
  

Dokument nr.  i sak  -  
 

 

 

Referat 
 

Referat fra regionalt planmøte 12. januar 2021 - tematikk rundt 
landbrukseiendommer i Rakkestad kommune 

Saksnr:  2020/69018 - 176  

Dato:  12.01.2021 

Referent  Christine Stene 

Til stede Espen Glosli og Espen Jorde (Rakkestad kommune) 

Statsforvalteren i Oslo og Viken (SOV): Carl Henrik Jensen (klima og plan), Kjersti Stenrød 

(landbruk) 

Statens vegvesen: Jan Antonsen (divisjon transport og samfunn) 

Viken fylkeskommune (VFK):  

Kulturarv: Tryggve Csisar 

Kommunale planer: Ole Ringsby Førland, Hilde Habberstad, Kari Ottestad, Christine Stene 

Ikke til stede  

Sendt til RAKKESTAD KOMMUNE 

Kopi til STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

 

Kari Ottestad fra Viken fylkeskommune ønsker velkommen. 

 

Runde rundt Teams 

Orientering ved Rakkestad kommune: Tematikken er bruk av landbrukseiendommer 

Kommunen ser at landbrukseiendommene blir brukt på annen måte enn til tradisjonelt landbruk. 
Bygningsmassen blir større, gården har ansatte utover gårdens egne beboere, dette er en gradvis utvikling. 
De ulike næringsvirksomhetene starter ofte i det små, med gårdens ressurser i bunn. Virksomheten får 
tilskudd og bruker gårdens ressurser som innsatsfaktor. Noen ganger blir det en lukrativ virksomhet, som 
fører med seg en vekst.  
 
Rakkestad kommune har en del saker rundt gårdsbruk som vokser utover det som er normalt både innenfor 
landbruk og tilleggsnæringer. Dette er et vanskelig tema. Noen av svarene finner vi i plan- og bygningsloven 
og i veilederen Garden som ressurs. 

- Hvor går grensen for om et tiltak er i tråd med LNF-formålet, og når kan kommunen kreve en 
reguleringsplan?  

 
Det er enighet i regionalt planforum om at det kan være vanskelige grensedragninger i denne type saker. 
Det er kommunen som må vurdere om tiltaket er innenfor LNF-formålet eller om det kreves dispensasjon 
eller reguleringsplan for bl.a. å belyse virkningene av tiltaket. Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og 
kan ikke påklages til overordnet myndighet. 

Kommunen bør legge vurderingskriteriene og tabellen med eksempler i Garden som ressurs til grunn i sin 
skjønnsmessige beslutning. 
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Kriterier som må være oppfylt for at tiltaket skal inngå i LNF-formålet: 

• Tiltaket er knyttet til produksjon på garden eller det behovet garden har for varer og tjenester, eller 
det er nødvendig i forbindelse med annen næringsvirksomhet knyttet til jordbruk, skogbruk el.   

• Virksomheten er basert på og tilpasset gardens eget ressursgrunnlag, for eksempel bruk av fôr, 
planter, trær, blomster, frukt, grønnsaker og andre råvarer produsert på garden samt 
videreforedling og/eller salg av disse. Leiejord regnes som gårdens eget ressursgrunnlag. 

I tillegg bør følgende kriterier vektlegges:  

- Tiltakets virkninger for jord- og skogsdrift, herunder nedbygging av dyrka eller dyrkbar 
mark. 

- Tiltakets størrelse og volum i forhold til omgivelsene. 
- Tiltakets virkninger for natur- og kulturlandskap, naturmangfold, friluftsliv, kulturminner, 

vannforvaltning, trafikk, naboer, estetikk og gardstun. Uavhengig av hvor mye trafikk tiltaket 
utløser må det være gode tekniske løsninger for avkjørsler, sikt mm. 

- Om virksomheten kan innpasses i eksisterende bygninger eller om det kreves nybygg. 
- Om tiltaket ligger i pressområder eller fraflyttingsområder. 
- Om tiltaket er i samsvar med hensynssoner og kommuneplanens mål eller strategier.  
- Tiltakets virkning når det gjelder støy, forurensning, drikkevann, visuelle eller estetiske 

forhold, mv. 
- Om tiltaket er tenkt plassert i område utsatt for fare eller risiko, eller om tiltaket i seg selv 

kan utgjøre fare eller risiko. 
- Om virksomheten faller inn under reglene om konsekvensutredning. 

Gårdsfabrikk, foredlingsanlegg kan være i tråd med LNF-formålet dersom anlegget i hovedsak er 
basert på bearbeiding og videreforedling av råvarer/produkter fra egen gård. 

Bygninger til husdyrproduksjon inngår i landbruksbegrepet LNF hvis anleggets størrelse er tilpasset 
brukets størrelse og drift, og ikke har karakter av industriell produksjon (dvs. ut over 
konsesjonsgrensene i forskrift om regulerings av svine- og fjørfeproduksjon). 

Kommunen må vurdere om et tiltak utløser krav om reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1. Bestemmelsen 
er generell og gjelder alle større bygge- og anleggstiltak, og det er ikke noen unntaksbestemmelse 
for landbruksbygg. Estetikk/kulturmiljø/kulturlandskap mm. bør også tillegges vekt i vurderingen. 

Kulturminner – arkeologi 

Viktig at avdeling kulturminne får saken oversendt og har anledning til å uttale seg før selve tiltaket er utført. 

Inn i overordnet plan - kommuneplanen 

Regionale myndigheter anbefaler at tema landbrukseiendommer innarbeides i kommuneplanen.  

Det kan være en utfordring å vite når innslagspunktet for å kreve regulering eller dispensasjon trår inn. Det 
er viktig at kommunen kommuniserer ut, at når en virksomhet vokser, så kan det være aktuelt at det vil bli 
behov for regulering, eller at virksomheten må flyttes til annet næringsareal.  

Man bør ha noen tanker om det i kommuneplanens arealdel. Vurdere om det skal settes arealer for når ulike 
typer tiltak utløser en reguleringsplan. Kalkunproduksjon, trenger for eksempel et hus på 4000 m². Det bør 
være tett dialog med kommunen om plassering. Er det et lite bruk så er det kanskje ikke her det egner seg 
med et veldig stort bygg?  
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Det er opp til kommunen om reguleringskravet skal slå inn eller ikke. Adgangen til å gi dispensasjon er 
begrenset. Regional myndighet viser også til faren for presedens og at reguleringsprosesser stiller strengere 
krav til medvirkning. Kommunen bør vurdere om tiltaket er av en slik art at det bør reguleres.  

Case 1 - Grønn gjødsel  
Fabrikk som produserer naturlig gjødsel med kyllingmøkk som hovedbestanddel. Eies av et AS og får tilkjørt 
møkk fra andre virksomheter. Gårdens egen kyllingproduksjon og tillatelse til å produsere mer enn 
konsesjonsgrensen. Startet opprinnelig med gjødselproduksjon til eget bruk, men har nå blitt en stor bedrift. 
Det er uklart hvor mye som ikke er egen produksjon. De får trolig noe fiskeslam/slo tilkjørt og Mattilsynet er 
inne å kontrollere virksomheten. Naboer er opptatt av lukt, støy og transport/trafikk.  

Rakkestad kommunen mener at det er grunnlag for å kreve regulering i denne saken. Påvirkning på ytre 
miljø og samfunn. Summen av konflikter trenger en regulering. Siden det i vurderingskriteriene skilles på hva 
som er gårdens egen ressurser og hva som tilføres utenfra er det viktig å definere hva som kan regnes som 
gårdens ressurser og hva som tilføres utenfra.  

Overordnet myndighet støtter kommunens vurdering. Anbefaler å bruke kommuneplanen og lage 
retningslinjer for hvordan slike saker skal vurderes. Før eller siden må fabrikken sees i en større 
sammenheng, det vil være viktig å ivareta nabointeresser og god medvirkningsinvolvering i forkant. Dette er 
også konfliktdempende. 

Case 2 - Korntørke  
Stor korntørke som er større enn gårdens ressursgrunnlag og eget behov. Driver et stort kornareal - rundt 
3000 mål, av dette er mye leiejord. Det er gitt tillatelse til å bygge tørka. Driver leietresking, og ønsker også å 
tilby tørking, lagring og levering av korn som en pakke til andre uten tørke/treskekapasitet. Ifølge 
kommunen er det fra overordnet myndighet ønske å ha store tørker, ikke mange små på de minste gårdene. 
Har i dag behov for 2/3 av kapasiteten selv.  

Det er kommunen som må vurdere om anlegget er innenfor LNF-formålet, men utfra opplysningene som er 
gitt kan det synes som at driften i dag er innenfor LNF-formålet. Hovedvekten er gårdens eget behov. 
Kommunen har orientert om at eiendommen er i grenseland nå og at en reguleringsplan vil kunne gi en 
større forutsigbarhet for sin egen drift. Da har man gjort noen avklaringer ift. fremtidig drift dersom 
forholdene endrer seg.  

Kommunen skulle ønske at Garden som ressurs hadde hatt noe mer om vei og belastning på veinettet. Ta 
kontakt med fylkeskommunen dersom det er ut på fylkesvei.  

Case 3 - Landbrukseiendommer som driver med flere ulike produksjoner 
Størrelse og forhold til omgivelsene må vurderes. Investerer man i en rapspresse betyr det at man kanskje 
skal presse for andre også.  

Kommunen må være obs på dimensjonene. Hvis alle planene gjennomføres, så havner man på en regulering. 
Kommunen må vurdere om § 12.1 kan slå inn.  

Det tilføyes at kommunene må være obs på store bygninger med hensyn til grunnforhold.  I en del saker er 
det behov for ROS analyser, må være sikre på grunnforhold/flomforhold. Store tiltak kan påvirke risiko og 
sårbarhet.  
 
Garden som ressurs – bygge- og anleggstiltak i og i tilknytning til landbruk 
Viktig at kommunen behandler tiltakene etter nødvendig lovverk. F.eks. kan konsesjonsloven være aktuell i 
enkelte tilfeller. 
 



 Side 4 av 4 

 

 

Sensitivity: Internal 

Rakkestad er et pressområde i slike saker og derfor bør kommunen vektlegge planvirkemidler. Det er 
kommunens avgjørelse om et tiltak er i tråd med LNF-formålet og det er opp til kommunen å vurdere om 
det er behov for regulering eller ikke.  
 

Momenter som har kommet frem i etterkant av møtet 

Det er et par punkter i KU-forskriften med landbrukstema som kan berøre de tema Rakkestad kommune tok 
opp. Det ene er vedlegg I punkt 17 (intensiv fjørfe- eller svineavl med plass til mer enn 85 000 broilere, 
60 000 høner, 3000 slaktegris, 900 purker).  
Det andre er vedlegg II punkt 1e) om intensivt dyrehold. Det vil påvirke saksbehandlingen. 
 

Christine Stene 
Rådgiver 

 
 

  

 

 


