18  Formannskapet 12.09.2018 
/  Kommunestyret 27.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommune viderefører prosjektet Rakkestad kulturskole i samsvar med budsjett 
2018 og økonomiplan 2018 – 2021.  
 
Rakkestad kulturhus er lokalitet for Rakkestad kulturskole overensstemmende med det 
skisseprosjekt som er lagt fram.  
 
En omgjøring av kinosal til kino-, konsert- og teatersal er fase to i Rakkestad kulturskole – 
idet det ikke er rom for tiltaket i fase en.  
 
 
 
Vedlegg 

- Skisseprosjekt for Rakkestad kulturskole ved og i Rakkestad kulturhus. 

- Beskrivelse av utvalgte elementer i skisseprosjekt Rakkestad kulturskole ved og i 

Rakkestad kulturhus.  

- Skisseprosjekt for Rakkestad kulturskole ved og i gymnastikksalbygget på Rakkestad 

ungdomsskole.   

 

Innledende   
Rakkestad kommunestyre har i budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 satt av midler til 
bygging av kulturskole som følger:  
 

    2018 2019 2020 2021 

            

Rakkestad 
kulturskole,  kr.  5 000 15 000 5 000 0 

            

Sum,  kr. 5 000 15 000 5 000 0 
1 000 kroner.  

 
Tiltaket er i hovedsak finansiert med opptak av lån.  
 
Rakkestad kommunestyre besluttet dessuten for en tid tilbake å stille til disposisjon kr. 
2 600 000 av Erling Nærbys testamentariske gave til ny kulturskole. Brutto økonomisk 
ramme til prosjektet blir på denne måte kr. 27 600 000.  
 
Som en konsekvens av en investering som denne, øker de langsiktige lån med mellom kr. 
20 000 000 og kr. 22 500 000. Årlige utgifter til renter og avdrag av nye forpliktelser beløper 
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seg til kr. 1 250 000 – kr. 1 500 000. For en kommuneøkonomi som etter hvert strammer 
seg til, medfører det forholdsvis store utfordringer. 
  
Videre koster det ca. kr. 1 040 pr. kvadratmeter (renhold, strøm m.m.) – ca. kr. 832 000 for 
800 kvadratmeter – å drifte bygningsmasse av en middels standard. Det er ikke lagt inn i det 
gjeldende budsjett og økonomiplan.   
 
 
Historikk 
Rakkestad kommunestyre har hatt Rakkestad kulturskole på sin dagsorden i lang tid.  
I forskjellig omfang og innhold er den diskutert og til dels utredet i alle fall i de siste tjue – 
tjuefem årene.   
 
Første gang i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015, satte kommunestyret av 
8 millioner kroner for å legge til rette en moderne kulturskole i etablert bygningsmasse.  
En egen administrativ – politisk gruppe gikk i 2013 – 2014 inn for å realisere et 
kulturskoleprosjekt i eksisterende og nye lokaler på Rakkestad ungdomsskole.  
 
Kommunestyret vedtok etter hvert denne utvidelse av tiltaket. I budsjett 2017 og 
økonomiplan 2017 – 2020 ble ressurser til investeringen satt av som følger:  
 

    2017 2018 2019 2020 

            

Rakkestad 
kulturskole,  kr.  0 12 500 12 500 0 

            

Sum,  kr. 0 12 500 12 500 0 
1 000 kroner.  
 

Rådmannen oppfatter en stor folkevalgt enighet om å bygge ny kulturskole, men det har 
vært større diskusjoner og forskjeller mellom enkeltrepresentanter og partier når det dreier 
seg om innhold, omfang, lokalisering og tidspunkt for realisering av tilbudet. Av den grunn 
har debatten om spørsmålet gått kontinuerlig og med en dagsorden som har blitt influert og 
bestemt av de ustabile rammer som har omgitt sakskomplekset. For ca. to år siden 
presenterte to private aktører således alternativer for å etablere kulturskole og leie ut lokaler 
til kommunen på langsiktige vilkår. En lengre intern prosess brakte dessuten på nytt på 
banen Rakkestad kulturhus og Rakkestad sentrum som en base for kulturskolen.  
 
Det politiske nivå fattet interesse for initiativene – idet de ga et potensial for å få til en 
kulturskole innen mer akseptable og forsvarlige økonomiske rammer.  
 
Rakkestad kommunestyre gjorde i «Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 – Investeringer» 
følgende vedtak:  
 
En arbeidsgruppe bestående av ordfører, gruppeledere i formannskapet og rådmann 
nedsettes for å utrede alternativer for offentlig og privat samarbeid i kulturskoleprosjektet 
mot behandling i budsjettet for 2018.  
 
Rakkestad kommune bruker inntil kr. 300 000 av ubundet investeringsfond til prosjektering 
av Rakkestad kulturskole etter nærmere vedtak av formannskapet.  
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Rakkestad formannskap (sak nr. 60/17) og arbeidsgruppen konkluderte som følger:  
 

Ramme  

 

I den senere tid har to private aktører lagt fram alternativer for å etablere kulturskole 

i eksisterende lokaler i Rakkestad sentrum for utleie av dem til Rakkestad kommune.  

 

Rakkestad kulturhus gjøres til base for Rakkestad kulturskole – gjennom tilpasninger 

og ombygging av eksisterende lokaler og påbygg til anlegget.  

 

Bergenhus gamle skole – gymnastikksal  

 

Disse lokalene kan avhendes til lag og foreninger som øvingslokaler og foreningshus.  

 

Alternativet utredes videre.  

 

Lokaler i Rakkestad sentrum 

 

De lokaler som Rakkestad kommune har tilbud om å leie ligger på Mjørud 

Næringsområde. Det er ikke en foretrukket beliggenhet for kommunen med tanke på 

spesielt biltrafikk og jernbanetrase.  

 

Inntil at Rakkestad kulturhus som base for kulturskolen er avklart, utreder Rakkestad 

kommune ikke de to alternativene nærmere.  

 

Rakkestad kulturhus  

 

Rakkestad kommune kan gjøre ombygg og påbygg til Rakkestad kulturhus og oppnå 

et funksjonelt og formålstjenlig kulturskoletilbud.  

 

Ideen er å anvende kinosal og andre arealer i bygningen til konsertsal og øvingsrom.  

 

Rakkestad kommune bør utrede tiltaket nærmere – jf. kommunestyrets vedtak i 

«Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 – Investeringer» som grunnlag for en endelig 

beslutning i saken.  

 

Videre prosess 

 

Arbeidsgruppen tok til orde for å anvende kr. 200 000 av ressurser avsatt til 

planlegging og prosjektering av investeringen til videre utredninger av en kulturskole 

i Rakkestad kulturhus. 

 

Arkitektfirmaet – Eriksen & Skajaa – vant konkurransen om Rakkestad kulturskole og 

er fore-spurt også om å gjøre et skisseprosjekt av kulturhuset som kulturskolearena.  
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Prosjektleder Jon Ådalen leder kommunens prosjektgruppe – der for øvrig 

seksjonsleder Kåre Kristiansen og kulturskolerektor Trond Nilsen deltar. 

 

I dette arbeidet avklares blant annet:  

 

Ombygging av kinosal til konsertsal. 

Endringer av festsal.  

Biblioteket.  

Påbygg av Rakkestad kulturhus. 

Bergenhus gamle skole – gymnastikksal – rehabiliteres og oppgraderes til base for 

kor og korps.  

Avklare Bergenhus gamle skole med hensyn til de krav for tilfluktsrom som gjelder.  

 

Framdrift 

 

Utredningen finner sted i uke nr. 32/17 – uke nr. 40/17 – hvoretter resultater og 

konklusjoner legges fram for politisk nivå for behandling.  

Formannskapet vedtok dette opplegget i sak nr. 60/17 – «Rakkestad kulturskole – Melding».  
 
 
Den siste utredning  
I samsvar med mandat har arkitektfirmaet Eriksen & Skajaa på oppdrag av kommunen 
utarbeidet et skisseprosjekt for en kulturskole i og knyttet til Rakkestad kulturhus.  Det ble 
lagt fram i mars d.å. og har blitt ytterligere bearbeidet fram til at sak nå legges fram for 
formannskap og kommunestyre. 
 
Skisseprosjekt er vedlegg til denne saken.  
 
 
Rakkestad kulturskole er planlagt som en frittstående paviljong. Den er koplet til Rakkestad 
kulturhus ved en kulvert. Det forbedrer tilgjengelighet kulturskole versus kulturhus – slik at 
garderober, kiosk, toaletter, kinosal og andre fasiliteter kan sambrukes mellom de to formål.  
 
Paviljongen er i to etasjer – hver på 400 kvadratmeter (til sammen 800 kvadratmeter).  
 
Den inneholder: 
 

- Fem øvingsceller på 20 kvadratmeter.  

- Ensemblerom på 60 kvadratmeter.  

- Visuell kunst/utstilling på 75 kvadratmeter.  

- Allrom for øvelser og konserter – vendt mot rådhusplassen og med muligheter for 

åpning av fasaden for konserter – på 150 kvadratmeter.  

- Liten kinosal (konferansesal/konsertrom) på 70 kvadratmeter.  

- Blackbox på 80 kvadratmeter.  

- Bandrom på 40 kvadratmeter.  

- Rom for musikkteknologi, studio, redigering på 30 kvadratmeter.  

- Ulike mindre rom – handicaptoalett, lager m.m. 
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Når det gjelder nærmere beskrivelser av forskjellige elementer i musikkskolen – 
«konsertsalen», «musikkavdeling», «visuell kunst», «teaterfag» og «dans» – vises til 
vedlegg i saken.  
 
Utredningen tar videre til ordet for å oppgradere og bygge om eksisterende store kinosal slik 
at den kan anvendes til øvingsrom for kor og korps, konserter og teater.  
 
Å lokalisere kulturskolen i Rakkestad sentrum, har samfunnsmessige og direkte effekter for 
kultur-skolen og kulturlivet og kulturmiljøet mer i en helhet:  
 

- Styrker tilbudene i Rakkestad sentrum og dermed dette området som arena for 

handel og privat- og offentlig tjeneste-/servicevirksomhet og møteplass for 

befolkning og lokalsamfunn.   

 

- Kulturhuset utvikles i større grad som en helhetlig kulturarena i kommunen. 

 

- God effekt av mer utstrakt og felles bruk av forskjellig fasiliteter i kulturhuset og 

kulturskolen.   

Hva gjelder et kulturskoleprosjekt i eksisterende og nye lokaler på Rakkestad ungdomsskole, 
er det utredet i en tidligere fase. Det har likheter og forskjeller og fordeler og ulemper 
sammenlignet med det alternativ som nå er utarbeidet: 
 

- Lokalisering ved Rakkestad ungdomsskole og Rakkestadhallen – utenfor Rakkestad 

sentrum, men samtidig i et som miljø skolen og flerbrukshallen virker i og har 

etablert.  

 

Det bidrar også til å gi en kulturskole – sambruk med skole m.m. – økt potensial og 

rom.   

  

- Betydelige omgjøring av eksisterende lokaler for å oppnå tilfredsstillende standard – 

akustikk, lydtransmisjon, brann, bygningsfysikk og tekniske anlegg – som er 

kompliserte og kostnads-krevende.  

 

- Alternativet berører direkte en ny bygningsmasse på ca. 1 000 kvadratmeter – mot 

ca. 800 kvadratmeter for en ombygging og et nybygg til Rakkestad kulturhus. Det 

øker investerings-behovet potensielt med kr. 7 000 000. Da er ikke tatt hensyn til en 

ombygging av kinosal til kino-, konsert- og teatersal – anslåtte kostnader kr. 3 

000 000 – slik at «et ungdomsskole-tiltak» altså netto ligger an til å bli ca. kr. 

4 000 000 dyrere enn «et kulturhusprosjekt» 

Skisseprosjekt for lokalisering ved Rakkestad ungdomsskole er vedlegg til denne saken.  
Som rådmannen oppfatter det er en lokalisering ved Rakkestad ungdomsskole sett på som 
bra, men at en plassering i rådhus- og kulturhuskvartalet på ellers akseptable vilkår totalt 
sett er å foretrekke.  
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Økonomi  
Rådmannen opererer med budsjettall for prosjektene på kr. 35 000 pr. kvadratmeter. Det 
medfører i så fall investeringer i Rakkestad kulturskole som følger:  
 

Lokalisering ved Rakkestad kulturhus,  kr.  28 000 000 
Lokalisering ved Rakkestad 
ungdomsskole,  kr.  35 000 000 

 
Arbeider i store kinosal og kulturhuset for øvrig – som er nødvendig for å kunne avvikle 
gymnastikksal på Gamle Bergenhus skole – er eksklusive i denne oppstillingen. Det kan være 
trinn to i et kulturskole-prosjekt. Et bortfall av driftskostnader for gymnastikksalen, bør gi et 
viktig bidrag til finansiering av en siste fase av investeringen.  
 
Anslåtte kostnader ved ombygging av kinosal til kino-, konsert- og teatersal er ca. kr. 
3 000 000.  
 
For å komme fram til tryggere størrelse av investeringen, kreves en videre prosjektering av 
tiltak(ene) og at en anbudsprosess for det valgte alternativ gjennomføres.   
 
 
Rådmannens vurderinger  
Rakkestad kulturskole er en del av budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 – hvor det er 
satt av brutto kr. 27 600 000 i 2018 – 2020 til å gjennomføre investeringen.  
 
Som det ser ut på dette tidspunkt kan en kulturskole bli en realitet innen noenlunde slike 
rammer:  
 

Lokalisering ved Rakkestad kulturhus,  kr.  28 000 000 
Lokalisering ved Rakkestad 
ungdomsskole,  kr.  35 000 000 

 
En lokalisering ved og i Rakkestad kulturhus – eksklusive omgjøringer i eksisterende bygg i 
fase en – er i så fall det aktuelle alternativ.  
 
Fordi det enda bare foreligger budsjett- eller erfaringstall, er nøyaktighet og pålitelighet i 
dem relativt lave.  
 
Rakkestad kommune bør – hvis politisk nivå beslutter å gå videre med tiltaket – sette i gang 
detaljert prosjektering, utarbeide konkurransegrunnlag og hente inn anbud og fastsette 
endelige investerings-størrelser for kulturskolen. På det grunnlag kan en endelig beslutning 
om og iverksettelse av tiltaket besluttes.  
 
Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune fra 2018 går inn i en mer uoversiktlig og 
sannsynligvis langt mer krevende økonomisk situasjon enn den som har hersket i 2015 – 
2017 – idet kommunale utgifter til barnehage- og helse- og omsorgsformål spesielt 
ekspanderer, inntektsutviklingen i det nye inntektssystemet (etter kommunereformen) er 
svakere og det foregår, er forventninger om og plan-lagt større investeringer i skoler, 
omsorgsboliger og sykehjem fram mot 2021 – 2022. Rådmannen er redd for at det blir 
ugjørlig å holde kommuneøkonomien på rett kjøl med de ambisjoner for nye tiltak som er 
lokalt og om de verste konsekvenser av kommunereformen slår inn på inntektssiden.  
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Å realisere Rakkestad kulturskole, utløser rente- og avdragsutgifter av nye lån på 1,25 – 1,5 
millioner kroner og drifts- og vedlikeholdsutgifter av ny bygningsmasse på kr. 800 000 pr. år.  
 
Samlet effekt av tiltaket – drift og finans – er på denne måte minst kr. 2 000 000 p.a.  
Rådmannen respekterer like fullt de politiske vedtak som er fattet i kulturskolesaken og 
anbefaler ikke kommunestyret å legge bort prosjektet.  
 
Av hensyn til å holde en økonomisk og finansielt forsvarlig linje i kommunen, betinger en 
realisasjon av den like fullt at ressurser tilsvarende ca. kr. 2 000 000 overføres fra andre 
kommunale formål og til dekning av de drifts- og finansutgifter som følger med Rakkestad 
kulturskole.  
 
Som framtiden ser ut for Rakkestad kommune, er det tenkbart at vanskeligheter og mer 
kriselignende økonomiske situasjoner kan oppstå selv å kortere sikt. Av den grunn er det 
viktigere enn noen gang å utvise forsiktighet, og ikke blåse drifts- og finansutgifter opp og 
utover det som er eksisterende og forsvarlige nivåer. For Rakkestad kulturskole – som ikke 
er et påkrevet tiltak – medfører det at den i alle fall bør finansiers innen det som er de 
økonomiske rammene i 2018.   
 
Prosesser relatert til de foregående fire – fem avsnitt bør starte opp allerede i andre kvartal 
2018.  
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SLT-KOORDINATOR - MELDING  
 

Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: F64  
Arkivsaksnr.: 17/525  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Formannskapet tar meldingen til orientering.  
 
 
 
Vedlegg 

1. SLT – tiltak og SLT – koordinator (Tiltaksbeskrivelse).  
 

 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre bestemte i sak nr. 16/17 å søke tilskudd av «Kompetansesenter 
for kriminalitetsforebygging» til full stilling som SLT – koordinator. 
 
Opplegget har blitt gjenstand for korreksjoner – idet at tilskuddet til tiltaket i en oppstartfase 
ble på kr. 200 000 og ikke kr. 400 000.  
 
Rådmannen har fastsatt en organisasjon og et opplegg for den lokale SLT – ordningen.  
 
 
Rådmannens vurderinger  
Rådmannen legger saken fram for formannskapet som en melding.  
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BARNEVERNET - NESTLEDER - MELDING  
 

Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: F47  
Arkivsaksnr.: 18/2350  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Formannskapet tar meldingen til orientering.  
 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
 
Faktum  
Rakkestad kommune har organisert barnevernet som en egen enhet i Rakkestad 
familiesenter.  
 
Det er ledet av en barnevernleder (enhetsleder) – Gunn Marit Haglund – som har følgende 
oppgaver etter lovgivningen:  
 

-      Gi råd og veiledning til målgrupper og brukere på sitt område.  

-      Treffe vedtak etter barnevernloven.  

-      Iverksette og følge opp tiltak.  

-      Forberede saker for behandling i fylkesnemnda.  

 

Dessuten er barnevernleder tillagt administrative – og andre kommunale oppgaver i henhold 
til administrativt arbeidsdelings- og delegasjonsreglement.  
 
I barnevernsleders fravær fungerer stedfortreder – Ardiana Shabani Ibrahimi – i dennes 
sted.  
 
Som et ledd i den styrkning og prioritering av barnevernstjenesten som det blir arbeidet 
med, inngår å gjøre stedfortrederrollen til en nestlederfunksjon. Det er ment å øke rommet 
for lederskap, ledelse og administrative oppgaver i enheten, og som sådan gjøre den mer 
bærekraftig og robust i relasjon til de problemstillinger og utfordringer den møter.  
 
I de siste to årene er en rekke tiltak satt i verk i enheten:  
 

-      Jevnlige oppfølgingsmøter mellom rådmann, økonomisjef, seksjonsleder og 

barnevernleder – rutiner, økonomi og systemer som hovedtema.  

-      Rekruttering av ny barnevernleder.  

-      Rekruttering av egen controller for barnevern og psykisk helse.  

-      Ressurser anvendt til kjøp av tjenester er konvertert til to nye saksbehandlerårsverk 

fra 2018.  
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-      Kjøp av tjenester på barnevernområdet er faset ut fra 1.7.2018.  

-      Omfattende rekruttering av nye saksbehandlere – dels med særskilte 

rekrutteringsordninger – i 2017 og 2018.  

 

Rådmannen vurderer at status og utvikling i barnevernet – selv om det fortsatt er 
utfordringer – i dag er langt bedre enn i 2014 – 2017.  
 
Ardiana Shabani Ibrahimi er nestleder i barnevernstjenesten fra 1.9.2018.  
 
 
Rådmannens vurderinger  
Rådmannen legger saken fram for formannskapet som en melding.  
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SØKNAD OM STØTTE TIL BEREDSKAPSBÅTEN I ØSTFOLD  
 

Saksbehandler:  Jon Ådalen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/2053  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommune bevilger kr 40 000 i støtte til beredskapsbåt i Østfold 
2. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet 

 
 
 
 
Vedlegg 

1. Presentasjon Beredskapsbåt, datert 1.08.2018 
2. Søknad om økonomisk støtte til beredskapsbåten 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune har mottatt ny søknad fra Nabbetorp Båtforening/Beredskapsbåten i 
Østfold, datert 1.08.2018 om økonomisk støtte til anskaffelse av ny beredskapsbåt med ROV 
(undervannsrobot med sonar) til søk etter savnede i vannet.  
 
Rakkestad kommune avslo den første søknaden bl.a grunnet mangelfull dokumentasjon og 
lite aktuelt for kommunens beredskap. 
 
Den nye søknaden gir god, fyldig bakgrunnsinformasjon med dokumentasjon på Prosjekt 
Beredskapsbåten.  
  
Prosjektet er et initiativ fra Nabbetorp Båtforening og de pårørende til minne om Svein 
Greaker Bellmann som druknet på Nabbetorp båthavn nyttårshelge 2017/2018. Han ble 
funnet ertter flere ukers leting. En viktig årsak til tiden det tok til han ble funnet var 
manglende utstyr til leting/søk i grumsete og uklart vann. 
 
Selv om båten/prosjektet har base på Fredrikstad Brannstasjon vil den komme Rakkestad 
kommunes innbyggere til hjelp på sjøen og eventuelt ved drukningsulykker i innsjøer. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Beredskapsbåten skal være stasjonert på Fredrikstad Brannstasjon 
Fredrikstad brannvesen har dykkerberedskap for hele Østfold. 
 
Beredskapsbåten benyttes i alle nødhendelser som brannvesenet er involvert i som nødetat.  
 
Løpende vedlikehold utføres av mannskap på brannstasjonen, mens utgifter til materiell 
dekkes av stiftelsen. 
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Beredskapsbåten skal brukes av personell fra Neptun Søkegruppe med kompetansebevis ved 
leting etter savnede. Søkegruppen skal kunne benytte båten i søk i egen regi, men også i 
samråd med  
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Prosjektet vil styrke beredskapen for innbyggerne i hele Østfold fylke. 
 
 
Økonomi 
Det er søkt om engangstilskudd på kr 5,- pr innbygger. Rådmannen mener tilskuddet kan 
dekkes fra disposisjonsfondet. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Søknaden er forelagt brannsjefen i Rakkestad kommune, som uttaler at Prosjekt 
Beredskapsbåten vil styrke kommunens beredskap spesielt i søkefasen. Her vil roboten være 
til stor hjelp. Den kan søke i muddermasser og grumsete vann, sendes inn i sjø og innsjø 
under isen og den kan hente opp personer fra dyb det ikke kan dykkes, ned til 300 m på 
utsiden av Hvaler. 
 
Brannsjefen anbefaler søknaden innvilget med kr 5 pr innbygger.   
 
Ordningen med Beredskapsbåten med utstyr (ROV, undervannsrobot med Sonar) vil tas inn 
som viktig element i kommunens beredskapsplan. 
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SPREDT BOLIGUTBYGGING - ORIENTERING  
 

Saksbehandler:  Espen Glosli Arkiv: L71  
Arkivsaksnr.: 18/2237  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/18  Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 11.09.2018 
55/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering. 
  
 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Orientering 
Rakkestad kommunes kommuneplan, 2011 – 2022, har bestemmelser for bygging av boliger 
i LNF områder – såkalt spredt boligutbygging.  
 

Bestemmelsene, § 4.1, åpner for muligheten til oppføring av inntil 15 boliger i planperioden. 
Rakkestad Kommune har nå gitt tillatelser slik at dette taket er nådd. Med det har 
kommunen ikke mulighet for å gi tillatelser til fradeling av boligtomter eller oppføring av nye 
boliger etter de aktuelle bestemmelser.  
 

Nye søknader, vil ikke kunne imøtekommes innen rammen av kommuneplanen. De må 
avslås eller behandles som dispensasjonsaker.  
 
Dette til orientering.  
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  
 

Saksbehandler:  Benedicte Waterloo Arkiv: GBR 7/7  
Arkivsaksnr.: 18/1254  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommune gir dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense i plan- og 
bygningsloven § 29-4 andre ledd på eiendom gnr. 7 bnr. 7 for omsøkte tiltak, jf. lov om 
planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og bygningsloven) § 
19-2. 
 
 

 
Vedlegg  
1. Søknad om dispensasjon.  

2. Situasjonskart.  

3. Fasadetegninger.  

4. Plantegninger  

5. Nabomerknad fra Unni Braathen v/ Svensson Nøkleby Advokatfirma.  
 
 
Bakgrunn  
Rakkestad kommune mottok den 06.07.18 søknad om dispensasjon fra krav om avstand til 
nabogrense i plan og bygningsloven for søknadspliktige tiltak på eksisterende boligbygg på 
eiendom gnr. 7 bnr. 7. Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Rakkestad sentrum 
av 26.04.18.  
 
Det er søkt om oppføring av utvendig trapp med altan, oppdeling av én bruksenhet til to og 
fasadeendring på eksisterende bygg. Fasadeendringen består av innsetting av nye vinduer 
på fasade mot nord, ny inngangsdør og vindu i ark i andre etasje mot vest og flytting av dør 
i utebod i første etasje fra vest til nord. Det eksisterende bygget er allerede plassert 
nærmere nabogrense enn fire meter og det søkes om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. 
§ 29-4 som oppstiller krav om minst fire meter fra byggverk til nabogrense.  
 
I søknaden om dispensasjon er det blant annet vist til at tiltaket skal hensynta bevaring av 
det eldre bygget, og at det er et ønske om å føre det meste av fasadeuttrykket tilbake til 
opprinnelig form. Ansvarlig søker begrunner også søknaden med at det arkitektoniske 
uttrykket forbedres da gavlene blir identiske og at den innvendige bokvaliteten økes. Det 
fremholdes at ved oppføring av utvendig trapp vil brannskille mellom etasjene samt 
støyreduksjon økes, og at innsetting og utforming av nye vinduer vil redusere 
støyeksponering for beboere.  
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Ansvarlig søker påpeker også at tiltaket medfører forbedret arealutnyttelse av bygget. Det 
understrekes at det ikke foreligger et ønske om å rive eksisterende bygg, men derimot å 
ivareta og tilpasse bruken av bygget.  
 
Det vises for øvrig til dispensasjonssøknaden i sin helhet.  
 
 
Andre forhold  
Kommunen er kjent med at de omsøkte fasadeendringene allerede er gjennomført. 
Bygningsmyndighetene skal etter gjeldende rett, i saker som gjelder etterfølgende 
godkjenning av allerede gjennomførte tiltak, vurdere søknaden som om den var innsendt på 
forhånd. Videre er det klart at vurderingen må skje etter reglene på vedtakstidspunktet. Som 
utgangspunkt for vurderingen legges det derfor til grunn at tiltakene ikke er gjennomført.  
 
 
Hjemmel  
Dispensasjonsbestemmelsene i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 
71 kapittel 19.  
 
 
Nabomerknad  
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. 
Det har kommet en nabomerknad til nabovarselet.  
 
Eier av naboeiendom gnr. 7 bnr. 123 mot nord, Unni Braathen ved Hans V. Haug i Svensson 
Nøkleby Advokatfirma, har anført at oppføring av utvendig trapp og terrasse bryter med 
byggets opprinnelige fasade, og at bygningens opprinnelige stil bør beholdes i størst mulig 
grad. Det gjøres gjeldende at trappen med altan vil medføre sjenerende innsyn og at den er 
omsøkt plassert nærmere enn fire meter fra nabogrense til Storgata 44.  
 
Videre kommenteres det at bygget i utgangspunktet er lite og at oppdeling fra enebolig til 
horisontaldelt tomannsbolig vanskelig kan gjennomføres uten vesentlige endringer både av 
fasade og tekniske løsninger.  
 
Det vises også til at det er omsøkt etablering av flere vinduer mot Storgata 44, ny dør i 
andre etasje og ombygging av bod i første etasje med tilhørende ny dør og vindu i ark. I den 
sammenheng påpekes det av nabo at Fylkesmannen i et vedtak datert 01.07.14 vedrørende 
tidligere søknad om tillatelse til tiltak på samme bygg ga klager medhold. Det gjøres 
oppmerksom på at Rakkestad kommune må forholde seg til nevnte avgjørelse ved å 
opprettholde Fylkesmannens vedtak.  
 
Det vises avslutningsvis til at den aktuelle eiendommen har et relativt stort areal hvor det er 
anledning til å utnytte tomten på en annen måte enn omsøkt.  
 
Ansvarlig søker har valgt å ikke kommentere nabomerknadene.  
 
 
Kommunens kommentarer til nabomerknadene  
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Vedrørende merknaden om at oppføring av utvendig trapp og terrasse vil bryte med byggets 
opprinnelige fasade og at byggets opprinnelige stil bør beholdes i størst mulig grad, viser 
kommunen til at byggets fasade har blitt endret flere ganger og den opprinnelige fasaden er 
i dag følgelig ikke intakt. Det ble i 1977 av Rakkestad kommune gitt tillatelse til ombygging 
av eksisterende veranda til bad i andre etasje og innsetting av nytt vindu. Det er også på 
ukjent tidspunkt oppført tilbygg med utvendig bod på byggets nordlige fasade. I så måte 
fremstår ikke bygget i dag slik det opprinnelig ble oppført. Videre påpekes det at i 
foreliggende søknad er ikke den utvendige trappen omsøkt plassert nærmere enn fire meter 
fra nabogrensen. Kommunen anser etter en helhetlig vurdering at trappen med tilhørende 
altan ikke medfører sjenerende innsyn, se hele redegjørelsen under avsnittet 
administrasjonens vurdering.  
 
Det er anført av nabo at oppdeling fra enebolig til tomannsbolig vanskelig kan gjennomføres 
uten vesentlige endringer av fasade og tekniske løsninger. Det følger av pbl. § 20-1 første 
ledd at blant annet fasadeendringer er tiltak etter byggesaksdelen og er søknadspliktig etter 
§ 20-2. Omsøkte endringer er således søknadspliktige og kan gjennomføres dersom 
kommunen etter saksbehandling har gitt tillatelse til tiltaket, uavhengig av om endringene er 
vesentlige eller ikke. Vi viser også til at TEK 17 kommer til anvendelse ved omsøkte tiltak.  
 
I nabomerknaden vises det til at omsøkte tiltak var gjenstand for klagebehandling hos 
Fylkesmannen i vedtak datert 01.07.14. I nevnte vedtak kunne ikke Fylkesmannen se at 
søknad om bruksendring og fasadeendring ved utskiftning av vinduer og innsetting av nye 
vinduer samt inngangsdør var en del av det daværende søknadsgrunnlaget og følgelig heller 
ikke tatt stilling til av kommunen. Forholdet ble ikke endelig avgjort i Fylkesmannens vedtak 
og tiltakene er omfattet av foreliggende dispensasjonssøknad.  
 
Videre ble det lagt til grunn av Fylkesmannen at kommunen anså at søknad om tiltak på bod 
ikke innebar en utvidelse av eksisterende bygg, men kun omdisponering av allerede bebygd 
areal. Tiltakshaver ved ansvarlig søker har i någjeldende søknad opplyst at dør i bod er 
flyttet fra vest mot nord, men at det ikke er gjort ytterligere endringer. Ny boddør i den 
nordlige fasaden er omfattet av denne dispensasjonssøknaden.  
 
Nabo har også kommentert søknad om oppføring av en frittliggende bod på eiendommen. 
Dette tiltaket er kommentert i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i Elvegata 2 på 
samme eiendom og nabomerknaden er imøtegått i tilhørende vedtak. På grunn av størrelse 
og høyde kom kommunen til at den frittliggende boden ikke er et søknadspliktig tiltak. 
Kommunen har ingen innvendinger til bodens plassering. 
  
Etter en gjennomgang av nabomerknadene, har kommunen har kommet frem til at 
nabomerknadene ikke har ført frem. Etter rådmannens vurdering medfører ikke merknadene 
at dispensasjon ikke kan gis. Det vises til nabomerknadene i sin helhet.  
 
 
Administrasjonens vurdering  
Det omsøkte tilfellet gjelder flere tiltak på et eksisterende bygg som allerede er plassert 
nærmere nabogrense enn avstandskravet i hovedregelen. Bygget antas oppført rundt 1900. 
Det er ikke søkt om tiltak som vil medføre at det oppføres ny bygningsmasse nærmere enn 
fire meter fra nabogrense, imidlertid vil det medføre endringer på bygget som allerede er 
plassert nærmere enn fire meter fra nabogrense.  
 
Det må således vurderes om det generelle avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd rammer 
bygg som allerede er godkjent plassert nærmere nabogrense enn hovedregelen.  
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Det følger av pbl. § 20-1 første ledd bokstav c at tilbygg, oppdeling av bruksenhet og 
fasadeendring er et tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. Videre fremgår det av 
pbl. § 31-2 første ledd første setning at «tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og 
utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven». Etter dette skal som et 
utgangspunkt alle tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 også på eksisterende bygg gjennomføres i 
tråd med gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven. Jf. Ot.prp nr. 45 (2007-2008) 
side 348 er det presisert at det er «relevante krav i loven og forskriftene som kommer til 
anvendelse på samme måte som ved nybygg».  
 
Vurdering av hva som utgjør et relevant krav må gjøres konkret i hvert tilfelle. I gjeldende 
sak er det søkt om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4, og vurderingen blir følgelig 
om hensynene bak bestemmelsen blir berørt av gjennomføring av omsøkte tiltak. Som 
redegjort for ovenfor, er slike hensyn ment å ivareta blant annet brannsikkerhet, sikring av 
lys og luft mellom bebyggelse, samt verne mot sjenerende innsyn.  
 
Etter kommunens vurdering er avstandskravet et slikt relevant krav ved gjennomføring av de 
omsøkte tiltakene oppføring av utvendig trapp, oppdeling av bruksenhet og fasadeendring 
på bygning med eksisterende plassering nærmere enn fire meter fra nabogrense. Tiltakene 
innebærer ikke endret plassering av bygget, men medfører likevel endring av tiltakets 
utforming i den grad at hensynene bak avstandskravet likevel kan bli berørt. Gjennomføring 
av tiltakene kan medføre ulempe for naboeiendommer ved eksempelvis sjenerende innsyn 
eller redusert brannvern.  
 
Etter dette vurderer kommunen at omsøkte tiltak krever dispensasjon fra pbl. § 29-4 andre 
ledd.  
 
Plan- og bygningsloven § 19–2 gjelder dispensasjon fra lov, forskrift og planer. 
Bestemmelsen oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 
For det første er det et vilkår at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene. Hvorvidt det skal gis dispensasjon beror på en konkret vurdering og kommunen 
står fritt til å avgjøre om dispensasjon skal gis. Statlige og regionale rammer og mål skal 
likevel særlig vektlegges.  
 
Det er hensynene bak både den konkrete regelen som det ønskes å dispensere fra i det 
enkelte tilfellet og lovens formålsbestemmelser som ikke skal bli vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon. Vurderingen videre blir om hensynene bak bestemmelsen i pbl. § 29-4 blir 
vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon.  
 
Et sentralt hensyn bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse er at 
samfunnsplanlegging ivaretas gjennom planregulering og at loven skal sikre gjennomføring 
av vedtatte lover. Bestemmelser om byggegrenser skal blant annet styre plasseringen av 
bebyggelsen allerede i planprosessen, og fungerer som viktige styringshjemler som skal sikre 
behov for rom, lys og luft mellom bygg og avstand  
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mellom nabobebyggelse, og er først og fremst begrunnet ut fra brannsikringsmessige 
hensyn. I tillegg er det et hensyn bak bestemmelsen å sikre optimal terreng- og 
omgivelsestilpasning av bygningskropp. Bestemmelsene skal ivareta både den enkelte 
utbygger, naboeiendommer og offentlige interesser. Dette kommer til uttrykk blant annet 
gjennom det generelle avstandskravet om fire meter eller halve byggets høyde fra byggverk 
til nabogrense i pbl. § 29-4 andre ledd, og som er et uttrykk for en generell avveining av 
tiltakshavers og naboens interesser.  
 
Kravet tilsier således at i utgangspunktet skal tilbakeholdenhet utvises med tanke på 
dispensasjon.  
 
De omsøkte tiltakene har nær tilknytning til hverandre. Dette fordi oppdeling av boenhet 
som omsøkt medfører at det er nødvendig med fasadeendringer i form av utvendig trapp og 
innsetting av dør og vinduer. Vi anser det derfor som hensiktsmessig å vurdere tiltakene 
under ett.  
 
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, er hensyn bak pbl. § 29-4 andre ledd blant annet 
ivaretakelse av brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss 
avstand mellom nabobebyggelse, der tiltakshavers og offentlige interesser ivaretas samtidig 
som naboer hensyntas ved at de beholder tilsvarende kvaliteter. Opprettholdelse av en viss 
avstand mellom bebyggelse skal til en viss grad også ivareta naboer ved å hindre sjenerende 
innsyn.  
 
Når det gjelder hensynet til rom, lys og luft mellom bygninger, anses ikke dette tilsidesatt 
ved omsøkte tiltak. Det er snakk om et allerede eksisterende bygg fra 1900 som har en 
minste avstand til nabogrensen på ca. 3.2 meter. Omsøkte tiltak medfører ikke noen 
utvidelse av bebygd areal og hensynet til rom, lys og luft anses ivaretatt.  
 
Fasadeendring ved innsetting av nye vinduer, oppføring av ny trapp, inngangsdør og altan, 
samt oppdeling av boenhet kan potensielt medføre ulemper i form av sjenanse og innsyn. 
Oppføring av altan i andre etasje muliggjør at beboere kan oppholde seg utendørs og slik 
oppleves som sjenerende for nabobebyggelse.  
 
På den annen side skal den utvendige trappen oppføres på byggets vestlige fasade i 
tilknytning til byggets eksisterende tilbygg. Nærmeste avstand fra trappen med altan til 
nabogrensen er 5.2 meter, og er mer tilbaketrukket fra nabogrensen enn hele byggets 
nordlige fasade. Således opprettholdes en avstand til naboeiendommen på over fire meter 
og den omsøkte plasseringen vil etter dette ikke medføre at krav til brannvern reduseres 
eller legge begrensninger på naboens mulighet til for ytterligere bebyggelse på sin tomt. 
 
Kommunen er ikke av den oppfatning at etablering av inngangsparti med ny dør i andre 
etasje er i konflikt med ivaretakelse av naboeiendommens interesser, herunder sjenerende 
innsyn. Trappen med altan og inngangsparti vender ikke mot naboeiendom i nord, men mot 
vest og følgelig mot midtarealet av omsøkte eiendom. I tillegg er altanen prosjektert slik at 
det ikke vil være naturlig å oppholde seg på området nærmest naboeiendommen mot nord. 
Arealet nærmest naboeiendommen er nærmest en trappeavsats, mens det arealet som mest 
naturlig kan benyttes som uteareal er på andre siden av tilbygget og vender mot sør, se 
tegninger. 
 
Videre har naboeiendommen i stor grad sitt uteoppholdsareal på motsatt side av den 
omsøkte eiendommen, og tiltaket medfører ikke at hensynet til uteareal blir svekket i noen 
grad. Det må antas at ved sentrumsbebyggelse er det påregnelig med tettere utnyttelse av 
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slike eiendommer.  
 
Søknaden omfatter også innsetting av to vinduer på den nordlige fasaden i andre etasje. 
Denne fasaden hadde tre vinduer før endringen til to vinduer ble gjennomført, et større 
vindu på midten og to smalere/mindre på hver side. Endringen innebærer at antall vinduer 
reduseres fra tre til to, hvilket kommunen anser som gunstig for nabobebyggelse med tanke 
på sjenerende innsyn. Imidlertid var to av vinduene smale og således kan endringen til to 
bredere vinduer anses som ugunstig. Det totale vindusareal er likevel ikke økt, og endringen 
vil gi bedre bokvalitet for beboere da lysinnslippet økes.  
 
Tiltaket innebærer også flytting av dør til bod i første etasje til byggets nordlige fasade. 
Boden er ikke fysisk tilgjengelig fra resten av arealet innendørs i første etasje og har 
funksjon som utebod. Normal bruk av utebod og dertilhørende lagringsplass tilsier at 
eventuell belastning for tilgrensende naboeiendommer vil være minimal. Kommunen finner 
ikke at dør til utebod er til sjenanse for naboeiendom og således at vernet mot sjenerende 
innsyn vil bli tilsidesatt ved dispensasjon.  
 
Videre forhindrer ikke gjeldende reguleringsplan for området høyere utnyttelse av de 
aktuelle tomtene, faktisk er det en regulert utnyttelsesgrad BYA på eiendommen tilsvarende 
minimum 40 %. Reguleringsbestemmelsen gjenspeiler således et ønske om fortetting av 
sentralt beliggende boligområder. Dette taler for å tillate oppdeling av boenheten fra 
enebolig til tomannsbolig. Oppdeling av boenheten vil heller ikke i større grad medføre 
sjenerende innsyn mot naboeiendom sammenlignet med opprettholdelse av en enebolig. 
 
Også ved en enebolig vil det være boareal i andre etasje som benyttes av beboere. Ved å 
løse adkomst til andre etasje gjennom oppføring av utvendig trapp vil kvaliteten på 
brannskille mellom etasjene i bygget økes og slik ivareta brannkrav på en tilfredsstillende 
måte. Dette er tiltak som gagner også omkringliggende nabobebyggelse.  
 
Omsøkte tiltak muliggjør etter administrasjonens vurdering at et eldre bygg rehabiliteres og 
området utnyttes gjennom fortetting i tråd med gjeldende reguleringsplans intensjon.  
Basert på vurderingene gjort ovenfor anser kommunen at hensynene bak pbl. § 29-4 ikke i 
vesentlig grad blir tilsidesatt ved en dispensasjon.  
 
Spørsmålet er videre om det foreligger fordeler ved å gi dispensasjon som er større enn 
ulempene.  
 
Utgangspunktet er et lovbestemt forbud i form av krav om fire meter eller byggets halve 
høyde fra byggverk til nabogrense. Kravet om fire meter, eller mer, innebærer at naboer 
etter dette har en beskyttelsesverdig forventning om at tiltak av et visst omfang ikke 
etableres nærmere enn fire meter fra sin grense. Forbudet i pbl. § 29-4 viser at lovgiver har 
avveid ulike interesser, og tilsier at det må kunne påvises relevante fordeler ved å gi 
dispensasjon.  
 
Ved tiltak som eksempelvis nyoppføring av bygg, gjør det seg gjeldende hensyn som ikke er 
like relevante for tiltak på eksisterende bygg. Det kan ved nyoppføring planlegges ut fra hva 
som er hensiktsmessig plassering av bygg. Arealbruk i dag fastlegges i et langtidsperspektiv 
og skal som det store utgangspunkt ivareta gjeldende lovkrav,  
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herunder også avstandskravet. Det omsøkte bygget ble imidlertid oppført som nevnt over 
rundt år 1900 og således har dets plassering vært gitt i lang tid. Omsøkte tiltak medfører 
ikke oppføring av ny bygningsmasse nærmere nabogrensen enn fire meter. Bakgrunnen for 
søknaden er at tiltakshaver ønsker å rehabilitere og istandsette bygget for beboelse.  
 
Ansvarlig søker har i søknaden opplyst at det ved utskiftning av vinduene på den nordlige 
fasade ble funnet gamle vindushull i innvendige vegger og at tiltakshaver således oppfattet 
fasadeendringen som tilbakeføring av fasade til opprinnelig utforming. Det foreligger ikke 
fotodokumentasjon som bekrefter at fasade mot nord opprinnelig hadde to vinduer av slik 
størrelse, imidlertid er fasade mot sør utformet likt som fasade mot nord med tilsvarende 
vinduer. Fasadene fremstår i dag som identisk. Videre er fasaden slik den er utformet i dag 
kledd med to vinduer i stedet for tre. Ut fra en «fra det mer til det mindre» - betraktning 
mener kommunen at endring av fasade fra tre vinduer til to ikke medfører økt grad av 
sjenerende innsyn mot naboeiendom.  
 
Rådmannen er av den oppfatning av oppføring av utvendig trapp ikke vil bryte med husets 
opprinnelige byggestil i den grad at tiltaket ikke kan godkjennes. Bygget er et eldre hus fra 
rundt år 1900, men er ikke verneverdig. Det har også vært utført flere endringer av byggets 
fasade over tid slik at bygget i dag ikke fremstår som opprinnelig. Behovet for ivaretakelse 
av eksisterende fasade er følgelig redusert tilsvarende. Videre anser rådmannen at trappens 
omsøkte plassering innebærer god utnyttelse av tomten.  
 
Kommunen er av den oppfatning at behovet for funksjonell planløsning ikke er urimelig.  
Ansvarlig søker har også påpekt at oppdeling av bruksenheten ved løsning gjennom 
oppføring av trapp utendørs vil medføre at kvaliteten på brannskille mellom etasjene vil 
styrkes samt at støyreduksjonen mellom etasjene økes. Etter dette innebærer tiltaket bedre 
bokvalitet for byggets beboere. Ved å løse adkomst til andre etasje gjennom oppføring av 
trapp utendørs, vil også arealutnyttelsen av bygget bli forbedret. Oppdeling av boenheten 
som omsøkt innebærer også ny inngangsdør i andre etasje. Ut ifra de eksisterende 
forutsetningene ved bygget, anser administrasjonen at oppdeling av boenheten løses på en 
hensiktsmessig måte ved utvendig trapp og tilhørende inngangsparti, samt 
fasadeendringene i form av nye vinduer mot nord.  
 
Rådmannen vurderer heller ikke at oppføring av altan i tilknytning til utvendig trapp vil 
forringe naboeiendommer ved økt og sjenerende innsyn. Altanen skal ikke oppføres rundt 
det eksisterende tilbygget og således på byggets nordlige fasade mot nabo, derimot er den 
trukket mot byggets sørlige fasade. Uteoppholdsarealet på altanen er således skjermet fra 
nabo i nord og vil ikke medføre mer innsyn.  
 
Omsøkte tiltak omfatter også innsetting av lite vindu i ark i andre etasje. Vinduet er satt inn i 
tilbyggets vestlige fasade ved siden av den nye inngangsdøren, noe rådmannen anser som 
et tiltak av svært liten betydning.  
 
Det taler også for å gi dispensasjon at tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan.  
Det legges avgjørende vekt på de konkrete fordelene for tiltakshaver og at ulempene som 
følge av tiltakene for nabo ikke er av slik størrelse at forbudet i § 29-4 må opprettholdes.  
Administrasjonen er etter dette kommet frem til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. Da hensynene bak bestemmelsen heller ikke blir vesentlig tilsidesatt 
har vi kommet frem til at det kan gis dispensasjon i dette tilfellet. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE  
 

Saksbehandler:  Charlotte Scott Hult Arkiv: GBR 7/66  
Arkivsaksnr.: 18/1390  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommune gir dispensasjon for eiendommen gnr. 7 bnr. 66 fra byggegrense mot 
vei fastsatt i reguleringsplan av 26.04.18 for Rakkestad sentrum, jf. lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og bygningsloven) § 19-2.  
 
 
 
Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon. 
2. Situasjonsplan. 
3. Oversiktskart. 
4. Fasadetegninger. 
5. Plantegning. 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune mottok den 28.05.18 søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gnr. 
7 bnr. 66. Det ble blant annet søkt om å oppføre et tilbygg i to etasjer som skal inneholde 
nytt inngangsparti i første etasje og et nytt soverom i andre etasje. Tilbygget har et bebygd 
areal BYA på 15 m2, og et bruksareal BRA på 28 m2. Det nye tilbygget er plassert mot 
gårdsplassen og innebærer en utvidelse av eksisterende inngangsparti. Slik tilbygget er 
prosjektert vil det bli plassert 0,5 meter utenfor regulert byggegrense mot Hageveien. Den 
opprinngelige søknaden inneholdt ikke søknad om dispensasjon og kommunen etterspurte 
derfor søknad om dispensasjon.  
 
Søknad om dispensasjon ble mottatt den 05.07.18. I søknaden fremgår det at det er 
prosjektert et nytt inngangsparti for å gi en bedre tilpasning mot gårdsplassen og en bedre 
skjerming mot Hageveien. Inngangspartiet blir utvidet slik at man får plass til en god 
garderobeløsning som mangler i huset. Det er vist til at tiltaket ligger langs en lite trafikkert 
vei med lav fartsgrense og at det er svært oversiktlig i begge retninger. Tilbygget vil ikke 
medføre endret inn- eller utkjøring på eiendommen eller påvirke siktlinjer. I følge søker vil 
heller ikke tiltaket påvirke vedlikehold av veien og det vil fremdeles være god avstand til 
veien med tanke på opplagring av snø. Det er også hensyntatt en eventuell fremtidig 
utvidelse av veien ved at inngangspartiet henvender seg bort fra veien og inn mot 
gårdsplassen mot syd, se innsendte tegninger.  
 
Tiltaket er for øvrig i tråd med reguleringsplanens bestemmelser. 
 
 
Hjemmel 
Dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 19. 
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Andre faktaopplysninger 
Det skal i tillegg oppføres et tilbygg mot vest som innebærer en utvidelse av underetasjen 
med en terrasse over. Dette er i tråd med reguleringsplanen og er derfor ikke omfattet av 
dispensasjonssøknaden og behandles i eget vedtak.  
 
Administrasjonen er kjent med at det omsøkte tiltaket allerede er påbegynt. 
Bygningsmyndigheten skal etter gjeldende rett, i saker som gjelder etterfølgende 
godkjenning av allerede gjennomførte tiltak, vurdere søknaden som om den var innsendt på 
forhånd. Videre er det klart at vurderingen må skje etter reglene på vedtakstidspunktet. Som 
utgangspunkt for vurderingen legger vi derfor til grunn at tiltaket ikke er oppført.  
 
 
Nabomerknader 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet. Det foreligger ikke merknader fra nabo.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det følger av plan- og bygningsloven § 12-4 at en reguleringsplan fastsetter fremtidig 
arealbruk for et område og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 
utvidelser av eksisterende tiltak som nevnt i lovens § 1-6. Kommunen kan imidlertid etter 
plan- og bygningsloven kapittel 19 gi varig eller midlertidig dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Dispensasjon fra planer reiser særlige spørsmål. Planen er blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. 
De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et bestemt 
område og det skal derfor ikke være kurant å fravike disse.  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 gjelder dispensasjon fra lov, forskrift og planer. 
Bestemmelsen oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 
For det første er det et vilkår at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene. Hvorvidt det skal gis dispensasjon beror på en konkret vurdering og kommunen 
står fritt til å avgjøre om dispensasjon kan gis. Statlige og regionale rammer og mål skal 
likevel særlig vektlegges.  
 
Det er hensynene bak den konkrete bestemmelsen som det ønskes å dispensere fra og 
lovens formålsbestemmelse som ikke skal bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.  
 
Et sentralt hensyn bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse er at 
samfunnsplanlegging ivaretas gjennom planregulering og at loven skal sikre gjennomføring 
av vedtatte lover. Bestemmelser om byggegrenser skal blant annet styre plasseringen av 
bebyggelsen allerede i planprosessen. Hensyn som ligger til grunn for bestemmelser om 
byggegrenser er blant annet at det skal opprettholdes tilstrekkelig avstand mellom 
bebyggelse og offentlig vei. Dette innebærer blant annet at det skal være god sikt og at 
området rundt veien skal være oversiktlig og trafikksikkert. Videre skal byggegrenser sikre at 
det kan gjennomføres veivedlikehold og drift uten at bygninger skades. I tillegg kommer 
hensynet til arkitektonisk orden.  
 
Kravet tilsier at tilbakeholdenhet skal utvises med tanke på dispensasjon.  
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Når det gjelder hensynet til god sikt, oversikt og trafikksikkerhet anser administrasjonen at 
oppføring av tilbygget 0,5 meter utenfor byggegrensen ikke vil få stor betydning. Det vil 
opprettholdes en avstand til tomtegrensen på 4 meter, og en avstand til veimidt på ca. 7,5 
meter. Plasseringen vil heller ikke medføre noen større risiko enn i dag når det gjelder 
utkjøring fra tomten.  
 
Saken er oversendt enhet kommunalteknikk for uttalelse. Enhet kommunalteknikk har ingen 
innvendinger til oppføring av tilbygget. Det er kun en begrenset del av bygningen som 
plasseres over byggegrensen. Videre er Hageveien er en lite trafikkert vei og tiltaket 
medfører ikke endret adkomst/ utkjøring fra eiendommen. Det anses at hensynet til god sikt 
og trafikksikkerhet blir ivaretatt ved omsøkt plassering.  

Når det gjelder arkitektonisk orden viser vi til at boligene i området er plassert med svært 
varierende avstand til Hageveien. Enkelte boliger ligger tett inntil byggegrensen, noen er 
plassert utenfor byggegrensen, mens andre ligger trukket langt tilbake på eiendommen. I 
tillegg viser vi til at enkelte garasjer i området er plassert utenfor byggegrensen. Slik 
bygningene i området er plassert, vil ikke tilbygget med omsøkt plassering bryte med 
omgivelsene.    

På bakgrunn av det ovennevnte mener administrasjonen at hensynene bak bestemmelsen 
ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Spørsmålet videre er om fordelene ved 
tiltaket er klart større enn ulempene.  
 
Søknaden er blant annet begrunnet med at man vil få en gang med plass til en god 
garderobeløsning som mangler i huset. Dette er en begrunnelse av svært generell karakter 
som kan fremlegges av mange grunneiere med liknende ønsker. Det er videre vist til at 
tilbygget vil få en bedre tilpasning mot gårdsplassen og en bedre skjerming mot Hageveien. 
Selv om Hageveien er en lite traffikkert vei, er kommunen er enig i at dette er en 
hensiktsmessig løsning. Ut i fra de eksisterende forholdene på tomten gir tiltakets omsøkte 
plassering en god utnyttelse av tomten.  
 
Med omsøkte plassering opprettholdes en viss avstand til veien selv om det gis dispensasjon. 
Det anses positivt at en eventuell dispensasjon ikke vil medføre økt risiko når det gjelder 
utkjøring fra tomten og at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Selv om det gis dispensasjon 
opprettholdes fremdeles en avstand til tomtegrensen på 4 meter, noe som er avstandskravet 
i plan- og bygningsloven § 29-4. Videre er tiltaket prosjektert slik at kun deler av vegglivet 
kommer utenfor byggegrensen. Bygningskroppen for øvrig ligger godt innenfor 
byggegrensen.  
 
Administrasjonen er etter dette kommet frem til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. Da hensynene bak bestemmelsen heller ikke blir vesentlig tilsidesatt 
har vi kommet frem til at det kan gis dispensasjon i dette tilfellet.  
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5/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON- PRESTEGÅRDSKOGEN HESTEHOVVEIEN 
 

Saksbehandler:  Espen Glosli Arkiv: GBR 5/225  
Arkivsaksnr.: 18/548  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/18  Formannskapet 12.09.2018 
___________________________________________________________________________ 
 
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.  
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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: 
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 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.   
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KLAGESAK - ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN RAKKESTAD SENTRUM  
 

Saksbehandler:  Espen Glosli Arkiv: L12  
Arkivsaksnr.: 18/1867  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/18  Formannskapet 12.09.2018 
/  Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommune tar ikke klagen til følge.  
 
 

 
Vedlegg 

1. Klage 
2. Påklagd vedtak 
3. Innspill fra Fylkesmannen 
4. Uttalelse fra Østfold fylkeskommune 
5. Gamle bestemmelser 
6. Planbeskrivelse del 2 
7. Vern og estetikk 
8. Avisutklipp 02.09.16 
9. Avisutklipp 11.01.16  
10. Plankart 

 
 
Bakgrunn for saken  
Rakkestad Kommunestyre vedtok 26/4-2018, SAK 12/18 endring av områdereguleringsplan 
for Rakkestad sentrum. Vedtaket innebar endringer på bestemmelsene for takform og 
høyder for områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk og angivelse av 
høyder i meter til gesims og møne for resten av formålene innenfor planen. Tidligere var 
høydene angitt i etasjer og etasjehøyder. Saken er påklaget rettidig og klagen skal 
behandles av vedtaksinstans.   
 
 
Andre saksopplysninger, Historikk.   
Rakkestad Kommune varslet først oppstart av endringsarbeid på planen 15.12.2017. 
Endringene gjaldt kun områdene KS 1,2,14,15,16,17 og 18. Endringene ble ikke gjennomført 
fordi Rakkestad kommune så behovet for flere presiseringer/endringer i planbestemmelsene.  
 
Nytt varsel om endringer ble sendt ut, 13.02.2018. Endringsarbeidet ble varslet alle innenfor 
og inntil planområdet i brevs form, samt 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. 
 



  Sak 59/18 

 

      Side 31 av 42   

 

 
Andre faktaopplysninger 
Klager som ikke tas til følge skal sendes Fylkesmannen i Østfold for endelig avgjørelse.  
 
 
Klagerens anførsler 
Klager mener primært at endringene ikke kan behandles etter reglene i Pbl. §12-14 2. ledd. 
Klager begrunner det med en rekke anførsler oppsummert slik de er fremsatt under. 
 
Alle fremsatte anførsler er vurdert og kommentert i eget avsnitt, men for å gi en oversikt 
over omfanget er de tatt inn samlet først i saken.  
Klagen er i sin helhet lagt ved saken. 
 
1: Endringen går utover hovedrammen i planen, ved at hensynet til eksisterende bebyggelse 
og nabolagets egenart ikke er tatt hensyn til.    
 
2: Kommunen har ikke tatt hensyn til sin overordnede målsetning fra sin brosjyre «Vern og 
estetikk» Det er en overordnet målsetning å legge større vekt på estetikk i planleggingen. 
Sentrumsområdet er spesielt viktig. Føringene/retningslinjene som utarbeides skal ivareta 
bevaring, tilpassing og godt samspill med eksisterende bebyggelse. Det skal ikke stenge for 
nye og fremtidsrettede uttrykksformer.  
Det er saksbehandlingsfeil at dette ikke er vurdert eller kommentert. 
 
3: Plan av 29.09.2016 har maksimal gesimshøyde 9 meter, plan av 28.04.2018 maks 
gesimshøyde 10 meter samt saltak opptil 12,5/16,2 meter. Dermed økning fra 2 til 3 etasjer. 
Med eller uten saltak. Denne saken gjør endringen meget konfliktfylt pga. bla. den store 
betydningen endringen vil ha for villaområdet.  
 
4: Det er i saksfremlegget til påklagd vedtak opplyst at «Dette kan medføre at for 
omkringliggende og spesielt mot eneboligbebyggelse, så kan nye bygg fremstå som 
dominerende og endre det eksiterende bybildet» det er en saksbehandlingsfeil at 
rådmannens opplysning ikke er vurdert/kommentert.  
 
5: Saksbehandlingsfeil ved at forskjellige områder med samme formål er behandlet ulikt. 
 
6: Kommunen har ikke tatt særlige hensyn til Pbl. §12-7, hvor det står at … «tas særskilt 
hensyn til strøkets egenart, samspill mellom bygninger i samme strøk. Jfr. retningslinjer i 
«vern og estetikk» Det står også at det skal utarbeides fasadeoppriss av nybygg og 
nabobebyggelse for bedømmelse av nybyggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også ved 
større fasadeendringer, som er tilfellet her. Dette er en mangel i innstillingen som er en 
saksbehandlingsfeil.  
 
7: Rådmannens erkjennelse i RA (11/1-2016) om at hovedprinsippet ved økning av 
etasjeantall, fra 2 etg. til 3etg., skal behandles som en reguleringsendring (med andre ord 
ikke som mindre endring) og ikke som dispensasjon.  Det er å anse som en 
saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har vurdert og akseptert, kommentert rådmannens 
uttalelse i behandlingen av endring til områdeplanen. Kommunen skulle ha falt ned på at ny 
prosess på hele planen måtte gjøres. Dette er feil lovanvendelse og saksbehandlingsfeil.  
 
8: Kommunen har i Arkivsaksnr 15/1375 uttalt at, «klager viser til forarbeidene til plan og 
bygningsloven. Rådmannen er enig med klager i at en økning fra 2 til 3 etasjer, er en sak 
som typisk ikke faller inn under lovverket for mindre endring av reguleringsplan. Dermed 
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syns klager at kommunen bekrefter selv at en forandring fra gesims Maximum 9 meter til 
Maximum 10 meter (dvs fra 2 til 3 etasjer) pluss eventuelt saltak opp til 12,5 m/16,2 meter 
ikke faller inn under reglene for mindre endring av områdeplan, men er en betydelig endring 
av områdeplan som må medføre en ny områdeplanprosess.  
 
9: Rådmannen skriver i saksutredningen til påklagd vedtak, bla. at for å ivareta totalbildet 
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. Dette er det ikke tatt hensyn til og er en saksbehandlingsfeil.  
 
10: Fylkesmannen i Østfold påpeker i sitt brev av 10.01.2018 at kommunen bør vurdere 
eventuelle konsekvenser for bl.a gatemiljø og skyggevirkninger for naboer. Dette er ikke 
bare et innspill fra Fylkesmannen men en innsigelse om at saksbehandlingen ikke er 
tilfredsstillende. Innsigelsen er ikke tatt hensyn til og heller ikke fulgt opp, dermed vil det 
føre til at endringen må behandles videre etter ordinær prosess.   
 
11: Reglene for enklere saksbehandling skal bare være aktuelle for endringer som ikke er 
spesielt konfliktfylte. Slik Departementet (prop 149 L s.46, 2015-2016) og klager ser det, er 
vurderingen at den må betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konfliktfylt, og dermed 
krever bredere medvirkning og grundigere behandling. Med bakgrunn i overnevnte punkter 
mener klager at endringene ikke tilfredsstiller kravene for at endring kan behandles ved 
enklere saksbehandling, men må behandles videre etter en ordinær planprosess.   
 
 
Administrasjonens vurdering 
Innledningsvis til klagebehandlingen vil rådmannen poengtere at påklagd vedtak ikke er en 
full, ny behandling av reguleringsplanen for Rakkestad sentrum, men er behandlet som en 
endring av planen. Planarbeidet har vært varslet på ordinær måte.  Rådmannen har vurdert 
at planarbeidet faller inn under Pbl. § 12-14: … 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 mener planarbeidet 
faller innenfor rammeverket, skissert i lovteksten. Endringen av bestemmelsene vil etter 
kommunens syn snarere styrke både gjennomføringen av planen for øvrig og 
hovedrammene. En av hovedintensjonene i arbeidet med ny sentrumsplan var å tilrettelegge 
for en høyere utnytting i sentrum og randsonen til sentrumsbebyggelsen.  Endringsvedtaket 
som er påklagd, er i hovedsak et vedtak tuftet på å oppfylle rammevilkår som planen i 
utgangspunktet har åpnet for, og presisere bestemmelser som ikke var tydelige nok.  
 

Klager har i sin klage en gjennomgående tråd ved at planendringen er for omfattende til at 
den kan behandles etter reglene i pbl. §12-14: 

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

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. 

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. 
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Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om å oppheve plan 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.»  
 

Reglene i andre og tredje ledd har erstattet tidligere regler om mindre endring.  
 
I klagen har rådmannen funnet 11 anførsler. Anførslene svares ut kronologisk under.  
 
1: Endringen går utover hovedrammen i planen og eksisterende bebyggelse   er 
ikke tatt hensyn til.  
 
Ved utarbeiding av områdereguleringsplanen var en av hovedmålsettingene å øke bruken av 
sentrum, dette gjennom å tilrettelegge for mer handel og økt bosetting gjennom 
transformasjon av bebygde områder. Det ble i planarbeidet valgt tre hovedformål for 
arealbruken til boliger.  
 
Sentrumsformål innenfor de områdene som ligger til eller naturlig sokner til Storgata. I 
randsonen til sentrum ble formålet konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk (KS) valgt. 
Utenfor disse områdene er det regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Rakkestad 
kommunes vedtak om endring av plan, inneholder ingen endringer som går utover 
hovedrammene til planen. Ingen bygningstyper eller formål er endret i endringsvedtaket, og 
de vurderingene som er gjort i utarbeidelsen av områdereguleringsplanen ligger til grunn for 
endringsvedtaket. Høydeangivelsen er presisert fra en beregning av etasjer og etasjehøyder 
til angivelse av gesims- og mønehøyder. Tillat maksimalhøyde er endret for enkelte områder 
hvor bygningstypen ikke er endret. Her er lagt inn kompenserende tiltak, hvor det er 
nødvendig, for å ivareta forhold til nabobygg.  
 
Klagers anførsel om at endringen går utover hovedrammen i planen ved at eksisterende 
bebyggelse og nabolagets egenart ikke er ivaretatt, er ikke tilstede. Vurderingen om 
fortetting og transformasjon gjort i områdereguleringen er fullt ut ivaretatt og 
hovedrammene er heller styrket ved at det tillates bygg med en høyere gesimshøyde. Ved 
en transformasjon vil naturlig nok nabolaget bli forandret noe ved at bygningstype blir 
forandret. Relativt nært sentrum må det påregnes at områdene vil bli forandret over tid. 
Rådmannen ser ikke at påklagd vedtak forandrer de rammene som sentrumsplanen av 
29.09.2016 gir for området.  
 
2: Kommunens følger ikke sin brosjyre, Vern og Estetikk 
 ‘Det er en overordnet målsetting å legge større vekt på estetikk i planleggingen. 
Sentrumsområdet er spesielt viktig. Føringene/retningslinjene som utarbeides 
skal ivareta bevaring, tilpassing og godt samspill med eksisterende bebyggelse. 
Det skal ikke stenge for nye og fremtidsrettede uttrykksformer’ … det er en 
saksbehandlingsfeil at dette ikke er vurdert og kommentert.  
Temaet i anførsel nr 2 er sammenfallende med vurderingen gjort under pkt. 6. 
 
3: Planen av 29.09.2016 har bestemmelser for KS - områder som tillater tre etasjer og ni 
meter til gesims. Det var ikke gitt bestemmelser for takform. Områdene kan etter 
bestemmelsen av 29.09.2016 bebygges med bygg innenfor rammen av ni meter til gesims 
med saltak uten maksimalhøyde. Dette ved at det ikke er angitt krav til takform eller er 
angitt mønehøyde.  
I endringsvedtaket som er påklagd har kommunen økt gesimshøyde for bygg med flate tak, 
og gitt bestemmelser om at toppetasjen skal være inntrukket på minst to fasader mot 
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eneboligbebyggelsen for å begrense influensen på naboeiendommer. Det ble i tillegg gitt 
bestemmelser for bygninger med saltak for å begrense høyden på disse. Vedtaket legger en 
begrensning på saltak ved at det er gitt en maksimal gesimshøyde for disse på åtte meter og 
tolv og en halv meter til møne. Dette til gunst for omkringliggende eiendommer og for å 
følge opp hovedrammene i planen med en lavere bebyggelse i områdene rundt 
sentrumsbebyggelsen.  
Rådmannen følger ikke klagers anførsler rundt høydeberegningene, det ser ut til at klager 
blander høydebestemmelsene på de forskjellige arealbruksformålene.  
Oppsummert kan ikke rådmannen se at endringsvedtaket medfører endringer som forverrer 
situasjonen for naboeiendommer.  
 
4: Klager anfører at rådmannens opplysning i samlet saksfremlegg s.4«Dette kan medføre at 
for omkringliggende og spesielt mot eneboligbebyggelse, så kan nye bygg fremstå som 
dominerende og endre det eksisterende bybildet», ikke er vurdert, kommentert eller tatt 
hensyn til.  
Rådmannen mener det ikke medfører riktighet at dette ikke er vurdert kommentert og tatt 
hensyn til.  I påfølgende avsnitt, i det nevnte saksfremlegg skriver rådmannen:  
 
«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, 
spesielt 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 totalbildet 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.»(Saksfremlegget er vedlagt)  
 
Rådmannen vil også vise til kommentar til innspill gitt til planarbeidet fra bl.a. klager til 
sluttbehandlingen av planen av 29.9.2016: 
 
«Rakkestad Kommune som arealplanmyndighet har i planprosessen sett på mange områder 
for fortetting. Å fortette i eksisterende boligområder er aldri enkelt. En rekke momenter må 
tas hensyn til og avveies mot hverandre.  
 
I Rakkestad Sentrum er det kort avstand mellom sentrumsbebyggelse og eneboliger, og det 
er derfor vanskelig å unngå å komme i konflikt med eneboligområder ved fortetting. 
Området ved Heggveien er sett på som et av de mest riktige og viktige å fortette med tanke 
på nærhet til alt av sentrumsfunksjoner og at det er kort avstand til velfungerende leke – og 
rekreasjonsområder.  
 
Hvor skillet mellom et versus et annet formål går, er alltid gjenstand for diskusjon.  
Rakkestad kommune har sågar utredet om arealer helt fram til Seljeveien burde fått et annet 
formål. Det ble landet på Heggveien som en naturlig grense for det fortettingsinstituttet som 
det er snakk om.  
 
Rådmannen vurderer at fortetting er riktig – og å forvente – for et område (Heggveien) som 
ligger ca. 200 meter fra sentrumskjernen og som allerede har konsentrert bebyggelse.» 
 
Saksfremlegget viser at det klagers anførsel er vurdert tidligere i planarbeidet.   
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Rådmannen vil også vise til planbeskrivelsene til sentrumsplan, hvor tematikken som klager 
anfører ikke er vurdert, også er tema.  
 
Her gjengis premisser for sentrumsplanarbeidet pkt 1 og 5:  
 
1. Tilrettelegging for sentrumsnær fremfor spredt boligbygging – ved økt fortetting i 
og rundt sentrum med høy boligandel. 
5. Videreutvikle Rakkestads opprinnelige småbykarakter – som en landsby der nye 
bygninger er innpasset med funksjons blanding, dimensjoner og form på en 
tilpasset måte som skaper harmonisk helhet.  
 
De temaer som klager hevder ikke har vært gjenstand for vurderinger eller tatt hensyn til, 
mener rådmannen snarere har vært den gjennomgående tråden i planarbeidet. Forandringer 
i bybildet gjennom tid er noe som man må påregne i en kommune med befolkningsvekst.  
 
5: Klager anfører videre at det er en forskjellsbehandling mellom områdene. Områdene KS 1-
2 er gitt andre vilkår, noe som er forskjellsbehandling av økonomiske hensyn til utbyggere 
og en saksbehandlingsfeil.  
 
Områdene KS1 og 2 ligger tett på områdene med benevnelsen NT1 og OT1, Bankbygget og 
Midtstuen som er områder med bygningsvern i høyeste gradering, innenfor planområdet. 
Dette ble i uttalelse fra fylkeskonservator påpekt i forbindelse med planendringen.  
 
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. 
 
Rakkestad kommune mener det var riktig å følge Fylkeskonservatorens innspill ved at 
bygningen i forkant av KS1-2 er viktige historiebærere i sentrum.  
Rådmannen deler ikke klagers oppfatning om at dette er en saksbehandlingsfeil, snarere 
viser det at planarbeidet nettopp har gjort vurderinger som klager etterspør. 
 
6: Klager mener Rakkestad kommune ikke har vurdert bestemmelsene i Pbl. § 
12-7 og kommunens fagrapport, «Vern og estetikk»  
 
Pbl. §12-7 lister opp de forhold det kan gis bestemmelser om i en reguleringsplan, 
rådmannen kan ikke se at noen del av planarbeidet ikke følger opp dette. Se vurderingen i 
forrige punkt hvor nettopp dette er gjort. Når det gjelder forholdet til vern og estetikk, som 
er en fagrapport utarbeidet som bakgrunnsmateriale til områdereguleringsplan Rakkestad 
sentrum jf. Planbeskrivelsen del 2, er ikke denne å regne som en reguleringsbestemmelse.  
 
Rådmannen antar at hele anførselen ikke dreier seg om pbl. § 12-7 i plan og bygningsloven 
men retter seg til pkt 4.1.1 i planbestemmelsene:  
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4.1.1 ESTETIkK: Ved oppføring av nye bygninger og anlegg, samt tiltak, tilbygg, påbygg 
eller endring av eksisterende bebyggelse, skal det tas særskilt hensyn til kvartalets egenart, 
med samspill mellom bygninger i samme strøk , j fr. retningslinjer i «vern og estetikk» . 
Ved bygge søknad skal det vedlegges situasjonsplan i mål 1:200 eller større som viser 
Eksisterende og planlagt bebyggelse og den ubebygde del av tomtas utnyttelse. Ved 
Oppføring av nybygg skal det utarbeides fasadeoppriss av nybygg og nabobebyggelse for 
Bedømmelse av nybyggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også ved større 
fasadeendringer. 
Søknadsunderlag for ny sentrumsbebyggelse (S 1- 2 8) eller tiltak i deres tilhørende 
utomhusområde skal inneholde dokumentasjon av tiltakets estetiske sider. Herunder skriftlig 
estetisk begrunnelse og arkitektfaglig kompetanse.  
 
Klager viser til bestemmelsen for estetikk, denne gjelder for påfølgende byggesaker etter 
denne plan. Overordnede vurderinger rundt arealbruken er gjort i planarbeidet. For å ivareta 
estetikk innenfor de rammer planen gir, er det gitt bestemmelser som tar hensyn til ny og 
eksisterende bebyggelse. Ser man hen til rammene i vern og estetikk, er det i hovedsak 
innenfor områder regulert til sentrumsformål som utredningene i fagrapporten er basert på. 
Kommunen har sagt at rammen også skal vurderes for hele planområdet for nettopp å 
ivareta omkringliggende områder ved fortetting innenfor planens rammer. 
Rådmannen kan ikke se at dette er saksbehandlingsfeil.  
 
7: Klager viser til en uttalelse i RA, 11. januar 2016 hvor rådmannen uttaler at økning av 
etasjeantall normalt skal gjøres som en reguleringsendring. Det må dermed anses som en 
saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har akseptert/kommentert rådmannens uttalelse, og 
kommunen skulle kommet frem til at ny områdeplanprosess måtte gjøres.  
 
Uttalelsen i Ra fra 2016, stammer fra en dispensasjonssak hvor gjeldene plan var 
sentrumsplan fra 1995. Den omtalte saken gjaldt en dispensasjon for et boligområde, 
regulert til 2 etasjer. Uttalelsen er gitt innenfor et annet planregime, og to forskjellige saker. 
Å hevde utfra en avisartikkel at rådmannens bruk av uttrykket «reguleringsendring» ikke vil 
kunne favne en mindre endring, er en unyansert tilnærmelse til saken. 
Kommunen har behandlet saken innenfor gjeldende lovverk.  
 
8: Klager viser til sak 15/1375. Saken gjelder behandling av klage på gitt dispensasjon etter 
1995 planen, se pkt 7. Rakkestad kommune mener en økning fra 9 meter til 10 meters 
gesims ikke er sammenlignbart med en økning av etasjeantall fra 2 etg - 3 etg. En økning på 
1 meters gesimshøyde med kompenserende tiltak og innføring av bestemmelser for saltak 
mener vi faller inn under bestemmelsene i henhold til pbl. §12-14.  
 
9: Klager anfører at rådmannen selv skriver at «for å ivareta totalbildet med fortetting og 
omkringliggende eiendommer er det forsøkt å gi bestemmelser hvor den mest ekstensive 
utnyttingen ligger i sentrum med gradvis lavere utnytting og høyder, lenger fra sentrum»  
 
Dette er ikke tatt hensyn til og er en saksbehandlingsfeil.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det er nettopp dette som er noen av hovedgrepene til 
områdereguleringsplanen. Hvor områdene regulert til sentrumsformål har opptil 100% 
utnyttelsesgrad og en maksimalhøyde til gesims på 16,2 meter. Hovedtrekkene for 
områdene, rundt sentrumsformål (konsentrert småhus/lavblokk) er regulert en 
utnyttelsesgrad på 40-60 % og en maksimalhøyde på 10 meter til gesims (12,5 meters 
mønehøyde). Dette ivaretar nettopp det klager etterspør og mener er saksbehandlingsfeil at 
ikke er ivaretatt.  
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10: I Fylkesmannens brev av 10.1.2018, hevdes det at Fylkesmannen har kommet med 
innsigelse, som det ikke er tatt hensyn til. Dette i forhold til konsekvenser for gatemiljø og 
skyggevirkning.  
Fylkesmannen skriver i sitt brev: «Kommunen bør da vurdere eventuelle konsekvenser for 
blant annet gatemiljø og skyggevirkning for naboer.» 
 
Rådmannen er ikke enig i at dette utsagn er å betrakte som en innsigelse, men som et faglig 
råd. Fylkesmannen i Østfold har fått tilsendt endringsvedtaket og ikke fremmet innsigelse til 
dette innenfor klagefristen. Dette  bekrefter rådmannens vurdering av utsagnet. 
Rådmannen, er som tidligere nevnt, av den oppfatning at kommunen igjennom sitt vedtak 
nettopp har tatt konsekvenser innover seg. Dette innfor de rammene som ligger i opprinnelig 
intensjon og føringer i områdereguleringsplanen ved å øke maksimalhøyde til 10 meter til 
gesims, men med kompenserende tiltak og begrense mønehøyden til maksimalt 12,5 meter.  
 
11: Regelen for en enklere saksbehandling skal ikke kunne benyttes dersom endingen er 
spesielt konfliktfylt.  
 
Klager viser til prop 149 L s. 46.2015-2016  
 
For å sette påstanden i sammenheng tas inn under her er utdrag som omhandler tema fra 
nevnte proposisjon.  
 
s. 46 Slik departementet ser det, bør et avgjørende utgangspunkt for vurderingen være om 
endringene må betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konfliktfylt, og derfor krever 
bredere medvirkning og grundigere behandling. Dersom endringen ikke er av en slik karakter 
og den også ligger innenfor planens hovedramme, vil endringen kunne anses å være av en 
slik art at prosessen kan forenkles. Dette gjelder selv om det foreligger protester fra naboer 
eller andre berørte. 

s. 44: I høringsnotatet ble det foreslått å utvide muligheten for endring av reguleringsplaner 
etter en enklere prosess. Det ble foreslått at adgangen til enklere saksbehandling skulle 
omfatte noe større endringer enn i dag, og det ble også foreslått endring i begrepene. Det 
ble ikke foreslått endringer i varslingsreglene i § 12-14 tredje ledd. 

Forslaget innebærer at kommunen i større grad enn i dag skal kunne anvende et 
planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilke endringer som kan gjennomføres etter de 
enklere saksbehandlingsreglene. Forslaget vil føre til at det blir enklere å oppdatere 
reguleringsplaner, og at nødvendig oppdatering faktisk gjennomføres. Det ble foreslått 
følgende endring i § 12-14 andre ledd: 

«Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 
planen for øvrig og heller ikke går ut over hovedrammene i planen.» 

    

s. 77: 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 karakter av innsigelse, føre til at endringen må 
behandles videre etter en ordinær planprosess.  
 



  Sak 59/18 

 

      Side 38 av 42   

 

Som vi ser av lovforarbeidene er det som tidligere §12-14 var nevnt som mindre endringer, 
skal kunne utvides slik at flere endringer kan behandles etter en enklere prosess. Det er i 
tillegg vektlagt at det er kommunes vurdering hvilke endringer som kan behandles enklere 
innenfor rammene av lovteksten: «…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.» 
 
Det er ikke til hinder for en enklere prosess at naboer er uenige/protesterer i endringen. 
 
Rakkestad Kommune har vurdert at de endringene som er vedtatt faller innfor de rammene 
som Plan- og bygningsloven skisserer. Spørsmålet blir derfor om naboprotester som 
foreligger gjør endringen spesielt konfliktfylt, slik at den skulle behandles etter ordinær 
prosess.  
 
Rakkestad Kommune har endret hele planen med tanke på høydeangivelser. Høyden ble 
endret for noen av områdene, regulert til Konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk. 
Endringen er begrunnet og beskrevet i saksfremlegg til vedtaket:  
 
Gjeldende 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 forventet 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 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 settes en gesimshøyde på 8 meter og en 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 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 bygg og vil ikke bli mer dominerende en 
gjeldene bestemmelser åpner for. Rådmannen mener disse bestemmelsen vil gi mindre 
påvirkning av naboeiendommer en dagens bestemmelser.   
 
Innkomne klager er fremsatt av naboer til områdene med benevnelsene KS 14 og KS 18. Det 
foreligger ikke klager fra andre områder innenfor planendringen. Vurderingen er om 
planendringen kan behandles etter en enklere prosess for disse to områdene eller om 
endringene er å anse som så konfliktfylt at den skal ha en full planbehandling.  
 
Igjennom saksbehandlingen av påklagd endring mener Rakkestad Kommune at de 
planendringen som er gjort, vil gi en marginal solendring for tilstøtende eiendommer.  
 
Endringen vil solmessig mest sannsynlig være til gunst for naboer, ikke forverre sol-
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situasjonen. I tillegg er det gjort endringer på bestemmelsene om fasader slik at fasaden blir 
brutt på mellom 6,5 og 7 meter som gir et dempet uttrykk mot tilstøtende eiendommer. 
Rakkestad kommune kan ikke se at endringen bør være spesielt konfliktfylt, siden vedtak av 
plan i 2016 ikke ble påklagd.  
 
Rådmannen mener med bakgrunn i ovennevnte, at selv om det foreligger naboprotester, så 
kan saken behandles etter pbl. §12-14.  
 
 
Annet 
Klager har også anført to avsnitt som ikke påberoper noen saksbehandlingsfeil eller en 
annen form for klage. Det ene avsnittet gjelder avissak fra 02.09.2016 hvor enhetsleder 
Espen Jordet siteres. Saken det refereres til, gjelder ikke reguleringsplansaken men derimot 
en dispensasjonssak. Avisutklippet er vedlagt saken. Det andre avsnittet er et forslag til 
hvordan klager mener området skulle vært utnyttet. Dette har vært gjenstand for vurdering i 
utarbeidelsen av planen som ble vedtatt i 2016. Disse to avsnittene i klagene er ikke 
kommentert all den tid de ikke inneholder en klage men ansees å være opplysninger 
/supplement til klagen. 
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KLAGE PÅ VEDTAK - ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN RAKKESTAD 
SENTRUM FINN ROALD SCHIE MFL. 
 

Saksbehandler:  Espen Glosli Arkiv: L12  
Arkivsaksnr.: 18/1868  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/18  Formannskapet 12.09.2018 
/  Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Klagen tas ikke til følge. 
 
 
 
 
Vedlegg 

1. Klage 
2. Innspill, datert 09.01.2018 
3. Saksfremlegg endringsvedtak 
4. Gamle bestemmelser 
5. Solstudie 
6. Plankart 
7. Nye bestemmelser 

 
 
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. 
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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: 
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«…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.  
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