
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DET FASTE UTVALG FOR 
PLANSAKER 

 
Møtedato/sted 29.09.2011 – Formannskapssalen, kl. 17.00 til kl. 17.40        

Møteleder Peder Harlem 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer og varamedlemmer, 
samt lagt ut på internett 26.09.11 

BEHANDLEDE SAKER 

Fra sak nr 14/11 til og med sak nr 14/11 

Møtende representanter: 

Peder Harlem, Dagfinn Søtorp (Sp), Karoline Fjeldstad (Sp), Irene Bergsland (V) 
Alban Gjegji (V), Roger Torper (Ap), Unni Ødegård (Ap). 
 
Anne Grethe Schau – Barnas talsmann i plansaker 
 
Fraværende representanter: 
Solvei Eriksen (Krf), Stein Bruland (Krf). 
 
Ikke møtt: 
Anders Fosby (Frp) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Eivind Storeheier (Krf) 
  
Andre som møtte: 
Alf Thode Skog – rådmann, Espen Glosli - arealplanlegger, Carsten Lier – prosjektleder 
Rakkestad uvikling, May-Britt Lunde Nordli – møtesekretær 
 
 

 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
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Protokoll sendt til: 
Medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, kontrollutvalget, revisjon, seksjonsleder, møtesekretær 
 
 

S A K L I S T E 
 
Utvalgsak nr. Arkivsaknr. 
 
14/11   
MELDING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - 
SKOGVEIEN 3-5  



  Side 3 av 3 

 
  
Utvalgssak 14/11 Arkiv nr Saknr 11/2117 Løpenr 12211/11 

14-11 MELDING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN - SKOGVEIEN 3-5  
 
Rådmannens innstilling: 

Det faste utvalg for plansaker tar saken til underretning. 

 
 
DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKERs behandling: 

Orientering ved Rådmann Alf Thode skog og Prosjektleder Rakkestad Utvikling Carsten Lier. 

 

Ordfører Peder Harlem fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 

 Det faste utvalg for plansaker tar saken til underretning med følgende tillegg: 

Rakkestad sentrums status og utvikling er blant de viktigste spørsmål på kommunens 
dagsorden i årene fremover, og det er sånn sett en kommunal målsetting via ulike 
tiltak å legge til rette for forsterket og ny vekst. 

Det faste utvalg for plansaker vurderer at Skogveien 3-5 kan bidra til den 
samfunnsutviklingen som nevnt – samtidig som prosjektet med visse justeringer kan 
innpasses både i nåværende og fremtidig plansituasjon for Rakkestad sentrum. 
Planutvalget ber om at en endelig søknad om dispensasjon fra reguleringsplan blir 
framlagt til realitetsbehandling så snart det lar seg gjøre, og at rådmann og 
administrasjon fortsatt bidrar med den veiledning og avklaring den kan i denne 
sammenheng.  

 
Ved votering ble rådmannens innstilling med ordfører Peder Harlems tilleggsforslag 
enstemmig vedtatt.  

 

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKERs vedtak: 

 
Det faste utvalg for plansaker tar saken til underretning. 

Rakkestad sentrums status og utvikling er blant de viktigste spørsmål på kommunens 
dagsorden i årene fremover, og det er sånn sett en kommunal målsetting via ulike tiltak å 
legge til rette for forsterket og ny vekst. 

Det faste utvalg for plansaker vurderer at Skogveien 3-5 kan bidra til den 
samfunnsutviklingen som nevnt – samtidig som prosjektet med visse justeringer kan 
innpasses både i nåværende og fremtidig plansituasjon for Rakkestad sentrum. Planutvalget 
ber om at en endelig søknad om dispensasjon fra reguleringsplan blir framlagt til 
realitetsbehandling så snart det lar seg gjøre, og at rådmann og administrasjon fortsatt bidrar 
med den veiledning og avklaring den kan i denne sammenheng.   

 


	2011.09.29
	PROTOKOLL FRA MØTE I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER
	14-11 MELDING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - SKOGVEIEN 3-5 





