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RAKKESTAD KOMMUNE 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 
   
  
Saksbehandler Anita Isebakke Arkiv nr. Q14  
Utvalg Saknr Møtedato  
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 2/11 24.03.2011 
FORMANNSKAPET /  
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 2/11 Saknr 11/466 Løpenr 3410/11 
 

2-11 MELDING -  KOMMUNALE VEIER - INVESTERINGER 2010 - 
AVSLUTNING  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar melding om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” til 
orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre bevilget - i budsjett 2010 og økonomi- og handlingsplanen 2010 – 
2013 - kr. 5 000 000 til formålet. Det ble etablert en styringsgruppe bestående av politikere 
og administrasjon, som har medvirket til gjennomføring av prosjektene innenfor rammen av 
bevilgningene avsatt til formålet i 2010.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av sin veimasse med tilhørende 
installasjoner – for eksempel bruer. Lover, forskrifter og normer setter rammer for denne 
virksomheten. 
 
Andre opplysninger: 
Melding om oppstart ble behandlet i utvalget for landbruk, plan, og teknikk den 11.03.2010. 
Det ble i møtet gjort følgende presisering/vedtak: 
 

Tiltak som er prioritert av styringsgruppen for kommunale veier (ref. møtereferat fra 
styringsgruppemøte 15. januar 2010 punkt 5) skal fullføres i sin helhet, og i prioritert 
rekkefølge, før investeringsmidler satt av i Budsjett 2010 – handlings- og økonomiplan 
2010 – 2013 benyttes på andre tiltak. 

 
Styringsgruppa foretok i møte den 28.05.2010, endringer i investeringsplanen for kommunale 
veier for 2010. Blant annet ble investeringsplaner for rehabilitering av kommunale bruer tatt 
ut. Det ble så prioritert å dypgrøfte hele veistrekning Hol – Østby. Det ble gitt ut et notat, 
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med orientering om tilstand til kommunale bruer, til utvalget for landbruk, plan og teknikk til 
møtet den 29.04.2010 
 
Anbudsrunde for dypgrøfting av kommunal vei Skalle – Fosser og Hol - Østby ble gjennomført 
juli/august og oppstart grøfting var i august. Ferdigstillelse av anleggsarbeidene og veiene sto 
ferdig i november 2010. Noe tilføring av fresemasser på veiskulder gjenstår. Videreføring av 
dypgrøfting av resterende veistrekning av kommunal vei Hol – Østby, måtte utsettes til vår 
2011 på grunn av tele. 
 
Alle grunneiere, oppsittere på kommunal vei Skalle – Fosser og Hol – Østby, avis, ordfører og 
varaordfører ble innbudt til åpningen av kommunal vei Skalle – Fosser. Åpningen ble feiret 
med gløgg, grilling av pølser og snorklipping. Det var få oppsittere som møtte opp, men de 
som møtte var veldig fornøyde med gjennomføringen av prosjektet.  
 
Rammebetingelser: 
Vegloven og tilhørende forskrifter – samt Statens Vegvesens håndbøker og normer. 
Tiltak på bruer er også regulert gjennom regelverket i plan- og bygningsloven. 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Dårlige veier kan føre til slitasje på kjøretøy og irritasjon for bilførere og oppsittere langs 
veiene i kommunen. I tillegg, kan unormal kjøring for å unngå huller og lignende skape 
farlige situasjoner. 
 
Økonomi: 
Regnskap for opprusting av kommunale veier Skalle – Fosser og Hol – Østby 
 

Aktivitet     Regnskap 

Dypgrøfting kommunale veier 599 897 

Oppbygging og asfaltering Skalle - Fosser 1 119 012 

Dypstabilisering og asfaltering Hol - Østby 1 338 469 

Materialkostnader, rør, kummer og lignende 499 339 

Prosjektering Skjørtorp bru 40 300 

Asfaltering Tyrihansveien/Smedbakken 67 556 

Prosjektadministrasjon (internt) 125 000 

MVA   343 074 

Totalt      4 132 647 
 
Resultat for investeringsprosjektet ”Påkostninger kommunale veier 2010” er  
mindre utgifter på kr. 867 353,- - som står til disposisjon for bruk i 2011. Det blir fulgt opp i 
tertialrapport nr. 1 2011.  
 
Administrasjonens vurdering: 
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Det gjenstår tilføring av fresemasser på halve veistrekning på kommunal vei Skalle – Fosser. 
Beregnet kostnad for dette vil være ca kr. 20 000, og vil gjennomføres våren 2011. Videre vil 
gjenstående midler bli prioritert til å sluttføre dypgrøfting av kommunal vei Hol – Østby våren 
2011.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 
   
  
Saksbehandler Anita Isebakke Arkiv nr. M00  
Utvalg Saknr Møtedato  
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 3/11 24.03.2011 
 
 
Utvalgssak 3/11 Saknr 11/610 Løpenr 3527/11 
 

3-11 MELDING - VANN - OG AVLØPSINVESTERINGER 2011 - 
OPPSTART  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Landbruk-, plan- og teknikkutvalget tar meldingen til orientering. 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre satte i budsjett 2011 og økonomi- og handlingsplan 2011 – 2014 
av kr 2 450 000 til vann og avløpsinvesteringer i 2011. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
De kommunale vann- og avløpsanlegg er regulert av flere lover og forskrifter. Rakkestad 
kommune påser at de blir vedlikeholdt og driftet på en forsvarlig måte.  
 
Rammebetingelser: 
Som nevnt er Rakkestad kommunes vann- og avløpsinstallasjoner underlagt flere lover og 
forskrifter (ca 33 stk). Blant annet gjelder det: 
 
Forurensningsloven, med tilhørende forskrifter. 
Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven), med tilhørende forskrifter – blant annet 
drikkevannsforskriften.  
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
For å oppfylle krav i lover og forskrifter, må Rakkestad kommune hvert år vedlikeholde og 
investere i sine vann- og avløpsanlegg. Tiltakene bidrar dessuten til å sikre drikkevann og 
hindre unødvendig forurensning i lokalsamfunnet.  
 
Økonomi: 
Rakkestad kommunestyre bevilget kr 2 450 000 til vann- og avløpsinvesteringer i 2011. I 
tillegg er det disponibelt kr 143 855,-, som er gjenstående midler fra investeringer 2009 og 
2010. Dette gir en total investeringsramme på kr. 2 593 855,-. 
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Administrasjonens vurdering: 
Rakkestad kommune vil i de nærmeste årene måtte gjøre betydelige investeringer på vann- 
og avløpssiden, for å opprettholde sikker drift og oppfylle krav i lover og forskrifter.  
 
Rådmannen prioriterer som følger i 2011:  
 
 Trykkforsterker Fladstadvann (industrien)  kr.    450 000,- 
 Sanering avløpsnett Fagerveien/Griniveien  kr. 2 100 000,- 
 
 Totalt vann og avløps investeringer for 2011  kr  2 550 000,-  
 
Deler av industrien som har Fladstadvann har over en periode klaget på dårlig trykk på 
vannet. Nortura en er av disse bedriftene. Til tider hvor det er stort vannforbruk på 
ledningsnettet, har målinger vist at trykket har vært lavere enn det som er normalt og 
ønskelig på ledningsnettet. Kommunen innhentet i november – desember 2010 tilbud på å 
installere trykkøkningspumper i eksisterende pumpehus på Fladstadvann. Bestillingen ble 
gjort i desember 2010, og pumper montert i februar 2011. 
 
Rakkestad kommune har i flere år hatt gjentatte problemer med kapasitet på avløpsnettet i 
området ved Fagerveien/Griniveien ved store nedbørsmengder. Flere hus har fått overvann 
inn i kjeller. Oppgradering av overvannsnett og avløpsnett i Fagerveien/Griniveien er en del 
av et større saneringsprosjekt. Det er valgt å gjennomføre sanering av avløpsnettet i området 
Fagerveien/Griniveien i 2011, for å redusere/hindre faren for ytterligere skader pga store 
overvannsmengder. Anbudsdokumenter er utarbeidet og sendt ut januar/februar 2011.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 
   
  
Saksbehandler Anita Isebakke Arkiv nr. M30  
Utvalg Saknr Møtedato  
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 4/11 24.03.2011 
FORMANNSKAPET /  
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 4/11 Saknr 11/619 Løpenr 3552/11 
 

4-11 MELDING  - HOVEDPLAN AVLØP (REVIDERING AV 
SANERINGSPLAN) - OPPSTART  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune vedtok 1991 en saneringsplan for avløp i Rakkestad kommune. Denne 
planen ble revidert i 1998. Flere av tiltakene er nå gjennomført, og det er nå behov for en ny 
revidering av saneringsplan. I forbindelse med revidering av saneringsplan er det nå et ønske 
om å se på hele håndteringen av ”kommunens” avløpsbehandling – avløpet fra den enkelte 
abonnent via ledningsnett og pumpestasjoner, frem til behandling ved kommunens 
avløpsrenseanlegg. Dette vil da bli en kommunedelplan på lik linje som planen som nå 
utarbeides for vannforsyning – Hovedplan vannforsyning.  
 
Hovedplan for avløp vil blant annet ta for seg disse hovedpunktene: 

- Nå-beskrivelse. 
- Målsetting og behov. 
- Vurdering av tiltak; for ledningsnett, renseanlegg, resipienter, industripåslipp 

(påslippstillatelser), slambehandling og evt utvidelse av ledningsnett/nye abonnenter. 
- Handlingsplan/økonomiplan, konsekvenser for avløpsgebyrene. 

 
Utarbeidelse av hovedplan avløp for Rakkestad kommune starter opp juni 2011. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Meldingen behandles i Landbruk-, plan og teknikkutvalg, formannskap og kommunestyre.  
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Andre opplysninger: 
Rakkestad kommune har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg og 
kommunalt ledningsnett etter Forurensingsloven med tilhørende forskrifter. Hovedplan for 
avløp vil bli en delplan i kommuneplanen. 
 
Rammebetingelser: 
Rakkestad kommunes avløpsanlegg er underlagt disse lover og forskrifter: 
- lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
og tilhørende forskrifter 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
En sikker og god avløpsbehandling er viktig for å sikre både det lokale og regionale miljøet for 
forurensing.  
 
Økonomi: 
Utarbeidelse av hovedplan for avløp vil ha en antatt kostnad på ca kr 350 000 over en 
toårsperiode (2011 og 2012), og vil dekkes over ordinært driftsbudsjett. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Arbeidet med hovedplan for avløp er ikke startet opp. Utarbeidelse av hovedplan avløp for 
Rakkestad kommune vil starte opp i juni 2011. 
Det foreslås en prosjektgruppe bestående av en konsulent, fagansvarlig avløp, enhetsleder 
teknisk drift, enhetsleder kommunalteknikk, miljøingeniør og ingeniør VAR. Det vil bli fulgt 
noe av den samme planen som for gjennomføring av utarbeidelse av hovedplan for 
vannforsyning.  
 
Planlagt fremdrift m.m.:  

- Nåbeskrivelse av anlegg og ledningsnett  høst   2011 
- Intervjurunder med bedrifter     vinter   2011/2012 
- Vurdering av fremtidig kapasitet renseanlegg  vinter   2011/2012 
- Tiltaksanalyser og vurdering forskjellige tiltak vår   2012                      
- Handlingsplan      vår   2012          
- Sluttrapport       sommer/høst 2012  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 
   
  
Saksbehandler Anita Isebakke Arkiv nr. D35  
Utvalg Saknr Møtedato  
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 5/11 24.03.2011 
 
 
Utvalgssak 5/11 Saknr 11/622 Løpenr 3660/11 
 

5-11 MELDING - OPPGRADERING KOMMUNALE LEKEPLASSER 
2011 - 2014 - OPPSTART  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Landbruk-, plan- og teknikkutvalget tar melding om ”Oppgradering kommunale lekeplasser 
2011 – 2014 – oppstart” til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1. investeringsplan oppgradering kommunale lekeplasser 2011 – 2014. 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune vedtok i økonomi- og handlingsplan for 2011 – 2014 å oppgradere 
kommunale lekeplasser. Totalt er det bevilget kr. 1 450 000,- over en fireårsperiode til 
oppgraderinger av de kommunale lekeplasser.  
 
Kommunens ansvar for saken: 
Kommunene har ansvar for vedlikehold av utstyr/lekeapparater på kommunale lekeplasser, 
slik at sikkerheten blir ivaretatt og skader unngås.  
 
Andre opplysninger: 
Rakkestad kommune har i tillegg til lekeplasser i barnehager og skoler, ansvar for drift og 
vedlikehold av 15 lekeplasser. Disse 15 plassene er av forskjellige størrelser, men felles for 
alle er at de er dårlig utstyrt med lekeapparater.   
 
Manglende vedlikehold og strengere krav til sikkerhet på lekeplasser, har i seinere år ført til at 
gammelt lekeutstyr som ikke tilfredsstiller forskriften har blitt fjernet fra kommunale 
lekeplasser. Grunnet lavt budsjett for vedlikehold og ingen investeringsmidler til grøntanlegg, 
har utstyret som er blitt fjernet bare i begrenset omfang blitt erstattet med nytt utstyr. I 
hovedsak har det kun blitt reparert husker, fotballmål og lignende, samt utbedret sandkasser. 
Dette har med årene gitt et lite tilfredsstillende lekeplasstilbud på de kommunale 
lekeplassene. Lekeplasser har blitt stående uten utstyr, eller med svært begrenset innhold. 
Kommunen får stadig henvendelser og klager fra innbyggere på dårlig vedlikehold og 
lekeplasser som ikke innbyr til lek. 
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Rammebetingelser: 
Følgende lover og forskrifter gir føringer for drift og vedlikehold av lekeapparater på 
lekeplasser: 

- Forskrift 1996-07-19-703 ”Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr”.  

Det er vedtatt standarder som gir veiledning til oppfyllelse av lekeplassforskriftens krav. Norsk 
Standard NS-EN 1176 ”Lekeplassutstyr”. 

 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser:  
Undersøkelser av helsetilstand til ban og ungdom viser en skremmende tendens til økt vekt 
og lite fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er viktig for forebygging av fedme og sykdom. Tiltak 
som foreslås gjennomført har til hensikt å øke barns aktivitet, som igjen vil ha en helsemessig 
god effekt.  
 
Økonomi: 
Det er i Handlings- og økonomiplanen for 2011 – 2014 satt av: 
 

År 2011 2012 2013 2014 

Kr 300 000 250 000 400 000 500 000 

 
 
Administrasjonens vurdering: 
Arbeidet med en oppgradering av lekeplasstilbudet vil på sikt føre til et bedre leketilbud for 
kommunens barn som bor i boligområder. Dette vil være i tråd med målsettingene i 
folkehelsearbeidet, som bla har fokus på fysisk aktivitet for barn og unge.   
 
Med de midlene som er avsatt til oppgradering av kommunale lekeplasser for perioden 2011 
– 2014, er det ikke mulig å fullføre ønskede tiltak for alle lekeplasser. Det er utarbeidet en 
plan, der det er lagt vekt på å prioritere oppgradering av lekeplasser som har registrert god 
aktivitet, og plasser med generasjonsskifte og nyetableringer. 
 
Det er i planen for ”Oppgradering av lekeplasser 2011 – 2014” valgt å prioritere 8 plasser, 
men at det i tillegg avsettes midler til mindre oppgraderinger av noen andre plasser. Følgende 
Lekeplasser er satt opp med prioritet: 
 
2011  Kirkengfeltet, Degernes  kr. 150 000,-  (nytt lekeapparat) 
 Lyngbyfeltet, Lyngveien   kr.   50 000,-  (ny plen, fotballmål, krakker) 
 Investeringer til fordeling  kr.  100 000,- (fotballmål, lekeutstyr, ol) 
 Totalt for 2011   kr. 300 000,- 
 
2012  Gudim, Åkerveien/Kornveien kr. 150 000,- (nytt lekeapparat) 
 Prestegårdsfeltet, Eventyrveien kr. 100 000,- (nytt lekeapparat) 
 Totalt for 2012   kr. 250 000,- 
 
2013 Holøsåsen 1, Åsliveien  kr. 150 000,- (nytt lekeapparat)  

Holøsåsen 6, Granittveien  kr. 150 000,- (nytt lekeapparat) 
 Investeringer til fordeling  kr. 100 000,- (fotballmål, lekeutstyr, ol) 
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 Totalt for 2013   kr. 400 000,- 
  
2014 Holøsåsen 3, Storåsveien  kr. 200 000,- (nytt lekeapparat)  

Holøsåsen 4, Utsikten   kr. 150 000,- (nytt lekeapparat) 
Florasvingen    kr. 150 000,- (nytt lekeapparat) 

 Totalt for 2014   kr. 500 000 
 
Vedlagt denne saken, som vedlegg 1, ligger en detaljert oversikt over kommunale 
lekeplasser, med en investeringsplan for perioden 2011 – 2014. 



Vedlegg til 

Nr Lekeplass Adresse 2011 2012 2013 2014

Barnehager:
Fladstad barnehage
Bergenhus barnehage
Kirkeng barnehage Degernes
Byggeklossen barnehage

Skoler:
Kirkeng skole Degernes
Os Skole
Bergenhus skole
Rakkestad Ungsdomsskole

Lekeplasser
1 Gudim Åkerveien/Kornveien 150 000
2 Seljeveien Seljeveien/Furubakken
3 Prestegårdsfeltet Eventyrveien/Peer Gyntsvei 100 000
4 Prestegårdsfeltet, balløkke Peer Gynts vei
5 Holøsåsen 1 Åsliveien (22) 150 000
6 Holøsåsen 2 Ytre vei
7 Holøsåsen 3 Storåsveien 200 000
8 Holøsåsen 4 Utsikten 150 000
9 Holøsåsen 5 Hulderveien
10 Holøsåsen 6 Ganittveien 150 000
11 Holøsåsen 7 Haugerudåsen
12 Holøsåsen 8 Bergveien
13 Lyngbyfeltet Gressveien/Lyngby Alle
14 Lyngbyfeltet, balløkke Lyngveien 50 000
15 Lyngbyfeltet Florasvigen 150 000
16 Kirkengfeltet, Degernes Kirkengsletta/Kirkengterrasse 150 000
17 Tjernesfeltet, Østbygda Tjerneskleiva

Diverse midre apparater fordelt 100 000 100 000

300 000 250 000 400 000 500 000

TILTAKSPLAN FOR OPPRUSTING AV KOMMUNALE LEKEPLASSER 2011 - 2



l sak ...............................

Tiltak

Lekeapparat

Utvidelse av lekeutstyr

Lekeapparat

Lekeapparat
Lekeapparat

Lekeapparat

2 stk fotballmål, benker 
Lekeutstyr
Lekeapparat, husker

Fotballmål, husker, sandkasser, benker ol.

1 450 000

2014
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