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                                                                                         (andakt kl 18.15) 
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FOLKETS SPØRRETIME: 
SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ MELDES INNEN TIRSDAG 26. APRIL 2011.  
 
 
18/11  
KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING 2010 
 
19/11  
KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD 
 
20/11  
KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET 
 
21/11  
BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER 
 
22/11  
EIENDOMS- OG EIENDELSPROSJEKTET - AVSLUTNING - MELDING 
 
23/11  
MELDING  - HOVEDPLAN AVLØP (REVIDERING AV SANERINGSPLAN) - 
OPPSTART 
 
24/11  
MELDING -  KOMMUNALE VEIER - INVESTERINGER 2010 - AVSLUTNING 
 
 
 
Saksdokumentene følger vedlagt. 
 
Saksdokumentene er utlagt på Servicekontoret og Biblioteket f.o.m 12.04.2011 og t.o.m 
møtedagen. 
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Sakskart med saksdokumenter ligger også på kommunens internettside 
www.rakkestad.kommune.no 
 
Kommunestyremøtet overføres av Radio 5 på frekvens 102.9. 
 
De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til 
politisk sekretariat eller servicekontoret, tlf. 69225500. Vararepresentanter møter kun 
etter nærmere innkalling herfra. 
 
 
Rakkestad, den  11.04.2011 
 
 
 
Peder Harlem 
Ordfører 
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GRUPPEMØTER 
 
 
ARBEIDERPARTIET 
Innkaller til gruppemøte tirsdag 26.04.2011 kl 18.30 Formannskapssalen 
Faste representanter og de tre første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 476 88 290, Ellen Solbrække 
 
 
SENTERPARTIET 
Innkaller til gruppemøte tirsdag 26.04.2011 kl 18.30 Grupperom 2 
Faste representanter og de tre første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 959 12 345, Inger Kaatorp Homstvedt 
 
 
 
VENSTRE 
Innkaller til gruppemøte tirsdag 26.04.11 kl 18.00 i Grupperom 1 
Faste representanter og de tre første vararepresentantene bes møte. 
Forfall bes meldt på tlf 995 50 371, Bjørn Erik Studsrud 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 210  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 18/11 28.04.2011 
 
 
Utvalgssak 18/11 Saknr 11/494 Løpenr 4779/11 
 

18-11 KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING 2010  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 
Årsmelding for 2010 fra kontrollutvalget i Rakkestad kommune tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 1. Årsmelding fra Kontrollutvalget 2010 – Rakkestad kommune 
  2. Brev av 22.02.11 vedlagt møtebok fra kontrollutvalgets møte   
      17.02.11 fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg avgir kontrollutvalget sin årsmelding.  Årsmeldingen 
fremmes direkte for kommunestyret. 
 
Andre opplysninger: 
Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i sitt møte 17.02.11, jfr vedlegg 1 og 2 og ber 
kommunestyret ta meldingen til orientering. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Espen Jordet Arkiv nr. 026  
Utvalg Saknr Møtedato  
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 8/11 24.03.2011 
FORMANNSKAPET 20/11 06.04.2011 
KOMMUNESTYRET 19/11 28.04.2011 
 
 
Utvalgssak 19/11 Saknr 11/624 Løpenr 3630/11 
 

19-11 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE 
ØSTFOLD  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre 
Østfold 2011-2020”. 

 
2. Planen har status som kommundelplan. 

 
 
 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKERs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKERs innstilling til formannskapet: 
  

1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre 
Østfold 2011-2020”. 

 
2. Planen har status som kommunedelplan. 

 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Inger Kaatorp Homstvedt (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:  Det utarbeides en 
handlingsplan med lokale prioriteringer for Rakkestad. 
Det faste utvalg for plansakers innstilling med Kaatorp Homstvedts tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre 
Østfold 2011-2020”. 
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2. Planen har status som kommunedelplan. 
 

3. Det utarbeides en handlingsplan med lokale prioriteringer for Rakkestad. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: 

- Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011-2020 med tabell over 
innkomne høringsuttalelser med kommentarer 

 
Bakgrunn for saken: 
Etter initiativ fra Indre Østfold Regionråd og vedtak i Rakkestad kommunestyre, sak 79/08, 
har Rakkestad kommune gjennomført felles planprosess med 9 andre kommuner i Indre 
Østfold. Resultatet av arbeidet er forslag til klima- og energiplan for Indre Østfold. 
 
Det faste utvalg for plansaker i Rakkestad vedtok i sak 6/10 å legge planen ut til høring. 
Planen ble lagt ut til høring med frist 15.01.2011. Høringsinnspillene er listet opp i egen tabell 
for å gi en oversikt over innspill og kommentarer. Noen av innspillene er i tråd med 
planforslaget og således kommentert som ivaretatt i planen. En del endringer og 
tekstjusteringer er lagt inn etter nærmere vurderinger i prosjektarbeidsgruppen og 
styringsgruppen. Noen innspill er av en slik art at de har blitt løftet frem i regionrådet for 
nærmere vurdering. Det er kommet inn relativt mange innspill både fra offentlige 
myndigheter og organisasjoner. I alt vesentlig er innspillene ivaretatt i planforslaget og lagt 
inn i teksten. Ingen av innspillene har ført til vesentlige endringer av innholdet i den grad at 
det fordrer en ny høringsrunde. Det er gjort mindre vesentlige endringer i mål, strategier og 
tiltaksdel. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Sluttbehandling av planforslaget til ”Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 
2011-2020”. 
 
Andre opplysninger: 
Kommentarer til høringsinnspill: 
Kommentarene fremgår i korte trekk i vedlagt tabell, men de viktigste punktene er: 
 
- De offentlige myndigheter har generelt sett gitt planen en god kritikk ved å påpeke at den 
er gjennomarbeidet og gir en god lokal energi- og klimapolitikk som ivaretar de nasjonale 
føringer. 
 
- Statens vegvesen understreker viktigheten av å satse på de tiltakene som bidrar til 
størst reduksjon av CO2. De lister opp 5 råd om handlinger og tiltak som planen omhandler 
eller ivaretar. 
 
- Fylkesmannen nevner innledningsvis at mål, strategier og tiltak må innarbeides i egen 
organisasjon og i øvrig plan og styringssystemer. Ingen innvendinger mot at kommunene 
ferdigbehandler og egengodkjenner planen. Det er gjort en del endringer og justeringer som 
følge av fylkesmannens høringsinnspill. 
 
- Østfold fylkeskommune har og en grundig saksbehandling med mange innspill, men mener 
planen generelt er godt skrevet og på en god måte knytter faglige begrunnelser til definerte 
mål, strategier og tiltak. Planen har en logisk oppbygging og er presentert på en forståelig og 
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svært god måte. Grunnlagsanalysen er et godt grunnlag for det videre arbeid med klima og 
energi. 
 Foruten at fylkeskommunen foreslår også å ta med eierskapsutøvelse i strategi og 

tiltak, så bes Indre Østfolds kommuner å ta stilling til å kunne delta i Energiforum 
Østfold i forhold til felles gjennomføring av energipolitikk i Østfold. 

 Kommunene bes også om å ta stilling til i forbindelse med felles planarbeid på klima 
og energi å avklare politikk på biogass og bioenergi for øvrig bl.a ved å samarbeide 
eller delta i prosjekt Biogass Østfold 2015. 

 Ellers roses planen for inkluderingen av innspillene i fra fylkesplan ”Østfold mot 2050”. 
 Det pekes på at arbeidet med klimatilpasning vil bli kvalitativt bedre ved et samarbeid 

om en felles prosess både blant Indre-kommunene og med resten av Østfold. 
 

- Indre Østfold Renovasjon IØR foreslår noen omformuleringer i planforslaget som 
hensyntas. Videre er selskapet positive til å samarbeide om de tilakene som berører deres 
virksomhet. 
 
- Indre Østfold Ungdomsråd har et gjennomarbeidet høringsforslag, spesielt hva gjelder 
trafikk og samferdselsdelen. De spesifiserer satsingen på kollektivtrafikktiltak med konkrete 
krav og forslag om planen endres/justeres i forhold til. 
 
- Marker Bondelag og Trøgstad Bondelag har hver gitt innspill og synspunkter som ivaretar 
landbrukssektoren. 
 Marker Bondelag er noe spørrende til gjennomføring/ambisjoner i forhold til denne 

sektoren fordi landbruksnæringen må få bedret rammebetingelser/ øremerkede midler 
etc. 

 Trøgstad Bondelag innleder med å påpeke at andre sektorer med større økning i 
klimagassutslipp vil fortsette å øke dersom det ikke legges opp til en annen politikk og 
påpeker av landbrukssektoren har hatt stabilt utslipp i hele måleperioden 1990-2007. 
Tross denne generelle betraktingen stiller de seg positive til å gjennomføre direkte 
tiltak i landbruksnæringen og mer indirekte tiltak. 

 Kommentarene i fra bondelagene tas til orientering. 
 
- Ytre Hobøl Bygdekvinnelag har 4 kommentarer til planen og som generelt støtter opp om 
innholdet i denne, spesielt hva gjelder tiltak for å bygge opp om tettsted og minske 
transportbehov, nye utbyggingsområder sees i sammenheng med kort avstand til vei og 
kollektivtilbud. I tillegg støtter de forslagene i plan som går på det holdningsskapende 
arbeidet. 
 
- NVE ber kommunene hensynta og være klar over innholdet i energilovens forskrifter og 
nevner spesifikt forhold som områdekonsesjon/strømleverandør har ansvar for og som står i 
sammenheng med kommunene. Videre er det krav til energiattester for store bygg, det vil bli 
innført Grønne sertifikater i Norge i 2012 og det er viktig å arbeide videre med 
klimatilpassning i arealplanleggingen. Planen vil gjennom videre oppfølging i klima- og 
energiarbeid særlig hva gjelder strategi og tiltak under klimatilpassing, måtte ta hensyn til 
disse kommentarene. 
 
Indre Østfold Regionråd behandlet planen i sak 03/2011 den 18.02.2011. og vedtok følgende 
tilrådning ovenfor kommunene: 
1. Indre Østfold Regionråd anbefaler at foreliggende planforslag med justeringer etter 
høringen vedtas i kommunene som en kommunedelplan for klima og energi 2011-2020. 
2. Kommunene bes behandle planutkastet innen juni 2011. 
3. Styringsgruppen (rådmannsgruppen) gis i oppgave: 
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- Følge opp det felles arbeidet med klima- og energiplanen ved å nedsette en 
samhandlingsgruppe. Her skal også energiansvarlige fra kommunene være 
representert for oppfølging av Enøk-tiltak. 
- Følge opp fylkeskommunens råd om å delta på vegne av Indre-kommunene i 
Energiforum Østfold og delta/samarbeide med prosjekt Biogass Østfold 2015. 
- Følge opp videre felles klimaplanarbeid og klimanettverket i Østfold i forhold til felles 
oppgaver slik som f.eks videre arbeid med klimatilpassning i kommunene. 
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Norge har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å redusere utslippet av klimagasser til 
atmosfæren. Ca 20 % av det nasjonale klimagassutslippet er relatert til kilder der norske 
kommuner har midler/mulighet til å påvirke utslippet.  
Det er lite sannsynlig at reduserte utslipp vil merkes lokalt i Rakkestad. Like fullt er Rakkestad 
kommune ansvarlig for å bidra til at de nasjonale målene for klimagassreduksjon oppnås. 
 
Økonomi: 
I planen er det foreslått å avsette minimum 20 kr pr. innbygger til øremerkede ENØK-tiltak i 
egen kommune. For Rakkestad betyr dette da 150 000 kr i et eget ENØK fond. Forslaget tas 
til etterretning i budsjettarbeidet for 2012 og videre inn i økonomi og handlingsplan. 
Utover dette vil planforslaget gi føringer for alle sektorer i Rakkestad kommune. Vedtak, som 
gjøres i forhold til de temaer planen omhandler, bør ha forankring i planens anbefalinger. 
 
Andre faglige vurderinger: 
Gjennom samarbeid mellom de 10 indre Østfold kommunen kan Rakkestad kommune vedta 
en klima- og energiplan. Dette er en plan med forankringer i nasjonale og regionale føringer. 
Planen innehar 5 strategier og til sammen 49 tiltak. Kommunene har forskjellig ståsted og 
utfordringer. Med utgangspunkt i samarbeidet som er etablert i planprosessen og etablering 
av en samhandlingsgruppe, har en tro på at det vil bli gjennomført flere tiltak enn om hver 
kommune arbeider alene. Det vil også være nødvendig med samarbeid utover Indre Østfold 
kommunen for å kunne oppnå resultater 
 
Administrasjonens vurdering: 
Klima- og energiplanen for Indre Østfolds kommuner 2011-2020 vil gi føringer og overlappe 
med annen oversiktsplanlegging innenfor de ulike sektorene. Det gjelder avfallsplanlegging, 
samferdsels- og trafikkplanlegging, næringsplanlegging/landbruksplan og generelt 
planforutsetninger i arealplanleggingen.  
 
Rakkestad kommune vil følge tilrådningene fra Indre Østfold Regionråd angående oppfølging 
av planen. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Stine Syvertsen Arkiv nr. 143 Q8  
Utvalg Saknr Møtedato  
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 6/11 24.03.2011 
KOMMUNESTYRET 20/11 28.04.2011 
 
 
Utvalgssak 20/11 Saknr 11/166 Løpenr 3457/11 
 

20-11 KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. For utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan opprettes en styringsgruppe med følgende 
sammensetning: 

 
1. Politisk representant og leder av komiteen: _______________ 
2. Politisk representant: _____________________ 
3. Politisk representant: _____________________ 
4. Rådmann alternativt kommunalsjef 
 

Følgende representert fra administrasjonen vil utgjøre arbeidsgruppen ved utarbeidelse av 
Rakkestad kommunes Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2024: 
  1. Representant fra planavdelingen TML - Espen Glosli 
  2. Representant fra kommunalteknikk TML - Stine Syvertsen 
  3. Enhetsleder kommunalteknikk TML - Anita Isebakke 
  4. Seksjonsleder TML – Thorbjørn Stubberud 
 
 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKERs behandling: 
 Representanten Roger Torper foreslo Jan Lie som politisk representant. 

 Representanten Karoline Fjeldstad foreslo Dagfinn Søtorp som politisk representant og 
leder av komiteen. 

 Representanten Stein Bruland foreslo seg selv som politisk representant. 

 
Rådmannens innstilling med representantenes forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKERs innstilling til kommunestyret: 
  

1. For utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan opprettes en styringsgruppe med følgende 
sammensetning: 

 
1. Politisk representant og leder av komiteen: Dagfinn Søtorp (Sp) 
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2. Politisk representant: Jan Lie (Ap) 
3. Politisk representant: Stein Bruland (Krf) 
4. Rådmann alternativt kommunalsjef 
 

Følgende representert fra administrasjonen vil utgjøre arbeidsgruppen ved utarbeidelse av 
Rakkestad kommunes Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2024: 
 
  1. Representant fra planavdelingen TML - Espen Glosli 
  2. Representant fra kommunalteknikk TML - Stine Syvertsen 
  3. Enhetsleder kommunalteknikk TML - Anita Isebakke 
  4. Seksjonsleder TML – Thorbjørn Stubberud 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn for saken: 
Det ble i 2001 vedtatt i kommunestyret en trafikksikkerhetsplan for Rakkestad kommune for 
perioden 2001 – 2012. Planen ble varslet oppstart på revidering 2006, men pga ulike årsaker 
har dette ikke blitt gjennomført. Det foreligger nå et forslag om å utarbeide en ny plan, som 
sees på i sammen med det planarbeidet som er under prosess i kommunen i dag. Ny 
utarbeidet Trafikksikkerhetsplan vil være en kommunedelplan. 
 
Hovedplan for vei og trafikksikkerhet skal være et politisk og administrativt 
styringsverktøy, både i planleggingsprosesser og folkehelsearbeidet i kommunen. Planen vil 
inneha forslag til både fysiske og ikke fysiske tiltak. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Rakkestad kommune er i flere lover og forskrifter pålagt å ha planer og rutiner for å 
forebygge ulykker og skader. Kommunen har ansvar for trafikksikkerhet på kommunale veier.   
 
Det faste utvalg for plansaker oppretter representanter til styringsgruppe for videre arbeid 
med utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplanen. 
 
Andre opplysninger: 
Forslag til organisering for utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan: 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
For politisk forankring av trafikksikkerhetsplanen vil det være hensiktsmessig å opprette en 
styringsgruppe med representanter fra politisk nivå. Arbeidsgruppa vil være den som 
utarbeider dokumentet og samarbeider med ressursgruppene. Arbeidsgruppa vil bestå av 
personer fra administrasjonen, og vil rapportere til Styringsgruppa. Styringsgruppa vil være 

Ressursgruppe RessursgruppeRessursgruppe 

Styringsgruppe

Arbeidsgruppe
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den som godkjenner dokumentet og legger Trafikksikkerhetsplanen frem for politisk 
behandling. 
 
Trafikksikkerhet er tverrfaglig og flere instanser bør være med i utarbeidelse av ny 
trafikksikkerhetsplan. Deltakere i ressursgruppene: 

 Politiet 
 Skole/barnehage 
 Fylkes Trafikksikkerhets utvalg (FTU) og Trygg Trafikk (TT) 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Idrettslag/foreninger 
 Eldre-/funskjonsrådet 
 Evt andre innstanser 

 
En trafikksikkerhetsplan vil inneha en gjennomgang av både fysiske og ikke fysiske tiltak for å 
øke trafikksikkerheten i kommunen. 
 
Administrasjonen vil ha tett samarbeid med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk i arbeidet 
med ny trafikksikkerhetsplan. Arbeidet vil starte opp våren 2011, og en ferdig 
Trafikksikkerhetsplan for 2013 – 2024 forventes å kunne foreligge innen utgangen av 2012.   
 
Rammebetingelser: 
En trafikksikkerhetsplan inngår som et ledd i flere lover og forskrifter, bla: 
 - Kommunehelsetjenesteloven – oversikt over helsetilstand og foreslå  
    helsefremmede og forebyggende tiltak 
 - Forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om miljørettet helsevern i  
     barnehager og skoler. Virksomheter skal planlegges, drives og avvikles slik  
       at ulykker og skader forebygges. Arbeide for å redusere risikoen for at  
     ulykker skal skje og skadebegrensning.       
 
 
K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r : 
 
Helse- og miljøkonsekvenser:  
Tiltak som foreslås gjennomført i en trafikksikkerhetsplan vil ha en helsemessig god 
forebygging av skader og ulykker. Mange av tiltakene er også ofte ikke fysiske tiltak, som for 
eksempel holdningsskapende arbeid og opplysningsarbeid. 
 
Økonomi: 
Kostnader for utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan vil bli dekket av driftsbudsjettet for 
Gatelys/Trafikksikkerhet.  
Investeringskostnader for de enkelte tiltakene som vil bli foreslått i en trafikksikkerhetsplan 
vil bli innarbeidet i fremtidige budsjett- og økonomiplaner. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Administrasjonen vil ha tett samarbeid med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk i arbeidet 
med ny trafikksikkerhetsplan. Trygg Trafikk er en innstans som bistår kommuner med å 
utarbeide trafikksikkerhetsplaner, og administrasjonen vil ta raskt kontakt med TT for hjelp til 
videre fremdrift i utarbeidelse av kommunens trafikksikkerhetsplan.
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 255  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 22/11 06.04.2011 
KOMMUNESTYRET 21/11 28.04.2011 
 
 
Utvalgssak 21/11 Saknr 11/794 Løpenr 4840/11 
 

21-11 BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS - KJØP AV AKSJER  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre vedtar ikke å kjøpe følgende aksjeposter i Bankgården Rakkestad 
AS i samsvar med avtaleutkast mellom Rakkestad kommune og de aktuelle aksjonærer av 
31.1.11:  
  
DnB Nor Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
     
Sum,  1 600 aksjer 64 prosent 
 
Rakkestad kommunestyre er seg bevisst det medansvar Rakkestad kommune har i henhold til 
aksjonæravtale om å skape lønnsomhet i selskapet og levere en rimelig avkastning til eierne 
på den investerte kapital. Det kan etter kommunens vurderinger skje ved disse tiltak:  
 
1 –  Via reguleringsplan å legge til rette for en forsiktig boligbygging i  
 ”Bankkvartalet”.  
2 –  Kommunal leie i annen etasje av bankbygget – dersom Rakkestad kommune 
 gjennom utredninger finner at det er formålstjenlig og behov er til stede.  
 
Rakkestad kommunestyre initierer dialog og prosess med øvrige eiere av selskapet i samsvar 
med premisser i dette vedtak. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Representantene Øyvind Furuheim (AP) og Villy Tjerbo ble erklært innhabile.  Hjemmelen for 
Furuheims innhabilitet er forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e, mens hjemmelen 
Tjerbos vedkommende er forvaltningslovens § 6 annet ledd.   
Roger Torper (AP) og Jan Tore Gjøby (V) møtte som vararepresentanter under behandlingen 
av saken. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre vedtar å ikke kjøpe følgende aksjeposter i Bankgården Rakkestad 
AS i samsvar med avtaleutkast mellom Rakkestad kommune og de aktuelle aksjonærer av 
31.1.11:   
DnB Nor Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
     
Sum,  1 600 aksjer 64 prosent 
 
Rakkestad kommunestyre er seg bevisst det medansvar Rakkestad kommune har i henhold til 
aksjonæravtale om å skape lønnsomhet i selskapet og levere en rimelig avkastning til eierne 
på den investerte kapital. Det kan etter kommunens vurderinger skje ved disse tiltak:  
 
1 –  Via reguleringsplan å legge til rette for en forsiktig boligbygging i  
 ”Bankkvartalet”.  
2 –  Kommunal leie i annen etasje av bankbygget – dersom Rakkestad kommune 
 gjennom utredninger finner at det er formålstjenlig og behov er til stede.  
 
Rakkestad kommunestyre initierer dialog og prosess med øvrige eiere av selskapet i samsvar 
med premisser i dette vedtak. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Politisk ledelse initierte for ca. et år siden at Rakkestad kommune burde kjøpe ut de andre 
aksjonærene i Bankgården Rakkestad AS og på denne måte bli eneeier i selskapet. Det var 
begrunnet i hovedsak i følgende tre argumenter:  
 
1 –  Bankgården Rakkestad AS sliter jevnt over med underskudd eller svak  
 lønnsomhet, og daglig leder og styre ønsker at hovedeier – Rakkestad  
 kommune – skal spille en aktiv rolle i å legge et grunnlag for en mer robust 
 virksomhet.  
 
  I den sammenheng avviklet Rakkestad kommune og selskapets daglige leder 
 og styre en serie møter. På basis av ”2” og ”3” nedenfor, ble det konkludert 
 med at kommunen burde ta over det fulle eierskap i bedriften.  
 
2 –  Bankgården Rakkestad er et signalbygg – som med sin kulturhistoriske verdi 
 bør være under full kommunal kontroll.  
 
3 –  Bankgården Rakkestad omgjøres over tid til administrasjonsbygg og rådhus.  
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I fjor høst gjennomførte formannskapet et par diskusjons-/prosessmøter på spørsmålet. 
Ideen hadde politisk oppslutning – uten at partiene bandt seg opp til noe standpunkt i den 
endelige behandlingen.  
 
Ordfører og rådmann skulle forhandle fram et avtaleutkast med de øvrige aksjonærer – som 
formannskapet og kommunestyret så ville ta stilling til. Dette foreligger nå. Innholdet er i 
korte trekk:  
 
Rakkestad kommune kjøper de øvrige eieres aksjer i Bankgården Rakkestad AS for kr. 3 990 
pr. aksje – der kr. 3 490 pr. aksje refererer seg til beregnet verdi av selskapet eksklusive 
tomt og kr. 500 pr. aksje knytter seg til regnskapsmessig verdi på tomten.  
 
Til grunn for verdifastsettelsen, ligger en rapport – laget på oppdrag av Rakkestad kommune 
– fra revisjonsfirmaet Ernst & Young AS. 
 
Avtaleutkastet omfatter ikke driften av Bankgården Rakkestad AS. Som sådan blir den ikke 
påvirket av en slik transaksjon.     
 
Dette innebærer en kjøpesum for 64 prosent av aksjene i selskapet på kr. 6 384 000.  
 
Rakkestad kommunestyre har bevilget kr. 6 600 000 til ervervet (2011) – som dog først er 
disponibel når vedtak på disposisjonen i enkeltsak foreligger. I budsjett 2011 og økonomiplan 
2011 – 2014, er langsiktige driftsmessige konsekvenser av tiltaket satt til kr. 350 000 pr. år 
(renter av bundet kapital).    
 
Faktiske opplysninger:  
Bankgården Rakkestad AS eier Bankgården Rakkestad, og driver utleievirksomhet i bygget.  
 
Selskapets eierstruktur er i øyeblikket:  
 
Rakkestad kommune,  900 aksjer 36 prosent 
DnB Nor Bygg AS,  400 aksjer 16 prosent 
Rakkestad og Degernes Brandkasse,  400 aksjer 16 prosent 
Ruud Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
Norklo Eiendom AS,  400 aksjer 16 prosent 
     
Sum,  2 500 aksjer 100 prosent 
  
Bankgården Rakkestad AS hadde aktiva på kr. 10 006 000 pr. 31.12.09. Dette fordelte seg 
som følger:  
 
Omløpsmidler, kr. 210 000
Anleggsmidler,  "  9 796 000
   
Sum,  kr. 10 006 000
 
Størstedelen av eiendelene knytter seg til bygningen og tomten.  
 
På samme tidspunkt var selskapet finansiert på denne måte:  
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Kortsiktig gjeld,  kr. 836 000
Langsiktig gjeld,  " 4 450 000
Egenkapital,  " 4 720 000
   
Sum,  kr. 10 006 000
 
Bankgården Rakkestad AS har en aksjekapital på kr. 2 500 000. I tillegg er det – 31.12.09 – 
bokført et overskuddsfond på kr. 2 220 000. På denne måte blir den samlede egenkapital på 
kr. 4 720 000.  
 
Langsiktig gjeld var på kr. 4 450 000 (2009) – som i hovedtrekk relaterer seg til kjøpet av 
bygget (Bankgården) for noen år siden.  
 
Kortsiktig gjeld utgjorde kr. 836 000 (2009) – hvorav leverandørgjeld ved årsskiftet 2009 – 
2010 beløp seg til kr. 603 000.  
 
Bankgården Rakkestad AS’ omsetning var i 2007 – 2009:  
 

2009 2008 2007
   

744 000 933 000 916 000
 
Driftsgrunnlaget er i sin helhet utleie av lokaler.  
 
Selskapet hadde et underskudd før skatt kr 242 000 i 2009 – tilsvarende –  
kr. 125 000 i 2008 og – kr. 23 000 i 2007.  
 
Rådmannen oppgir disse nøkkeltall for bedriften:   
 
  2009 2008 2007
    
Egenkapitalandel, 47,2 51,1 50,5
Gjeldsgrad,  1,1 1 1
Resultatgrad,  -11,2 15 10,4
Likviditetsgrad,  0,3 37,2 34
Total rentabilitet,  -0,5 2,2 1,9
 
Bankgården Rakkestad AS har høy egenkapitalandel og lav gjeldsgrad. Sånn sett er 
finansieringen av selskapet robust både på kort og lang sikt.  
 
Like fullt går driften ikke rundt. Det skyldes først og fremst et utleiepotensial som ikke er 
utnyttet eller som ikke lar seg realisere. I tillegg oppnår bedriften – med de leietakere det nå 
har (ikke registrert som avgiftspliktige i merverdiavgiftsregisteret) – ikke fradrag for sin 
inngående merverdiavgift. Dette utgjør betydelige beløp hvert år.   
 
Utleie er i hovedsak konsentrert om to leietakere og byggets første etasje – DnB Nor ASA og 
Rakkestad legesenter. Begge leieavtaler er langsiktige. De utgjør – sånn som rådmannen ser 
det – basis for driften av selskapet.    
 
Bankgården Rakkestad er også et kostbart bygg å vedlikeholde og drive.   
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Bygget:  
Rakkestad kommune fikk i fjor laget en uavhengig rapport om Bankgårdens tekniske 
standard (15.6.10 – ABC Kontroll AS). Det heter blant annet: 
 
 
Ved gjennomgang har vi kommet fram til flg. konklusjon: 
 

 Bygget er i meget god teknisk stand, solid bygget og godt vedlikeholdt.  
 
 Bygget trenger oppgradering og modernisering innvendig.  

 
 Det er gode muligheter for å montere heis utvendig i bakgården. Heisløsning må 

prosjekteres av kompetent arkitekt og fylkeskonservatoren skal godkjenne løsningen.  
 

 Det ligger betydelige begrensninger i gjeldende sentrumsplan i ft omregulering av 
eiendommen til eks. boligformål.  

 
Det ble varslet reguleringsplanarbeid i 2008. Brev fra Østfold fylkeskommune, datert 
06.02.2008 gir klare føringer om at område SP 1 er spesialområde og avsatt til 
bevaring. Arbeidet ble ikke videreført.  
 

Med hensyn til en forsiktig boligbygging på eiendommen, viser rådmannen til framstillingen 
nedenfor.  
 
Ombygging av Bankgården til administrasjonsbygg og rådhus er verken kostnadsberegnet 
eller utredet for øvrig. Det krever investeringer på mange millioner kroner (temmelig sikkert 
åttesifret beløp) – i tillegg til kjøpesummen for anlegget.  
 
Aksjonæravtale:  
Aksjonærene i Bankgården Rakkestad AS etablerte for noen år siden en aksjonæravtale – 
som er en regulær, juridisk bindende kontrakt mellom eierne i selskapet. Om formål sier 
avtalen:   
 
Selskapets formål er å erverve og eie bygget og eiendommen i J. C. Liensgate 5 i Rakkestad 
og forvalte denne på en måte som ivaretar bygget og området på en måte som framhever 
byggets kulturelle verdier. Eiendommens totale arealer er på 9 293 kvadratmeter. Eierne skal 
ha en rimelig avkastning på sin investerte kapital. Selskapet skal leie lokalene til formål som 
er forenlig med byggets kultur og tradisjon.  
 
Bygget er et av Rakkestads fineste og selskapet vil ta vare på det. Dette vil kreve ekstra store 
vedlikeholdskostnader i framtiden. Det kan finansieres ved utleie og forsiktig utbygging av 
deler av området. Planene må være godkjent av fylkeskonservator før de fremmes i egen 
reguleringsplan. Selskapet utarbeider selv reguleringsplan for området, som maks skal ha en 
BYA på 20 prosent.  
 
Rådmannen oppfatter at eierne forventer en ”rimelig avkastning” av kapital som er bundet i 
bedriften, og at det skal oppnås ved utleie av lokaler og forsiktig boligbygging i området. 
Dette er felles forpliktelser og ansvar for partene.  
 
Utleiepremisser er det redegjort for foran.  
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Bygging av boliger på eiendommen:  
Bankgården Rakkestad AS fremmet for omkring tre år siden et forslag til reguleringsplan for 
eiendommen sin. Den ble ikke spesielt godt tatt i mot av kommunen – fordi det på det 
tidspunktet ble sett på som lite ønskelig å bygge boliger på tomten og fylkeskonservatoren på 
sin side var avventende til tiltaket. 
 
Siden den gang er premisser endret, og kort stokket og delt ut på nytt. Østfold 
fylkeskommune fastsatte for en tid tilbake en fylkesplan der fortetting av boliger i 
sentrumsområder er sentrale elementer, og kommunestyret vil i løpet av våren beslutte en 
kommuneplan som bygger på de samme prinsippene. I tillegg er rådmannen av den 
oppfatning at plansmia, stedsanalysen og  
sentrumsambisjonene/sentrumsprosjektet i en totalitet underbygger en mer intensiv 
utnyttelse av bankeiendommen enn det som er tilfelle i dag.  
 
En slik strategi er formålstjenlig for Rakkestad Sentrum spesielt og Rakkestad kommune som 
en helhet.  
 
Rådmannen mener det innen forsvarlige rammer lar seg gjøre å realisere boligprosjekter i 
området – slik også Østfold fylkeskommunes uttalelse av 6.2.08 må være å forstå. 
Grunnlaget for utvikling av Bankgården Rakkestad AS i den retning som eierne etterlyser, er i 
så fall til stede. 
 
Kommunal leie av lokaler:   
For Rakkestad kommune, er det aktuelt å leie lokaler til egen virksomhet i andre etasje av 
bygget. Både kulturskolen i gamle Fladstad skole og sang- og musikkaktivitetene i gamle 
Bergenhus skole trenger over tid enten andre lokaler eller bygningsmassen som de for tiden 
holder til i bør påkostes vesentlig. Det er et tiltak for 2011 – 2014 – som er såpass komplekse 
at de – trass i sentral plassering på dagsordenen og i en viss grad bevilgninger til formålene 
– ikke har blitt gjennomført sin helhet i 2009 og 2010.  
 
Så langt er gode løsninger ikke funnet.  
 
Rådmann og kultursjef ser på en lokalisering i nærheten av rådhuset og kulturhuset som 
fornuftig og formålstjenlig. Det er forvaltnings- og tjenestemessig rasjonelt, og vil også 
generere gode logistiske effekter.  
 
Både Rakkestad kommune og brukere kan dra nytte av denne plasseringen. For Rakkestad 
Sentrum innebærer det økning av aktivitet og konsentrasjon av virksomhet.  
 
Rådmannen ønsker å arbeide videre med problemstillingen, og legge fram en utredning av 
sakskomplekset – leie av lokalene (Bankgården), rådhuset, kulturhuset og Rådhusveien I – 
mot slutten av året eller tidlig i 2012. Denne tiden er nødvendig – også fordi det er effekter i 
relasjon til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.   
 
 
Rådmannens vurderinger:  
Rakkestad kommune er største eier av Bankgården Rakkestad AS (36 prosent), og part i 
aksjonæravtalen mellom eierne av selskapet. Det gir et ansvar for å delta i tiltak for å skape 
lønnsomhet i virksomheten og levere avkastning på investert kapital til aksjonærene.  
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Kommunalt eierskap er i seg selv neppe svar på det som er utfordringene i denne saken. For 
det første krever det investeringer på nesten 6,5 millioner kroner – av knappe 
kapitalressurser – å ta over de ”ikke kommunale” aksjeposter, og dernest påvirker en endring 
i eierstrukturen ikke driftspremissene for bedriften. Rakkestad kommune står på egen hånd 
overfor de samme problemer med skape tilfredsstillende resultater.  
 
I den sammenheng understreker rådmannen også at kommunen ikke på noe vis er i posisjon 
til å drive Bankgården i samsvar med sitt formål. Det er ikke dens virkefelt, og den er ikke 
rigget for det.  
 
Fra politisk side er det tanker om etter hvert å gjøre Bankgården til administrasjonsbygg og 
rådhus for Rakkestad kommune. Det er ikke utredet, men flere momenter taler likevel for at 
det ikke er spesielt egnet for denne anvendelsen. I tillegg vil omgjøringer, ombygginger og 
påkostninger av lokalene være kostnadskrevende. Rådmannen er sikker på at det dreier seg 
om flere millioner kroner – muligens et åttesifret beløp.  
 
Rakkestad kommune bør heller sette inn disse resurssene på sine primærområder – der det 
er oppgaver nok å ta fatt med. Rådhuset og Rådhusveien I fungerer i dag og i overskuelig 
framtid som administrasjonshus og rådhus, og har dessuten et ytterligere potensial for 
utvikling innenfor de arealrammer som er til stede.  
 
Tilbake sitter rådmannen med at Rakkestad kommune har medansvar for å skape 
lønnsomhet i bedriften, og derigjennom levere eierne tilstrekkelig avkastning på kapitalen de 
har investert. Det kan skje ved at det via reguleringsplan legges til rette for en moderat 
utbygging av boliger i ”Bankkvartelet”, og leie av lokaler i andre etasje i bankbygningen 
dersom kommunen finner at den har behov for det.  
 
Rådmannen anbefaler det som videre skritt i saken.  
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 614  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 21/11 06.04.2011 
KOMMUNESTYRET 22/11 28.04.2011 
 
 
Utvalgssak 22/11 Saknr 11/792 Løpenr 4837/11 
 

22-11 MELDING - EIENDOMS- OG EIENDELSPROSJEKTET - 
AVSLUTNING   
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre tar meldingen til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen. 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Innledende:  
I møte 31.10.07 – sak nr. 58/07 – bestemte formannskapet å etablere et prosjekt, for å 
vurdere kommunens eiendoms- og eiendelsmasse og legge fram et forslag til kommunestyret 
om tiltak (salg m.m.) knyttet til ulike aktiva. Til å lede prosjektet ble denne styringsgruppen 
oppnevnt:  
 
Villy Tjerbo, leder,  
Dagfinn Søtorp, 
John Thune, 
Øyvind Furuheim, 
Hanne Bull Fladstad, 
Vidar Storeheier.  
 
Rådmannen ivaretok prosjektlederrollen. 
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Om mandatet for utredningen heter det i saksframlegget (formannskapssak nr. 58/07) blant 
annet:  
 
Rakkestad kommune bør fra tid til annen på mer generelt grunnlag gjennomgå også sin 
eiendoms- og eiendelsmasse. Et betydelig element i forvaltningsvirksomheten er å se på 
eierskap til aktiva – hvilke ressurser som er bundet opp i dem, hvilke inntekter de gir og 
hvilke kostnader de generer. I tillegg inngår i sånne prosesser å vurdere alternativ 
ressursanvendelse – idet det økonomisk og/eller på annen måte kan skape bedre resultater 
for kommunen.  
 
Prosessen:  
Eiendoms- og eiendelsprosjektet delte prosjektet opp i delprosjekter – i den hensikt lettere å 
løse sine oppgaver:  
 
1 – Arealer.  
2 – Boliger, 
3 – Andre bygningseiendommer. 
4 – Eierskap og eierskapsdisposisjoner.  
5 – Andre momenter.  
 
Fra prosjektstart er følgende delrapporter levert:  
 
1 – Eierskapsstrategi.  
2 – Arealer i Rakkestad sentrum og de sentrumsnære områder.  
3 – Rakkestad Kommunale Skoger.  
4 – Boliger.  
 
Som følge av kapasitetsbegrensninger er rapportene i varierende grad fulgt opp, men flere 
tiltak er gjennomført når det gjelder både areal- og boligspørsmål. Samlede salgsinntekter 
ligger i størrelsesorden kr. 19 000 000 i 2008 – 2010 – uten at effekten på noen måte er 
eiendoms- og eiendelsprosjektets fortjeneste alene. I betydelig grad er disposisjonene et 
resultat av kommunens regulære virksomhet på området.   
 
Med hensyn til eierskapsstrategi, er Rakkestad Energi AS behandlet. Det tas sikte på videre 
oppfølgning av selskap der Rakkestad kommune har del- og/eller heleierskap i juni 2011.  
 
Eiendoms- og eiendelsprosjektet har i stor grad levert rapporter i samsvar med målsetting og 
mandat, og vurderer sånn sett å ha fullført sine oppgaver. Det er opp til det administrative og 
politiske apparat å videreføre de tiltak som blir vedtatt.     
 
Avslutning:  
Eiendoms- og eiendelsprosjektet hadde et avsluttende møte i oktober i fjor, og pekte på noen 
enkeltobjekter som burde være gjenstand for oppfølgning og administrativ og politisk 
behandling i 2011 og 2012. Dette gjelder: 
 
1 – Gamle Bergenhus skole, 
2 – Østbygda skole,  
3 – Ytterskogen skole,  
4 – Gamle Tjernes skole,  
5 – Førrisdahlhuset (Bellevue),  
6 – Kvikstadhuset,  
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7 – Bolighus ved Rakkestad Flyplass,  
8 – Coopeiendommen (privat eie).  
 
I tillegg understreket prosjektet hensiktsmessigheten i å lage en ny reguleringsplan for 
Heggveien. Med plansmia, er for så vidt dette spørsmålet i prosess.  
 
Punktene 1 – 7 står i hovedsak på dagsordenen, og er enten løst eller under bearbeiding på 
en eller annen måte. Likeledes aktualiserer punkt 7 og 8 seg i nær framtid.   
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anita Isebakke Arkiv nr. M30  
Utvalg Saknr Møtedato  
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 4/11 24.03.2011 
FORMANNSKAPET 19/11 06.04.2011 
KOMMUNESTYRET 23/11 28.04.2011 
 
 
Utvalgssak 23/11 Saknr 11/619 Løpenr 3552/11 
 

23-11 MELDING  - HOVEDPLAN AVLØP (REVIDERING AV 
SANERINGSPLAN) - OPPSTART  

 

 
Rådmannens innstilling: 
 
Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
 
 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGETs innstilling til formannskapet:  
 
Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Landbruk- plan og teknikkutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Rakkestad kommunestyre tar melding om oppstart ”Hovedplan avløp for Rakkestad 
kommune” til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
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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.  
 
Behandlingsrekkefølge: 

- Utvalget for landbruk, plan og teknikk 
- Formannskapet 
- Kommunestyret 

 
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.  
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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 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler Anita Isebakke Arkiv nr. Q14  
Utvalg Saknr Møtedato  
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET 2/11 24.03.2011 
FORMANNSKAPET 18/11 06.04.2011 
KOMMUNESTYRET 24/11 28.04.2011 
 
 
Utvalgssak 24/11 Saknr 11/466 Løpenr 3410/11 
 

24-11 MELDING -  KOMMUNALE VEIER - INVESTERINGER 2010 - 
AVSLUTNING  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Landbruk-, plan- og teknikkutvalget tar melding om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” 
til orientering. 
 
 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGETs behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGETs innstilling til formannskapet: 
  
Landbruk-, plan- og teknikkutvalget tar melding om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” 
til orientering. 
 
 
FORMANNSKAPETs behandling: 
Rådmannen fremmet et tilleggsforslag på bakgrunn av signaler fra formannskapet som 
ønsker at styringsgruppen som arbeidet med veiprosjekt i 2010 skal fortsette. 
 
Tilleggsforslag:  ….med følgende tillegg:  Styringsgruppen for veiprosjektet 2010 fortsetter 
sin virksomhet i 2011 med  prosjektet ”Veiprosjekt 2011”. 
 
Landbruk- plan og teknikkutvalgets innstilling med rådmannens tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt. 
 
 
FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:  
 
Kommunestyret tar melding om ”Kommunale veger – påkostninger 2010” til orientering med 
følgende tillegg:  Styringsgruppen for veiprosjektet 2010 fortsetter sin virksomhet i 2011 med 
prosjektet ”Veiprosjekt 2011” 
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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. 
 
Behandlingsrekkefølge: 

- Utvalget for landbruk, plan og teknikk 
- Formannskapet 
- Kommunestyret 

 
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, 
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. 
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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: 
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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