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1. MÅL/INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet  

Rakkestad Næringstorg AS er eier av næringseiendommene som tidligere huset Diplom-is i 

Rakkestad sentrum. Etter nedleggelse av driften ved Diplom-is ønskes en omdisponering av 

næringsarealene etter en omregulering av området.  

 

Rakkestad er en kommune i vekst et betydelig områdesenter i Østfold. Rakkestad har gode 

forbindelser til ytre og indre Østfold, samtidig er det kun en times kjøring til Oslo. Regionen Indre 

Østfold antas i fylkesplanens prognoser å få en befolkningsvekst på 25000 innbyggere i et 40-års 

perspektiv. 20.000 av disse vil bosette seg i tettstedene. I dette ligger et økende behov for 

attraktive og sentrumsnære boliger og næringsarealer.  

 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Rakkestad 2011-2022 angitt som nåværende og 

fremtidig sentrumsområde samt nåværende næring/forretning. Det framkommer også av 

kommuneplanen at innenfor sentrumsområdet skal arbeidsintensiv virksomhet og detaljhandel 

lokaliseres. Planområdet omfattes av pågående planarbeid for ny sentrumsplan for Rakkestad. Av 

ulike årsaker har arbeidet med sentrumsplanen tatt lengre tid enn hva kommunen har sett for 

seg. Tiltakshaver ønsker å utarbeide en reguleringsplan for utbygging av boliger og 

næringsvirksomhet, men har i påvente av sentrumsplanen utsatt oppstart av 

reguleringsplanarbeid i samråd med kommunen. Da arbeidet med sentrumsplanen først ser ut til 

å kunne sluttføres vinteren 2015\16 er det etter anbefaling fra kommunens planadministrasjon 

sendt inn formell planforespørsel for politisk behandling. Planforespørselen ble behandlet i 

kommunestyret 07.05.2015 sak 14/15 med følgende vedtak: 

 

«Det åpnes for oppstart av reguleringsplan for Isenområdet som vektlegger boligbygging og 

næring. Det tillates ikke mer enn 3000 kvm detaljhandel innenfor hele reguleringsområdet for 

Isenområdet.  

 

Reguleringsplanen må ta hensyn til sentrumsplanen som er under utarbeidelse.  

 

Reguleringsplan for Isenområdet må vise en tydelig sammenkobling med det øvrige sentrum.» 

 

Med bakgrunn i dette varsles igangsetting av detaljreguleringsplanarbeid med 

konsekvensutredning og forslag til planprogram for området. Planarbeidet vil foregå i tett 

samarbeid med kommunens planadministrasjon parallelt med sluttføring av sentrumsplanen jmf 

kommunestyrets vedtak.  

 

Arealet ligger i direkte tilknytning til eksisterende forretnings- og boligområder. Arealets nærhet 

til sentrum gjør området attraktivt for det foreslåtte formålet. 

Det planlegges igangsatt detaljreguleringsplanarbeid for området som i kartet under er vist med 

skravur. 
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Ill.1 varslingskart med angivelse av planområdet 
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Ill.2 oversiktskart som viser plassering av planområdet 

 

 

1.2 Utredningsplikt 

Detaljreguleringen er vurdert i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredning for planer 

etter Plan- og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726), og tiltaket er vurdert som 

utredningspliktig. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert tiltaket å falle inn 

under forskriftens § 2 bokstav f med henvisning til vedlegg I, pkt. 1. Ved tiltak eller planer som 

utløser krav om konsekvensutredning (KU), skal det utarbeides et planprogram som ledd i 

varsling av planoppstart. Planprogrammet skal fastsettes av kommunen og ligge til grunn for 

utarbeidelse av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 

 

1.3 Konsekvensutredning  

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen av planen samt når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 

planen kan gjennomføres. Aktuelle utredningstemaer omfatter derfor de tema som antas å ha 

stor betydning for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen foregår og dokumenteres gjennom 

to hovedtrinn: 

  

1) Planprogrammet - som skal gjøre rede for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i 

planforslaget. Planprogrammet skal fastsettes av planmyndigheten Rakkestad kommune.  

 

2) Konsekvensutredningen - som skal beskrive planforslagets virkninger for miljø og samfunn.  
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Konsekvensutredningen inngår normalt som en del av planbeskrivelsen. Rakkestad kommune vil  

som planmyndighet ha plikt til å ta konsekvensutredningen i betraktning og vurdere denne når 

det skal fattes vedtak om reguleringsplanen. 

 

1.4 Planprosess og medvirkning  

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 5 skal enhver som fremmer planforslag legge til 

rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som 

krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Registrerte grunneiere og festere og så 

vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer skal, når de blir direkte berørt, på 

hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er 

tilgjengelig. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid sendes ut til berørte parter i brevs form samtidig 

som det settes annonse i Rakkestad avis og legges ut på Rakkestad kommunes nettsider. 

Innspillene som kommer inn i forbindelse med varselet vil vurderes gjennom utarbeidelsen av 

planen. Forslag til planprogram sendes på høring samtidig som oppstart av planarbeidet varsles 

igangsatt. Etter at planprogrammet er fastsatt, vil det bli en periode for gjennomføring av 

konsekvensutredningen og utarbeidelse forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Disse dokumentene vil så bli fremmet for 

kommunen for en samlet behandling. Førstegangsbehandling av planforslaget i kommunen vil 

normalt skje innen 12 uker fra innsending av forslag til reguleringsplan. Etter 

førstegangsbehandling sendes dokumentene ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil bli en 

samlet høring og offentlig ettersyn av dokumentene, med en frist for uttalelse på minst seks 

uker. Etter denne høringsperioden vil innkomne merknader bli vurdert og kommentert før 

planforslag og konsekvensutredning tas opp til andre gangs behandling i kommunens planutvalg 

og påfølgende endelig vedtak i kommunestyret. Det er en målsetting at planen vedtas i løpet av 

2016. 

 

Foruten formelle kanaler som innspill fra berørte myndigheter, varsling, høring og innkomne 

høringsuttalelser, skal forslagsstiller legge til rette for bredere medvirkning med grunneiere og 

øvrige interessenter i planområdet. Aktuelle måter å gjennomføre dette på vil være åpne 

informasjonsmøter og henvendelser til ulike grupperinger som foreninger og næringsdrivende. 

 

2. REDEGJØRELSE FOR PLANEN 

2.1 Innhold i planen 

Konsekvensutredningen skal redegjøre for innholdet i planen. Det skal utredes minimum to 

alternativer til utnyttelse av området. Dette gjelder ulike alternativer i forhold til omfang og 

plassering/utforming av næringsbebyggelse, boligbebyggelse, parkering og grøntområder. 

 

2.2 Begrunnelse for tiltaket 

Konsekvensutredningen skal gi en kortfattet begrunnelse for tiltaket.  
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2.3 «0-alternativet» 

Med 0-alternativet menes at tiltaket ikke realiseres som foreslått. En vurdering/beskrivelse av 0-

alternativet kan omfatte konsekvenser/utviklingen i området dersom tiltaket ikke gjennomføres.  

«0-alternativet» skal beskrives i konsekvensutredningen.  

 

2.4 Tidsplan for gjennomføring 

Det vil i plandokumentene gis en beskrivelse av antatt tidsplan for gjennomføring av tiltaket 

(anleggsfase/fremdrift m.v.)  

 

2.5 Forholdet til overordnede føringer, samt offentlige planer og tillatelser 

Det gis en redegjørelse for planer, målsetninger og retningslinjer på nasjonalt nivå som har 

betydning for tiltaket, samt for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer. Herunder:  

 

Statlige planretningslinjer for samordnet for samordnet bolig, areal- og 

transportplanlegging  

skal tilrettelegge for en arealbesparende utbygging som fremmer bruken av kollektivtransport 

heller enn personbil. Retningslinjene tilsier en høy grad av tetthet i kollektivknutepunkter og at 

ny utbygging bør skje i nær tilknytning til disse. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, tilsier at man 

gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal stimulere og bidra til 

reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

 

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjene gir blant annet føringer om maksimumsgrenser for støy i forbindelse med 

støyfølsom bebyggelse som bolig og helseinstitusjoner.  

 

T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

Retningslinjene gir føringer for hvordan luftkvalitet bør håndteres i arealplanlegging.  

 

Retningslinjene for barn og unges interesser i planleggingen 

Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som 

brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre 

skal det sikres varierte, gode og store nok lekearealer i nærmiljøet og avsettes tilstrekkelige 

arealer for barnehager. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller 

friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

NVEs retningslinje Nr. 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar gjelder ved utarbeiding 

og revisjon av arealplaner i områder som kan være utsatt for fare knyttet til alle typer flom-, 

erosjons- og skredprosesser, og flodbølger som kan oppstå som følge av skred.  

Retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt hensyn til i arealplaner.  
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Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050  

Planen tar for seg mål for utvikling i Østfold og strategier for å nå målene. Planen 

fokuserer på de tre hovedtemaene:   

- levekår og folkehelse 

-verdiskapning 

-miljø  

 

Kommuneplanens arealdel for Rakkestad kommune (2011-2022) 

Kommuneplanens arealdel for Rakkestad 2011-2022 er en oversiktsplan som legger føringer for 

planarbeidet. Kommunedelplanen gjelder foran eldre reguleringsplaner ved eventuell motstrid. 

Figuren under viser et utsnitt av plankartet som omfatter planområdet. 

 

 

 

Planområdet er vist med fargene mørk brun, lys brun og lys blå farge som henholdsvis anviser 

området for fremtidig sentrumsområde, nåværende sentrumsområde og nåværende 

næring/forretning. Som beskrevet over er området omfattet av planområde for ny sentrumsplan 

for Rakkestad (områderegulering) og vil gjennom denne kunne få endrede arealformål. 
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Reguleringsplaner 

Området er regulert gjennom reguleringsplan «Rakkestad sentrum 19.12.1995». Arealet er i 

reguleringsplanen anvist som område for industri og forretning slik kartet under viser. 

 

 

 

2.6 Offentlige og private tiltak 

Det skal i konsekvensutredningen gis en redegjørelse for hvilke offentlige eller private tiltak som 

er nødvendige for gjennomføring av planen.  
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3. KONSEKVENSER 

3.1 Temaer som vurderes 

Følgende temaer er vurdert i henhold til vedlegg IV bokstav b i forskrift om 

konsekvensutredninger.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Det finnes ikke kjente kulturminner i planområdet. Planarbeidet vil foregå i samarbeid med 

kulturminnemyndigheten. Konsekvensene for evt. automatisk fredete kulturminner og nyere tids 

kulturminner må utredes. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes.  

Kulturminner og kulturmiljø skal utredes i KU. 

 

Datagrunnlag og metode 

Kulturminnemyndigheten vil komme med innspill og gjøre eventuelle nye registreringer i 

området. Basert på gjennomgang av nye og gamle registreringer vil det bli foretatt en vurdering 

av hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til å legge bevaringsformål på delområder eller gi 

føringer for utforming av bygg og anlegg.  

 

Naturmangfold 

Berørte arealer skal vurderes i forhold til evt. forekomster av sjeldne/utryddingstruede arter eller 

høyt biologisk mangfold. Eventuelt avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes.  

Naturens mangfold skal utredes i KU. 

 

Datagrunnlag og metode 

Undersøkelse av biologisk mangfold, fauna (Arealisarter), bonitet, dyre- og planteliv, vegetasjon, 

truede arter, bevaring av biotoper, etablering av nye biotoper, vern og bærekraftig utvikling. Det 

vil bli gjennomgang av diverse databaser med oversikt over kjente registreringer i området. 

Basert på disse registreringene vil det bli vurdert tilleggsregistreringer. Basert på gjennomgang 

av gamle og nye registreringer vil det bli foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få 

i forhold til å legge bevaringsformål på delområder eller gi føringer for utforming av bygg og 

anlegg.  

 

Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelvegnett 

Områdets verdi som friluftsområde vurderes som relativt begrenset da det i hovedsak er 

eksisterende næringsområder. Det er generelt god gang- sykkelveiforbindelse i området i dag. 

Gjennom den søndre delen av planområdet mangler imidlertid dette og utredningen bør særlig se 

på muligheten for å krysse jernbanetraséen med gang-/sykkelvei.  

Friluftsliv og tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelveinett skal utredes i KU.  

 

Datagrunnlag og metode 

Det vil bli gjort konkrete vurderinger av eksisterende gang-/sykkelveinett i og rundt 

planområdet. Eksisterende og nye kommunikasjonslinjer gjennom planområdet vil presenteres 

gjennom temakart. 

 

Landskap 

Det skal redegjøres for landskapsvirkningen av utbygging. Det skal vurderes hvilke avbøtende 

tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ effekt både i forhold til landskapsopplevelse og 

for naboer.  

Landskap skal utredes i KU. 
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Datagrunnlag og metode 

Det skal lages en helhetlig oversikt basert på temaene natur, friluftsliv, kulturlandskap, 

hoveddrag, terrengform, grønnstruktur, vegetasjon, fjernvirkning/nærvirkning basert på 

fylkesmannens rapport «Østfoldlandskap av regional betydning», egne befaringer og kart. Det  

skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil ta seg ut i 

landskapet. 

 

Forurensning 

Klimagassutslipp 

Det planlagte tiltaket kan medføre endringer i klimagassutslipp gjennom økt transport og 

energibruk i forbindelse med nye boliger og nye næringsvirksomheter som skal etableres.  

Klimagassutslipp skal utredes i KU. 

 

Annet utslipp til luft, herunder støy 

Utbyggingene vil gi økt aktivitet og endret trafikkmønster og belastning. Hensynet til støy fra 

tilliggende næringsbebyggelse skal vurderes.  

Annet utslipp til luft (støy) skal utredes i KU. 

 

Datagrunnlag og metode 

Det skal gjøres anslag på trafikkmengder og utarbeides støysonekart for støy fra kjøretøy. Det 

finnes ingen tilsvarende beregningsmodell for støy i forbindelse med næringsarealer, men 

utarbeides en erfaringsbasert analyse av dette.  

 

Forurensing av jordbunn og vann 

Det har eksistert næringsvirksomhet i området gjennom flere 10-år. Det er potensielt 

forurensede grunnmasser innenfor planområdet.  

Forurensning av grunn og vann skal utredes i KU.  

 

Datagrunnlag og metode 

Det skal gjøres registreringer av grunnmasser for å avdekke eventuelle forekomster av 

forurensing i grunnen.  

 

Sikring av jordressurser 

Det aktuelle tiltaket berører ikke jordressurser. 

Sikring av jordressurser skal IKKE utredes i KU.  

 

Samisk natur- og kulturgrunnlag 

Det aktuelle tiltaket berører ikke samiske interesser. 

Samisk natur- og kulturgrunnlag skal IKKE utredes i KU.  

 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Transportbehov 

Planen medfører endring fra næringsareal til kombinert bebyggelse. Dette gir et økt behov for 

parkering samtidig med en generell økning av ferdselen i området. Konsekvensutredningen må 

redegjøre for behovet for parkering og utbygging av veinettet i området samtidig med 

nødvendige løsninger for myke trafikanter. Det skal også redegjøres for kollektivtransport til 

planområdet.  

Transportbehov skal utredes i KU.   
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Datagrunnlag og metode 

Det vil bli gjort konkrete vurderinger av parkeringsbehov i forhold til virksomheten som skal 

etableres. Dimensjonering av trafikkområder vil ta utgangspunkt i vegvesenets håndbøker, i 

første rekke håndbok N100.  

 

Energiforbruk og energiløsninger 

Planlagte tiltak vurderes ikke å ha et unormalt høyt energiforbruk. Planområdet ligger ikke 

innenfor konsesjonsområder for fjernvarme. Spesielle krav til energiløsninger stilles ikke gjennom 

planarbeidet.  

Energiforbruk og energiløsninger skal IKKE utredes i KU. 

 

Beredskap og ulykkesrisiko 

Virksomheten som planlegges vil gi økt aktivitet og nye hendelser som kan medføre risiko. Det 

skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).  

Beredskap og ulykkesrisiko skal utredes i KU.  

 

Datagrunnlag og metode 

Risiko og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet i henhold til veiledere fra miljøverndepartementet.  

 

Mulige trusler som følge av klimaendringer 

Planområdet ligger ikke ved sjøen og en eventuell havnivåstigning er ingen trussel. Planområdet 

har sannsynlig stedvis dårlige grunnforhold og potensiell utglidingsfare mot Rakkestadelva. 

Mulige trusler som følge av klimaendringer skal utredes i KU.  

 

Datagrunnlag og metode 

Det skal gjøres geotekniske registreringer for å avdekke eventuell risiko for masseutglidning.  

 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Tiltaket vil i liten grad endre på lokale helsemessige forhold. Lokalt vil det bli et høyere 

aktivitetsnivå og området vil få et endret arkitektonisk uttrykk. For øvrig vurderes ikke de 

aktuelle tiltak innenfor planområdet å ha spesielle helsemessige konsekvenser.  

Befolkningens helse og helsas fordeling skal IKKE utredes i KU.  

 

Barn og unges oppvekstvilkår 

Forholdet til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen” kreves 

vurdert i alle plansaker. Dette gjelder spesielt hvis området som planlegges i utgangspunktet er 

regulert til noen form for lek eller opphold eller benyttes av barn og unge i dag. Det ligger ingen 

tradisjonelle lekeplasser innenfor planområdet. 

Barn og unges oppvekstvilkår skal utredes i KU. 

 

Datagrunnlag og metode 

Basert på lokal kunnskap og befaringer registreres eksisterende aktiviteter og tilbud for barn og 

unge. I tillegg vurderes tiltak for å tilrettelegge for utvidelse av tilbudet. Gjennom arbeidet med 

ny sentrumsplan er det gjennomført barnetråkkregistreringer i kommunen. Resultatet av disse vil 

vurderes i konsekvensutredningen.  

 

Kriminalitetsforebygging 

De planlagte tiltak vurderes ikke å ha spesiell påvirkning på kriminalitetsforebyggende tiltak. 

Planområdet vurderes heller ikke å være spesielt kriminalitetsbelastet i dag. 

Kriminalitetsforebygging skal IKKE utredes i KU. 
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Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet  

Bebyggelse i planområdet bør utformes med tanke på et helhetlig kvalitetsmessig uttrykk når det 

gjelder materialvalg, form og volum.  

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet skal utredes i KU. 

 

Datagrunnlag og metode  

Tekstlige og visuelle framstillinger skal benyttes for å vise hvordan utforming kan gi området en 

enhetlig identitet samtidig som det hensyntar tilliggende og eksisterende bebyggelse. Utforming 

av utearealer skal beskrives tekstlig og landskapsplan skal utarbeides. Bruk av vegetasjon som 

skjerming mot omkringliggende områder skal beskrives.  

 

 

3.2 Foreslåtte utredninger 

 

På grunnlag av vurderingene over foreslås følgende utredningstemaer i konsekvensutredningen:  

- Kulturminner og kulturmiljø 

- Naturmangfold 

- Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang-/sykkelvegnett 

- Landskap 

- Forurensing  

- Transportbehov 

- Beredskap og ulykkesrisiko 

- Mulige trusler som følge av klimaendringer 

- Barn og unges oppvekstvilkår 

- Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

 

 

Konsekvensutredningen vil behandle utredningstemaene hver for seg, samt gjøre en 

oppsummering av de samlede virkningene. Behov for avbøtende tiltak for å redusere negative 

virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, skal vurderes. I tillegg til den temavise 

konsekvensutredningen som følger planprogrammet og er hjemlet i forskrift om 

konsekvensutredning, vil planbeskrivelsen for reguleringsplanen redegjøre for en rekke andre 

problemstillinger og forhold.   

 


