
MØTEINNKALLING - Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 
 
Sted: Rakkestad kulturhus, Grupperom 2   
Dato: 22.10.2013  
Tid: 17:00  
 

SAKSLISTE 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
   
15/13 13/1148   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG 

LANDBRUKSUTVALGET DEN 4.6.2013.  
 

16/13 13/760   
 RAKKESTAD KOMMUNALE SKOGER - SALG 2013  

 
17/13 13/1961   
 GATE-/ VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM - 

SUPPLERENDE VEINAVN 
 

18/13 13/1590   
 TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVAT VEI 

LANGSBAKKENVEIEN  
 

19/13 12/3139   
 MELDING- ORIENTERING OM UTSETTELSE- LANDBRUKSPLAN 

FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2013 - 2016 
 

 
Orienteringssaker: 
 

• Bygg for Teknisk Drift – orientering til Teknikk-, miljø og landbruksutvalget før saken 
sendes ut til politisk behandling pr. 31.10.13. 

 
• El-biler - Rakkestad kommune, jf. Årsberetning 2013 

 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
Rakkestad, 15. oktober 2013  
 
Jan Lie (s) 
Leder  
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15-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG 
LANDBRUKSUTVALGET DEN 4.6.2013.  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1148    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 22.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 4.6.2013 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra møte i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget godkjennes. 
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16-13 RAKKESTAD KOMMUNALE SKOGER - SALG 2013  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 13/760    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/13 Formannskapet 16.10.2013 
16/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 22.10.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre beholder fullt eierskap til eiendommene i Rakkestad Kommunale 
Skoger. 
 
 
Vedlegg 
1. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS, Rettslige vurderinger i forbindelse med et eventuelt 

salg av Rakkestad Kommunale Skoger – av 10.4.13.  
 

2. Sivilagronom Emil A. Anstensrud, Vedr. verdivurdering av Rakkestad Kommuneskoger i 
Rakkestad kommune, Østfold.  

 
 
Saken gjelder 
Rakkestad kommunestyre vedtok i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 å utrede 
delvis eller helt salg av Rakkestad Kommunale Skoger – i den hensikt å reise mer egenkapital 
– og gjøre seg mindre avhengig av låneopptak – til de større investeringsoppgavene som 
kommunen står foran.  
 
I god tid før kommende budsjett- og økonomiplanbehandling, skal kommunestyret ta stilling 
til dette spørsmål som en enkeltsak.   
 
 
 
Faktadel 
 
Hva Rakkestad Kommunale Skoger omfatter 
 
Rakkestad Kommunale Skoger – organisasjon og økonomi 
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Rakkestad Kommunale Skoger omfatter:  
 
Teig  Totalt areal Produktivt areal Ervervet Kjøpesum 

     Sandaker,  3 147 2 715 1935 80 000 
Dalen skog, 8 189 6 065 1934 130 000 
Rudskogen eiendommer, 500 500 1912 14 000 
Bredholt skog, 926 719 1924 16 000 
Tiurskogen, 775 673 1913 12 000 
Stortorp skog, 3 734 3 179 1911 135 000 
Låby skog, 5 291 3 976 1926 60 000 
Bjørndalen skog,  1 439 887 1918 13 000 
Skjekle skog,  2 453 2 040 1937   
Klever,  1 966 1 433 1916/1924 5 000 

     Sum, 28 420 22 187   465 000 
 

- Totalt areal og produktivt areal: Mål/dekar.  

- Ervervet: År.  

- Kjøpesum: NOK.  

 
Rakkestad kommune eier i tillegg to små gårdsbruk – «Frøne» og «Høytomt». De har et 
bolighus, en driftsbygning og omlag 20 dekar innmark hver. «Høytomt» er leid ut til 
«Høytomts venner» - som tar vare på stedet og avvikler arrangementer for å vise livet på 
denne husmannsplassen i tidligere tider.   
  
Ved «Johnsrud» har kommunen ca. 60 dekar dyrket mark.  
 
Rakkestad kommune sitter med fire enkle skogshusvær/hytter – som er «Låbyskogen» (ca. 
20 kvadratmeter), «Klever» (ca. 20 kvadratmeter), «Bjørndalsskogen» (ca. 30 kvadratmeter) 
og «Dalheim» (ca. 35 kvadratmeter).  Tre av dem er leid ut. 
 
«Dalsmosaga» er kommunal eiendom. Den er en forholdsvis enkel bygdesag – som også 
omfatter to materialhus, spisebrakke og et par andre hus. Produksjonen er laftetømmer, 
trelast for salg og framfor alt leieskur for skogeiere i omegnen.  
 
Rakkestad Kommunale Skogers totalareal er på 28 420 dekar, mens det produktive areal er 
på 22 187 dekar. Det er ca. 180 000 kubikkmeter stående skog på eiendommene. Den årlige 
tilveksten er på ca. 6 750 kubikkmeter, og balansekvantumet – tilvekst kontra avvirkning – 
er på ca. 3 300 kubikkmeter pr. år. 
 
Rakkestad Kommunale Skoger består av 15 teiger av varierende størrelse.  
 
Fra 1900 – 1940 var skogeiendommer spekulasjonsobjekter i Norge. Rakkestad kommune 
ønsket ikke denne utviklingen, og kjøpte av den grunn – med hjemmel i en kommunal 
forkjøpsrett – opp store arealer. De første områder ble ervervet i 1911 og de siste i 1934 – 
1937.  
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Samlet kjøpesum utgjorde kr. 437 000. 
    
Målsettingen for Rakkestad Kommunale Skoger er som følger:  
 

- Langsiktig og bærekraftig skogbruk,  

- Økt virkekvalitet, 

- Tilrettelegge for allmennhetens bruk av skogen,  

- Tilfredsstillende økonomisk resultat.  

 
Rakkestad Kommunale Skoger hogde lenge 4 000 – 4 500 kubikkmeter skog hvert år – 
tynning og foryngelseshogst. Omsetningen lå i en størrelsesorden på kr. 2 800 000 – kr. 
3 000 000 pr. budsjett-/regnskapstermin.  
 
Årsresultatet/netto inntekter var på 1,0 – 1,5 millioner kroner i året.  
 
En Daglig leder/skogbestyrer (0,2 årsverk) leder Kommuneskogen. Den omfatter dessuten 
ca. 1,0 årsverk.  
 
Rakkestad Kommunale Skoger har over tid redusert uttaket av skog kraftig. Det skyldes dels 
at prisene på tømmer har falt markant, men det har også blitt nødvendig av hensyn til en 
bærekraftig drift av virksomheten. Et fortsatt høyt hogstkvantum, vil forringe verdiene over 
tid. Rakkestad Kommunale Skoger blir i så fall mindre verdt for Rakkestad kommune. Det går 
ut over utbyttet og reduserer dessuten en framtidig salgssum på eiendommen.   
   
I 2011 og 2012 vedtok kommunestyret frivillig vern av «Askevann» (770 dekar) og «Fjella 
Naturreservat» (1 360 dekar). Erstatningene utgjorde kr. 3 426 000. Som følge av disse 
inntektene, har Rakkestad Kommunale Skoger opprettholdt sine resultater i de siste par 
årene. Ytterligere vern er aktuelt – muligens allerede i 2014. 
 
I tillegg til det miljømessige aspekt, er det også et betydelig økonomisk insitament i det 
gjennomførte frivillige vern.   
 
Rakkestad Kommunale Skoger henter i inneværende år sine inntekter fra salg av tømmer. 
Resultatet/utbyttet er budsjettert til kr. 1 200 000.  
 
Fremdeles er det en skogbestyrer (0,2 årsverk) og 1,0 annet årsverk sysselsatt i 
Kommuneskogen.  
 
Andre inntekter fra Rakkestad Kommunale Skoger er: 
 
Jakt,  kr.  160 000 
Leieskur,  " 50 000 
Utleie av arbeidskraft,  " 130 000 
Andre leieinntekter,  " 140 000 

   Sum, kr. 480 000 
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Jakt 
Rakkestad Kommunale Skoger selger totalt 200 – 230 sesongkort og døgnkort for småvilt- og 
rådyrjakt hvert år.  Andre grunneiere omsetter ikke jaktkort fritt – slik at jegere er avhengig 
av et nettverk for å kunne jakte i disse områdene. Rakkestad Kommunale Skoger er på 
denne måte viktig også for å rekruttere jegere og opprettholde en jegerstand i kommunen. 
  
Elgjakt er leid ut til nærmest beliggende jaktlag. Det gir et utbytte som svarer til en relativ 
andel av lagets totale inntekter.  
 
For Rakkestad Kommunale Skoger er det ikke økonomiske hensyn alene – men samspillet 
mellom forvaltning, miljø og økonomi – som bestemmer hvordan elgjakten blir organisert.  
Det er bra for Kommuneskogen, den lokale jaktforvaltning og jaktmiljø og det økonomiske 
resultat blir også forsvarlig.  
 
 
Allemannsretten 
I Norge er «allemannsretten» lovfestet. Enhver kan ferdes fritt og oppholde seg i utmarka. 
Fysisk tilrettelegging krever dog grunneieres tillatelse. For kommunene blir folkehelse mer og 
mer sentralt – både for å forebygge av livsstilsykdommer og redusere helsekøer og 
helseutgifter. De kommunale skogene representerer i denne sammenheng en verdi. Med 
forskjellige former for tiltak, kan den være med på øke aktivitet og få mennesker ut i 
naturen.  
 
Rakkestad Kommunale Skoger samarbeider nært med flere organisasjoner (Skaukameratene, 
jeger- og fiskeforeningene o.a.) som bruker utmarka. Tillatelse er gitt til ulike former for 
aktiviteter og arrangementer, og dessuten til å sette opp byggverk. Det betyr mye for trivsel, 
friluftsliv og miljø i lokalsamfunnet.  
 
Rådmannen legger for sin del ikke skjul på at kommunen – hvis eiendommene blir solgt – 
mister kontroll over et viktig trivsels-, forvaltnings- og miljøpolitisk instrument.    
 
 
Biologisk mangfold – skjøtsel og vern av skog 
Mellom skogbrukets organisasjoner og miljøorganisasjonene, er det uenighet om dagens 
skogbruk er bærekraftig og om det bidrar til at arter blir utryddet. I Østfold har 
Naturvernforbundet imidlertid rost Rakkestad Kommunale Skogers hogstform, og uttalt at 
denne formen burde vært mer brukt i fylket helhet.  
 
 
Skogbruksmiljø, sysselsetting og kompetanse 
Skogbruket hadde tidligere en langt større samfunnsmessig betydning enn i dag. Det er like 
fullt fortsatt viktig i industrisentra og distrikter – hvor treforedlingen står for en stor del av 
sysselsetting og verdiskapning. Østfold er det fylket som nå har flest arbeidsplasser i denne 
næringen.  
 
Skogbruket sysselsetter ca. 26 000 årsverk, og omsetter for ca. 42 milliarder kroner på 
landsbasis. For noen måneder siden la staten 750 millioner kroner på bordet – som en 
handlingspakke for å forbedre betingelsene for skogbruket og skognæringen. Rakkestad 
Kommunale Skoger kan dra nytte av disse ressursene sin virksomhet, men dette betinger 
nok at kompetanse, avvirkningsnivå og aktivitet i enheten blir opprettholdt.  
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Skogbruket er preget av små eiendommer og skogeiere som har varierende innsikt i 
næringen. Til tross for gunstige skatte- og tilskuddsordninger er avvirkningsnivå og 
skogkulturaktivitet for lav. Den tendensen forsterkes av at flere skogeiere får et mer 
distansert forhold til landbruksdrift og – eiendommer.  
 
Større skogeiere opprettholder i større grad aktivitet og sysselsetting. Dette styrker også 
skogkompetansen i lokalmiljøet.  
 
I perioder med stor arbeidsledighet, har kommunen tilbudt offentlige sysselsettingstiltak i 
Kommuneskogen. Den er med sine arbeidsoppgaver, godt egnet til dette formålet. 
 
 
Mulig salg av Rakkestad Kommunale Skoger 
 
Juridiske vurderinger 
Rådmannen har engasjert høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl til å utrede de juridiske sider 
av et mulig salg av Rakkestad Kommunale Skoger. Det dreier det seg i hovedsak om to 
spørsmål. Om de femten teigene som eiendommen omfatter må avhendes som en enhet, 
eller om det helt eller delvis er adgang til å splitte opp denne eiendomsmassen. Den andre 
problemstillingen handler om virkningene av konsesjonsloven, og spesielt om hvilken pris 
som lovlig kan avtales eller oppebæres. 
  
Ytterbøl konkluderer med at Rakkestad Kommunale Skoger kan betraktes som femten 
forskjellige driftsenheter. De kan selges samlet eller hver for seg separate enheter.  
 
Salg av Rakkestad Kommunale Skoger er regulert av konsesjonslovens regler. Eiendommene 
er ubebygde, og i kommuneplanen i hovedsak disponert til landbruk-, natur og fritidsformål. 
De har følgelig ikke noe annet anvendelsesområde enn til skogbruks- og landbruksaktivitet. 
Akseptabelt prisnivå blir av den grunn fastsatt etter at kapitalisering av eiendommen(es) 
beregnede avkastning.  
 
Høyesterettsadvokat Ytterbøl mener at konsesjonsmyndighetene kan godta en pris som er 
inntil 10 prosent høyere enn taksten på arealene.  
 
 
Takst 
Sivilagronom Emil A. Anstensrud har taksert Rakkestad Kommunale Skoger – etter gjeldende 
regelverk for prisfastsettelse i forbindelse med konsesjon på landbrukseiendommer. Han er 
medlem av Norsk Takseringsforbund og har mange års erfaring med taksering av denne type 
eiendommer.  
 
Anstensrud kommer fram til at Rakkestad Kommunale Skoger er verdt kr. 21 200 000. Det 
innebærer at salgssummen for eiendommene – jf. Høyesterettsadvokat Ytterbøls juridiske 
vurderinger – ligger et sted mellom 21,2 og 23,3 millioner kroner.   
 
Med hensyn til grunnlaget for taksten, vises til verdivurdering av 10.05.13.  
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Rådmannens vurderinger 
Rakkestad kommune har netto inntekter (utbytte) av Rakkestad Kommunale Skoger på 1,25 
– 1,5 millioner kroner hvert år. Samtidig er salgssummen for disse eiendommene beregnet til 
22 – 23 millioner kroner. Å investere denne kapitalen alternativt – uten for stor risiko – gir en 
avkastning på 1,125 – 1,25 millioner pr. år (5 prosent rentabilitet lagt til grunn).  
 
Nedbetaling av gjeld, reduserer årlige renter og avdrag på lån med 1,6 millioner kroner (4 
prosent renter p.a. og nedbetalingstid 33 år). 
  
Rådmannen vurderer at det på det aktuelle grunnlag at det er lite eller ingen økonomiske 
effekter å hente ut av et salg Rakkestad Kommunale Skoger.  
 
På den annen side er det for befolkningen og lokalsamfunnet mange positive virkninger – 
trivsel, friluftsliv, folkehelse, jakt og miljø – av Rakkestad Kommunale Skoger. De er ikke 
kvantifiserbare, men bidrar like fullt til å heve bo- og livskvalitet i alle deler av kommunen. 
Sånn sett representerer eiendommene også en stor indirekte eller ikke økonomisk verdi i 
Rakkestadsamfunnet.  
 
Rådmannen påpeker til slutt at det i et langsiktig perspektiv – 20 – 40 år – er strategisk 
betydningsfullt å sitte på eierskap til store arealer. Det kom til nytte da Rudskogen 
Næringsområde ble åpnet for utbygging for noen år siden, og det er slett ikke umulig at det 
samme kan bli tilfelle for Sørbyåsen som boligområde en gang i framtiden.  
 
Rakkestad kommune bør i dag ikke selge noen eiendommer i Rakkestad Kommunale Skoger.  
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17-13 GATE-/ VEINAVN UTENFOR RAKKESTAD SENTRUM - SUPPLERENDE 
VEINAVN 
 
Saksbehandler:  Arne Gjerberg Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 13/1961    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 22.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget vedtar i henhold til gitt fullmakt fra Rakkestad 
kommunestyre i sak 36/11 behandlet i møte den 16.06.2011 følgende supplerende veinavn i 
Rakkestad kommune:  
 
Langeløkkeveien, Åsenveien, Nordbergveien, Bottenveien, Elnesveien, Elvenesveien og 
Kolbjørnsvikveien. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Liste med vedtatte veinavn, supplert med nye foreslåtte veinavn.  
2. Kart med veinavn. 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok i sitt møte den 16.06.2011, saknr 36/11 nye veinavn 
utenfor Rakkestad sentrum.  
 
I siste avsnitt i vedtaket står følgende: «Landbruk-, plan- og teknikkutvalget gis fullmakt til å 
supplere listen med veinavn utenfor tettbebygd strøk – jfr. Kommunestyresak nr. 36/11.» 
 
Arbeidet med å skrive til alle de som får ny veiadresse er i full gang. Boligene som ligger til 
Sarpsborgveien var først ute, deretter alle boligene langs sideveiene til Sarpsborgveien. Så 
fulgte boligene langs Haldenveien og man er i gang med boligene til alle sideveiene til 
Haldenveien. 
 
Planene videre er å fullføre sideveiene til Haldenveien, deretter Stømfossveien med sideveier, 
Mysenveien med sideveier og til slutt Eidsbergveien med sideveier.  
 
Det arbeides med sikte på at alle boliger inklusive gårdsbruk skal ha fått beskjed om sin nye 
adresse innen årets utløp. Deretter skal alle fritidsboliger få sine egne adresser. Dette 
arbeidet er det planer om å få gjennomført i løpet av vinteren 2014. 
 
I forbindelse med at innbyggerne får brev om sine nye veiadresser, har kommunen fått noen 
tilbakemeldinger på at det ønskes egne veinavn til sideveier. 
 
Når styringsgruppa som ble nedsatt for å komme med forslagene til nye veinavn arbeidet 
seg igjennom hvilke veier som skulle få sine egne veinavn, var det flere sideveier som var i 
grensesonen mellom å bli adressert til hovedveien eller å få sitt eget veinavn. 
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Retningslinjene som er utgitt av Statens Kartverk til dette arbeidet er ikke helt eksakte på 
dette punktet, men det er antydet at det bør være flere enn 5 – 7 boliger langs en sidevei 
før at denne skal få sitt eget veinavn. Dette ble lagt til grunn i styringsgruppa sitt forslag. 
 
Senere har problemstillingen vært diskutert med saksansvarlig hos Statens Kartverk og han 
har sagt at dette er opp til kommunene selv å avgjøre ut fra lokale forhold og tilpasninger. 
De hadde ingenting å innvende mot at kommunen gikk ned på antallet boliger langs en 
sidevei der det var naturlig. 
 
Teknologien med GPS i bil som verktøy for å finne fram til adresser er uavhengig av hvordan 
en kommune vil løse dette. 
 
Rådmannen kan derfor ikke se at det er noe i veien for å gi et eget veinavn til en sidevei der 
oppsittteren ønsker dette. 
 
Følgende forslag har kommet inn: 
 

1. Sideveien fra Haldenveien og til eiendommene Påland/Langeløkke gis veinavnet 
Langeløkkeveien. 
 

2. Sideveien til boligene på østsiden av Haldenveien i området mellom den gamle 
idrettsplassen i Degernes og Paulsrud gis veinavnet Åsenveien. 
 

Dessuten har administrasjonen etter nærmere vurdering og etter kontakt med oppsittere 
kommet til at følgende sideveier bør få eget veinavn: 
 

1. Sideveien fra Osveien ved gården Ostorp og nordover mot gårdene Nordberg, Dahl, 
Klangen og Åsen gis veinavnet Nordbergveien. 
 

2. Sideveien fra Kåenveien gjennom gårdene Botten og til Heiaveien ved Heia stasjon, 
gis veinavnet Bottenveien. 
 

3. Sideveien fra Sandbekkveien og fram til gården Elnes, gis veinavnet Elnesveien. 
 

4. Sideveien fra Kirkeveien og fram til gårdene Elvenes/Pettersborg, gis veinavnet 
Elvenesveien. 
 

Marker kommune har i sitt arbeid med å tildele veinavn i sin kommune vedtatt at den veien 
som går forbi badeplassen ved Kolbjørnsviksjøen skal ha navnet Kolbjørnsvikveien. Denne 
veien starter ved Strømfossveien like før kommunegrensen og går ca. 700 m i Rakkestad før 
den fortsetter i Marker. Det er derfor naturlig at også den delen av sideveien som går 
gjennom Rakkestad kommune får veinavnet Kolbjørnsvikveien. 
 
Videre kan det ikke utelukkes at det blir behov for enda flere veinavn ettersom arbeidet med 
å skrive til alle som skal få ny adresse skrider fram. Eventuelle forslag til nye veinavn vil bli 
fremmet for utvalget senere. Likeledes har en startet arbeidet med å gi veiene på Rudskogen 
nye veinavn. Forslag til nye veinavn vil bli fremmet for utvalget. 
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Hjemmel 
Kommunen fastsetter offisiell adresse i henhold til matrikkelloven § 21. Likeledes skal 
kommunen tildele alle veier som blir brukt til adressering et entydig navn innenfor sin 
kommune i henhold til forskriftene § 51 til matrikelloven. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert 
 
 
Økonomi 
Det må settes opp nye veinavnskilt i veikryssene der veiene med de nye veinavnene tar av 
fra hovedveien. Imidlertid vil det på samme sted ikke lenger være nødvendig med et 
henvisningsskilt som viser til de adressene som det opprinnelige var planlagt å benytte. 
Kostnadene vurderes derfor til å være et nullsumsspill. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det er viktig å få etablert et godt adressesystem i Rakkestad kommune så snart som mulig. 
Dette er et arbeid som også er i gang i alle de av landets kommuner som ikke har 
gjennomført en fullstendig veinavnadressering tidligere. Statens Kartverk som ansvarlig 
myndighet trykker på kommunene for å få fullført veinavnadresseringen. 
 
Forholdet mellom det å gi adresse til en gjennomløpende hovedvei, kontra det å gi adresse 
til mindre sideveier er ofte vanskelige å få en helt konsistent løsning på. Ingen tilfeller er helt 
like. Ut fra det veiledningsmaterialet som Statens Kartverk har gitt ut til hjelp for 
kommunene, er det også gitt rom for skjønn og lokale tilpasninger.  
 
Rådmannen vurderer det slik at dersom det er et lokalt ønske om at en sidevei skal få sitt 
eget veinavn, bør det ikke være noe til hinder for det. Imidlertid bør antall boliger som har 
sin adkomst fra en sidevei være flere enn 4 – 5 før sideveien får sitt eget veinavn. Dette er 
noen færre enn da styringsgruppa utformet sitt forslag som da var ca. 7 boliger. 
 
Det er imidlertid viktig at det ikke gis åpning for egne veinavn der antallet boliger som har 
sin adkomst fra en sidevei er færre enn 4 – 5, da er ellers lett kunne bli slik at «hver bolig, 
sitt eget veinavn». 
 
Rådmannen mener de foreslåtte veinavnene følger prinsippene som tidligere er fulgt ved 
valg av veinavn i kommunen. 
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18-13 TILSKUDD TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PRIVAT VEI 
LANGSBAKKENVEIEN  
 
Saksbehandler:  Anita Isebakke Arkiv: Q15  
Arkivsaksnr.: 13/1590    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 22.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Avtalen mellom Langsbakken veiforening og Rakkestad kommune om tilskudd til drift 
og vedlikehold av privat vei, inngått 15.07.1994, senere fornyet med 10 år i 
formannskapssak 17/04 i 2004, forlenges med 10 år. 
 

2. Beløpet økes til årlig kr 10 000, som utbetales 01.05. hvert år. 
Beløpet dekkes av budsjettområdet, drift kommunale veier. 

 
 
Vedlegg 

1. Innkommet brev med søknad om tilskudd til vedlikehold av Langsbakkenveien. 
 

2. Kopi av avtale mellom Langsbakken veiforening og Rakkestad kommune, undertegnet 
15.07.1994.  
 
  

Bakgrunn 
Rakkestad kommune har mottatt en søknad fra Langsbakken veiforening med ønske om 
forlengelse av avtale om tilskudd til drift og vedlikehold av privat vei Langsbakkenveien og 
parkeringsplass ved Høgnipen.  
  
 
Andre faktaopplysninger 
Inngått avtale i 1994 ble forlenget med 10 år i formannskapssak 17/04 i 2004. 
Høgnipen er en av de eldste boplassene i Østfold og er registrert som fornminne og samtidig 
et kjent og mye besøkt turistmål i Rakkestad kommune. 
Tidligere ble tilskudd til formålet dekket over budsjett for «Tilskudd til private veier». Da 
ordningen med tilskudd til private veier ble lagt ned, har tilskuddet til Langsbakken 
veiforeningen blitt dekket av ordinært budsjett for drift kommunale veier. 
 
 
Økonomi 
Tilskuddet på kr 10 000,- dekkes i ordinær budsjettpost for drift og vedlikehold av 
kommunale veier. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Høgnipen er som kjent et populært turistmål og utfluktssted. Det er et ønske om at stedet 
og området skal være tilgjengelig for allmennheten. Veien og parkeringsplassen til området 
er privat og driftes av Langbakken veiforening. Rakkestad kommune er kjent med at stor 
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trafikk til området medfører større slitasje på vei til Høgnipen enn hva som er vanlig for 
tilsvarende veier. Det anbefales derfor at det inngås en ny avtale hvor retten til allmenn 
ferdsel og tilskudd til vedlikehold av privat vei og tilhørende parkeringsplass ved sti til 
Høgnipen inngår som viktige punkter. 
 
Det foreslåes at avtalen forlenges med med 10 år med de samme vilkår som gitt i avtale 
inngått 15.07.1994.
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19-13 MELDING- ORIENTERING OM UTSETTELSE- LANDBRUKSPLAN FOR 
RAKKESTAD KOMMUNE 2013 - 2016 
 
Saksbehandler:  Bård Olav Kollerud Arkiv: V10  
Arkivsaksnr.: 12/3139    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 22.10.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn 
Administrasjonen vil med dette informere TMLU om at arbeidet med ny landbruksplan for 
Rakkestad 2014-2024 er godt i gang. Grunnet stor arbeidsmengde ved landbrukskontoret i 
2013, blir landbruksplanen ikke ferdig til fastsatt tid. I fremdriftsplanen står det at planen 
skal ut på høring i november og desember 2013, med politisk behandling ultimo januar 
2014. 
 
Landbruksplanen vil være klar for politisk behandling ultimo 2. kvartal 2014. 
 
Arbeidsgruppa og referansegrupper er informert om utsettelsen. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Arbeidsmengden ved landbrukskontoret har vært stor det siste året. Dette har medført 
behov for sterk prioritering av oppgavene som ligger innefor landbrukskontorets 
ansvarsområde. Landbruksplanen har som følge av dette fått forlanget fremdrift. 
Landbruksplanen vil bli fremmet for politisk behandling 2. kvartal 2014. 
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