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1 BAKGRUNN 

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN 
Hovedintensjonen med detaljreguleringen er å flytte adkomst til øst og legge til rette for 
frittliggende eneboliger og tomannsboliger, konsentrert bebyggelse i form av rekkehus/ 
kjedete eneboliger og flermannsboliger. Det planlegges rundt ca. 35 -39 nye boenheter. Det 
er også en intensjon fra forslagstiller sin side å legge til rette for og opparbeide gode felles 
utearealer egnet for lek, rekreasjon og opphold.  

1.2 OM FORSLAGSSTILLER 
Forslagstiller er Bjørnstad Bygg AS, Rakkestad og plankonsulent er Norgeshus AS. 

Norgeshus AS er et arkitekt- og ingeniørkontor som jobber med bygningsprosjektering fra 
planoppstart til overlevering. Norgeshus AS er en franchisebedrift og har entreprenører over hele 
landet som bygger alt fra småhus på én tomt til hele boligfelt, leilighetsbygg/næringsbygg, skoler og 
barnehager.  

Norgeshus AS har utført en rekke tidligere planarbeider i Norge, og har sentral godkjenning innenfor 
følgende ni godkjenningsområder: 

 

Tabell 1 Norgeshus AS godkjenningsområder. 

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse 

Ansvarlig søker (alle typer tiltak) 3 

Prosjekterende Arkitektur 3 

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3 

Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller 
konstruksjon, tekniske installasjoner) 

3 

Prosjekterende Utearealer og landskapsutforming 2 

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering 2 

Prosjekterende Brannkonsept 2 

Prosjekterende Bygningsfysikk 2 

Prosjekterende Lydforhold og vibrasjoner 2 
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2 PLANOMRÅDET 

2.1 OVERSIKTSKART 

 

Figur 1: Orienteringskart. Planområdets beliggenhet her vist med rødt. 

2.2 DAGENS BRUK 
Området er i dag jordbruksareal og området er ubebygget og består av i hovedsak jordbruksmark. 

 

Figur 2: Ortofoto over planområdet og Rakkestad (Kilde Google Earth). Planområdet her markert med rødt. 
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2.3 PLANSTATUS 

2.3.1 Overordnende planer og føringer 
Fylkesplan for Østfold 

Fylkesplanen for Østfold er et strategidokument med mål og strategier for å nå oppsatte 
internasjonale og nasjonale mål på fylkes- samt lokalnivå gjeldende utfordringer knyttet opp mot 
klima, energi, bærekraftig utvikling og bevaring av samfunn og miljø. 

I gjeldene Fylkesplan for Østfold utgjør følgende hovedtemaer forutsetningene for en bærekraftig 
utvikling: 

• Leveår o folkehelse 
God livskvalitet for alle som bor i Østfold. 

• Verdiskapning 
Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende 
arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og 
samhandling. 

• Miljø 
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar 
miljøhensyn i offentlig og privat sektor. 

Arealstrategien i fylkesplanen har tatt utgangspunkt i «transporteffektivitet» for å oppnå oppsatte 
mål da denne utviklingsmodellen gir best samlet måloppnåelse. Fylkesplanen består også av ulike 
delmål og delstrategier under hvert hovedtema. Hvilke av delmål/strategier som er vurdert som 
aktuelle for planforslaget og detaljregulering av Fladstad gård B4 framgår i kap. 6. avsluttende 
kommentar fra regulant. 

Gjeldende kommuneplan: 

Området regulert til boligformål i gjeldende kommuneplan 2011-2022 (datert 26.05.11). JF. figur 
nedenfor. 

 

Figur 3: Kartutsnitt fra gjeldende Kommuneplan 2011-2022, vedtatt 26.05.11. Planområdets plassering her markert med 
sort. 
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2.3.2 Gjeldende regulering 
Foruten gjeldende plankart er også bebyggelsesplanen juridisk bindende for B4. Jf. utsnitt nedenfor. 

Gjeldende reguleringsplan: 

 

Figur 4: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan, Reguleringsplan Fladstad gård (plankart datert 20.06.03). 

Gjeldende bebyggelsesplan:  

 

Figur 5: Utsnitt fra gjeldende bebyggelsesplan (datert 04.05.2006). 



Side 8 av 34 
 

2.4 EIENDOMSFORHOLD 

2.4.1 Eiendomskart 

 

Figur 6: Kartutsnitt fra kommunen sin digitale karttjeneste. Planområde her vist med stiplet sort. 

 

2.4.2 Tilgrensende eiendommer og hjemmelshavere 
GNR/BNR:  Hjemmelshavere:  GNR/BNR: Hjemmelshavere: 
7/1 Ole Fladstad  7/274 Askim Entreprenør AS 
7/2 Rakkestad kommune  7/276 Anita Grøseth 
7/205 Torill Anita Østby og Vidar Os  7/277 Servete og Sinan Krasniqi 
7/206 Eva R K og Knut Olai Skulerud  7/285 Ingrid og Kåre Kristiansen 
7/215 Ruud Eiendom AS  7/286 Gry-Theres Høiden-Asakskogen 
7/222 Wictoria Quist Fosshaug og Johnny 

Ray Snodgrass 
 7/287 Doris og Kai Jan Adamski 

7/224 Laila Elise og Per Olav Bråthen  7/288 Eva Øverby 
7/264, 266, 
294, 295 

Fladstad Utvikling AS  7/289 Aase M Thorkildsen 

7/269, 270 Bodil Irene Heen og Karl Vidar Heen  7/290 Jan Arild Wallin Røste 
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3 PLANFORSLAGET 

3.1 PLANENS INTENSJON 
Hovedintensjonen med detaljreguleringen er å omdisponere areal og formål i gjeldende plan 
gjennom å flytte adkomst til øst og legge til rette for frittliggende eneboliger og tomannsboliger, 
konsentrert bebyggelse i form av rekkehus/kjedete eneboliger og flermannsboliger. Det planlegges 
rundt ca. 35-39 nye boenheter. 

3.2 PLANENS DOKUMENTER 
 

Planforslaget består av følgende dokumenter, alle sist datert 24.03.16: 

• Plankart i skala 1:1000, A3 liggende. 
• Sosifil (samt kontroll i sosi-vis) 
• Reguleringsbestemmelser 
• Vedlegg 4 - Sjekkliste samfunnssikkerhet 
• Vedlegg 5 - Illustrasjonsplan 

3.3 PLANAVGRENSNING 

 

Figur 7: Kartutsnitt viser foreslått planavgrensning iht. tilsendt digital planavgrensning fra kommunen. Her merket med gult 
og stiplet sort. 
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3.4 REGULERINGSFORMÅL 

 

Figur 8: Plankart. 

Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (4) 6,1 
Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (4) 6,8 
Lekeplass (3) 0,7 
Renovasjonsanlegg 0,0 
Sum areal denne kategori: 13,7 
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
Annen veggrunn - tekniske anlegg (3) 0,3 
Gangveg/gangareal 0,1 
Kjøreveg 1,6 
Parkeringsanlegg (3) 0,5 
Sum areal denne kategori: 2,5 
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
Friområde 1,9 
Turveg (3) 0,8 
Sum areal denne kategori: 2,5 
Totalt alle kategorier:   18,6 
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Figur 9: Plankart plassert i google earth. 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Det er innregulert frittliggende småhusbebyggelse i vest og sørøst. Maks. utnyttelse er satt til 40%-
BYA. Bebyggelse tillates oppført i maks 2 etasjer, Maks MH 8,0 m og maks GH er satt til 6,5 m. 
Utnyttelsesgrad er satt litt høyere for å ivareta evt. framtidig behov for flere tomannsboliger på 
områder avsatt til frittliggende småhusbebyggelse, samt unngå evt. dispensasjonssøknader. 

Det er innregulert konsentrert småhusbebyggelse i vest og sørøst. Maks. utnyttelse er satt til 45% -
60%-BYA. Bebyggelse tillates oppført i maks 2 etasjer, Maks MH 8,5 m og maks GH er satt til 6,5 m. 

Det er innregulert et areal for felles renovasjon f_BRF 1 for beboere i delområde BKS2. 
Bestemmelsene åpner opp for nedgravd renovasjonsløsning. Opparbeidelsen er sikret i 
rekkefølgebestemmelsene. 

Det er innregulert tre lekeareal innenfor planområdet som kan brukes av så vel framtidige samt 
eksiterende beboere i området. Plassering av lekeareal har tatt utgangspunkt i tilgangen på 
eget/felles uteareal for lek og rekreasjon innen hvert delområde. Opparbeidelse er sikret i 
rekkefølgesbestemmelsene. 

Lekeareal i nord er avsatt for framtidige beboere i flermannsboliger planlagt på BFK2, men 
lekearealet vil være tilgjengelig for alle. Felles lekeareal i midten av planområdet er i hovedsak 
plassert med tanke på tilgjengelig lekeareal for framtidige beboere i BKS3 og BFS2. Lekearealet i sør 
er plassert og planlagt med hensyn til eksisterende opparbeidet lekeareal i sør samt framtidige 
beboere.  
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3.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Det er innregulert offentlig kjøreveg i øst fra Parkveien som vil fungere som hovedadkomst for 
boliger innenfor planområdet. Kjøreveg er tegnet slik at forslaget også åpner også opp for evt. mulig 
tilkobling/utvidelse mot resterende område av B4 i nordvest. Kjørevegen er tegnet med vegbredde 
5,0 m + 0,5 m offentlig annen veggrunn på begge sider. Opparbeidelse er sikret i 
rekkefølgebestemmelsene.  

Det er innregulert felles adkomst for område BKS 4 fra/til Parkveien. Plassering til/fra området er 
sikret i plankart. Krav om en felles adkomst for området samt friskt er sikret i bestemmelsene. Jf. 
også illustrasjonsplanen i punkt 5.4. samt illustrasjon i 5.15 som viser mulig opparbeidelse. 

Det er innregulert felles parkering for beboere på BFS2, BFS3 og BKS2. Plassering og opparbeidelse er 
sikret via plankart og rekkefølgebestemmelsene.  

Det er innregulert felles gangareal i tilknytning til lekeareal, parkering og renovasjon for beboere på 
BFK2. Opparbeidelse er sikret i rekkefølgebestemmelsene. 

 

3.4.3 Grønnstruktur 
Det er innregulert offentlig friområde i sør som grenser mot eksisterende bebyggelse i sør-sørøst.  

Det er innregulert turveger i området samt rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse. 

 

3.4.4 Hensyns- og sikringssoner 
Det er innregulert sikringssoner 4x45 m for frisikt ut mot Parkveien i øst. Frisikt for felles adkomst ut 
mot Parkveien for område BFS 4 er også sikret i bestemmelsene. 

 

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 OM PLANPROSESSEN 
 

Varsling om oppstart av planarbeider 

Reguleringsarbeidene er blitt varslet i perioden 28.10.16 – 25.11.16. Det er blitt sendt ut 
varslingsbrev til naboer og offentlige instanser datert 28.10.16. Varsling om oppstart er også 
annonsert i Rakkestad avis 03.11.16. 

Politisk 1. gangs behandling av planforslaget 

Planforslaget ble politisk behandlet av Formannskapet ved møte 15.03.17. Forslaget sendes ut på 
høring med de endringer det er stilt krav om i politisk vedtak. 
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4.2 INNSPILL 

4.2.1 Oppsummering av innspillene fra varslingsperioden 
Det er innkommet 5 stk. skriftlige innspill, 4 stk. fra offentlige instanser og 1stk. fra naboer. 

Innspillene fra offentlige instanser omhandler i hovedsak bæredyktig arealplanlegging med fokus på 
hvordan planlegging og transformasjon vil kunne bidra til oppsatte nasjonale mål samt overordnede 
gjeldende retningslinjer og føringer. Temaer som ønskes belyst og vurdert i planforslaget omhandler 
og er knyttet opp til bæredyktig arealplanlegging (f.eks. klima, fortetting, utnyttelsesgrad og 
persontransport), gjeldende bebyggelsesplan samt andre generelle temaer som f.eks. barn og unge 
sine interesser, felles utearealer, støy, kulturminner og universell utforming.  

Innspill fra naboer omhandler innregulert adkomst i gjeldende bebyggelsesplan og eksisterende 
trafikksituasjon i området samt positiv innstilling til varslet ny løsning for adkomst. 

Alle innspill er referert og kommentert i eget vedlegg – vedlegg 3. 

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 KRAV TIL KU 
Kommunen har vurdert at planen ikke omfattes av konsekvensutredning. 

5.2 BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING 
Planforslaget bidrar til fortetting og utbygging av Fladstad og Rakkestad. 



Side 14 av 34 
 

 

Figur 10: Bilde illustrerer planforslag iht. resterende formål i gjeldende reguleringsplan for Fladstad.  
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Plassering av offentlige formål som 
turveger og lekeareal er planlagt og 
plassert for å få en god kobling opp 
mot gjeldende regulering i sør.  
Jf. illustrasjon der planforslag og 
gjeldende regulering i sør for 
område B3 er plassert over 
gjeldende reguleringsplan for 
Fladstad gård.  

 
Figur 11: Bilde illustrerer planforslaget formålsplassering iht. tilgrensende 
regulering i sør. 

Nærmeste bussholdeplass er 
Sportstrollet langs Storgata i 
sørvest. Her går f.eks. ruter i retning 
Mysen stasjon, Sykehuset Østfold 
Kalnes og Halden bussterminal. Det 
er ca. 700 m til Jernbanestasjonen.  
Det er gang- og sykkelavstand til 
matbutikker i området. Det 
nærmeste matbutikken er en 
Bunnpris som ligger innen en radius 
av ca. 500 m fra planområdet.  
I sør ligger det en Europris (ca. 450 
m fra planområdet) samt en KIWI 
butikk (ca. 1200 m fra 
planområdet). 

 
Figur 12: Bilde illustrerer avstand fra planområdet til kollektivtrafikk og 
nærmeste bussholdeplass. Radius fra planområdet og ut er satt fra 250 m til 2 
km. Kjøreruter for buss/kollektivtrafikk her vist med oransje. Jernbane her vist 
med stiplet rødt. 
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Det er ligger 2 barnehager, 2 skoler 
og 2 legesenter innen en radius av 1 
km fra planområdet. Innen et gang- 
og sykkelavstand på 1,5 km (målt i 
radius) finnes det tilgang til 6 
barnehager.  
 
I tillegg til legesenter på 
Rådhusveien så finnes det også et 
aktivitetshus (for ungdom) og 
bibliotek. Rakkestad Kulturskole har 
også undervisning på Fladstad skole, 
Gamle Bergenhus skole og på 
Aktivitetshuset. 
 
Gang- og sykkelmulighetene til/fra 
skole og barnehage for framtidige 
beboere innen planområdet 
vurderes som meget gode.  
 

 
Figur 13: Bilde illustrerer avstand fra planområdet til barnehager, skoler og 
legesenter. Radius fra planområdet og ut er satt fra 250 m til 2 km. 

 

Planforslaget åpner opp for gang- sykkelmuligheter til matbutikker via innregulert turveg i nord. Det 
finnes også framtidig mulighet for evt. tilkobling med gangveg i nordvest fra innregulert kjøreveg. Jf 
utklipp nedenfor. En annen løsning er utvidelse av kjørevegen vestover med en lignende turveg 
innregulert for tilkobling mot Furubakken i nord og/eller mot Heggveien i nord-nordvest. Dette er 
løsninger som må vurderes ved framtidig regulering av resterende område i vest.  

 

Figur 14: Utklipp illustrerer mulige tilknytninger og koblingspunkter fra planområdet ved videre detaljregulering i vest. 
Koblingspunkter for evt. framtidig gang- og sykkelmuligheter her vist med stiplet rødt. 
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Areal disposisjon i gjeldende regulering og nytt planforslag 
Beregning nedenfor viser at nytt forslag vurderes gi noe høyere andel opparbeidet boligbebyggelse. 
Det totale arealet for selve planområdet i nytt planforslag er også noe større. Areal avsatt til felles 
renovasjon vurderes nesten like stort. 

Arealdisposisjon i gjeldende bebyggelsesplan 
for område B2.1 og B4.1: 

  Arealdisposisjon i nytt planforslag for område i 
bebyggelsesplan: 

 

Område/regulert 
formål: 

m² BYA 
ved full 
utnyttelse 

Andel % av 
planområdets 
totale areal 
på 18,0 daa: 

 Område/regulert 
formål: 

m² BYA 
ved full 
utnyttelse 

Andel % av 
planområdets 
totale areal 
på 18,6 daa: 

Frittliggende 
småhusbebyggelse 

0 m² 0 %  BFS1-4 

(6,19 daa) 

Ca.2 425 m² Ca. 13,0 % 

Frittliggende 
konsentrert 
bebyggelse (40%-
BYA) 

Ca. 4,8 daa Ca. 26,6 %  BKS1-4 
(8,37 daa) 

Ca. 4 374 m² Ca. 23,5 % 

Kjøreveg Ca. 2,1 daa Ca. 11,6 %  O_SKV1 Ca. 1,62 daa Ca. 8,7 % 

Parkering Ca. 765 m² Ca. 4,2 %  F_SPA1-4 Ca. 456 m² Ca. 2,5 % 

Gangareal 0 m² 0 %  F_SSG Ca. 90,2 m² Ca. 0,005 % 

Grønnstruktur og 
lek 

Ca. 3,18 daa Ca. 17,6 %  Grønnstruktur 
og lek 

Ca.3,17 daa Ca. 17,0 % 

Ca. totalt utnytta 
areal til bolig 

formål: 

4 800 m² Ca. 26,6 %  Ca. totalt utnytta 
areal avsatt til 

boligformål: 

6 799 m² Ca. 36,6 % 

 

  

Figur 15: Utsnitt viser disponering av området iht. tabell oven, (gjeldende regulering og nytt forslag). 
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5.3 BARN OG UNGE SINE INTERESSER 

   

Figur 16: Bilde viser avstand fra planlagte boliger og innregulerte lekeplasser. Rød stiplet linje viser en avstand med radius 
100 m. Sort stiplet linje viser en avstand med radius 50 m fra lekeplassene og utover.  

 

Det er stilt rekkefølgekrav i bestemmelsene for å sikre opparbeidelse av lekearealer og turveger 
innenfor planområdet.  Det er innregulert ca. 785 m² lekeareal i planforslaget. Plasseringen av 
lekearealene er vurdert iht. eget/felles tilgjengelig uteareal på den egne tomta samt eksisterende 
boliger i de kringliggende områdene. Område regulert til o_GF vil kunne fungere som en utvidelse av 
lekeareal lengst i sør med muligheter for s.k. naturlig lek og aktivitet i både sommer- og 
vinterhalvåret (f.eks. ski, aking og ballspill). Innregulering og sikring av lek og grønt areal/ 
grøntkorridor vurderes også styrke muligheter for møteplasser for alle aldrer, så vel barn, unge 
voksne og eldre. JF. også punkt 5.5 friluftsliv. 

5.4 FJERNVIRKNING, BYGGESKIKK OG ESTETIKK  
Planforslaget vurderes generelt ikke påvirke naboer eller kringliggende bebyggelse negativt hva 
gjelder sol, skygge og innsyn/utsyn. Tre nabotomter nord for planområdet vurderes evt. bli noe 
påvirket hva gjelder sol og skygge på uteareal/hage mot sør. De aktuelle nabotomtene vurderes dokk 
ha muligheter for solrikt uteareal på resterende deler på tomtene kring boligene.  
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Det er laget en illustrasjonsplan for området for å visualisere mulig utnyttelse og utbygging av 
området: 

 

 

Figur 17:Utsnitt oven fra Illustrasjonsplanen. Endelig plassering av bygg er ikke avklart. 



Side 20 av 34 
 

Det planlegges nye boliger som i hovedsak anpasser seg til kringliggende byggeskikk hva gjelder tak 
form og estetisk uttrykk. Det er innregulert og satt maks. MH 8-8,5 m og G.H. 6,5 m i bestemmelsene. 
Det er stilt krav i bestemmelsene at eksponering av grunnmurer ikke skal overstige 0,6 m for å 
ivareta både estetikk og fjernvirkning. 

Når det gjelder material valg så er det i bestemmelsene stilt krav om at skur, garasje skal oppføres i 
samme material og farger som boligene. Det er også innregulert at ved valg av material så skal tre 
skal være hovedmateriale. Valg av tre vurderes som positivt både hva gjelder estetikk, bærekraftig 
prosjektering og klimagassregnskap/CO2 utslipp ved produksjon og transport.  

 

Figur 18: Bilde illustrerer eksempel på hvilke slags boliger og estetisk uttrykk utbygger planlegger for området.  Boligen er 
hentet fra huskatalogen til Norgeshus: Knerten. Boligen er også brukt i illustrasjonsplanen.  

 

 

Figur 19: Bilde illustrerer eksempel på hvilke slags boliger og estetisk uttrykk utbygger planlegger for området. Boligen er en 
av Norgeshus sine konseptboliger som kan bygger ut som frittliggende og/eller i rekke: Trend 4. Boligen er også brukt i 
illustrasjonsplanen. 
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Figur 20: Bilde illustrerer eksempel på hvilke slags boliger og estetisk uttrykk utbygger planlegger for området. Boligen er en 
firemannsbolig og av Norgeshus sine konseptboliger: Kvartett. Flermannsboligen er også brukt i illustrasjonsplanen. 

 

5.5 FRILUFTSLIV 
 

 

Figur 19: Bilde viser utsnitt fra Rakkestad kommune sitt temakart friluftsliv. Planområdets plassering her vist med sort. 

 



Side 22 av 34 
 

 

 

Figur 21: Utsnitt illustrerer muligheter til friluftsliv/turveger i Rakkestad. Her markert med cyan/lilla. Kilde: Turkart i Østfold 
(http://kart.fredrikstad.kommune.no/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Felles/Utskrift_GPServer/_ags_e5d9c32dd7744b
7ea9e75f100a98787e.jpg?1483993816578 ). Planområdets plassering her vist med sort. 

 

Mulighetene for friluftsliv og rekreasjon vurderes generelt som gode. Løype rett øst for planområdet 
i skogsområdet er registrert som at det er opparbeidet belysning. Denne løypa fortsetter nordover 
fram til ungdomsskolen og det lille vannet der det finnes også turmuligheter øst- og sørover forbi 
Bergenhus, Ringstad, Rakkestad kirke, Kirkeby og Haga. JF. bilde oven. 

Det finnes et mindre kommunalt bad ved Rakkestad ungdomsskole. 

Det finnes opparbeidede baner for ballspill og fotball ca. 700 m i sørvest fra planområdet (målt i 
luftlinje). Jf. bilde oven der områdene/banene er markert med grønt. Det finnes også tilgjengelig 
opparbeidet areal ved ungdomsskolen. 

 

http://kart.fredrikstad.kommune.no/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Felles/Utskrift_GPServer/_ags_e5d9c32dd7744b7ea9e75f100a98787e.jpg?1483993816578
http://kart.fredrikstad.kommune.no/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Felles/Utskrift_GPServer/_ags_e5d9c32dd7744b7ea9e75f100a98787e.jpg?1483993816578
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5.6 LANDSKAP 
Terrenget slutter nedover mot vest. I øst ligger, litt høyere i terrenget, ligger et mindre skogbelte. 
Planområdet har utsikt mot vest der landskapsrommet åpner seg opp. Eksisterende småhus 
bebyggelse i nord, øst og sørøst samt Storgata (fylkesveg 124) i vest avgrenser landskapsrommet. 

 

 

Figur 22: Bilde illustrerer hovedsakelige landskapstrekk i området. 

 

5.7 GRUNNFORHOLD 
Det er laget en rapport fra Multiconsult AS for Fladstad boligområde (datert 13.12.11). Det er også 
tatt prøver fra deler av området som inngår i planområdet som nå detaljreguleres. Ytterligere 
grunnundersøkelser utover dette vurderes ikke nødvendig. Rapporten følger også planen som eget 
vedlegg. 
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5.8 OVERVANN 
Overvannshåndtering planlegges håndtert lokalt. Det er innregulert krav om overordnet VA-plan i 
rekkefølgebestemmelsene. Det er også stilt krav i bestemmelsene om at det skal etableres av broer 
over overvannsgrøfter for områder regulert til turveg. 

 

Analyse av planlagte og framtidige harde/tette flater innen planområdet avsatt til boliger, parkering 
og veg: 

Område/regulert 
formål: 

Antall 
Boenheter 

Minste areal med harde/tette flater, 
ca. totalt BRA, inkl. parkering:  
(frittliggende småhus 2 p-plasser/ boenhet:18 m²/ p-
plass) 

Andel % av 
planområdets 
totale areal på 
18,6 daa: 

BFS1-4 

(6,12 daa) 

Ca. 13 Full utnyttelse= 2 425  m² 
(inkl. BFS1 og BFS4:2 plasser/boenhet, 18 m²/p-plass) 

Ca. 13,0 % 

BKS1-4 
(8,37 daa) 

Ca. 22-24 Full utnyttelse = 4374 m² 

(inkl. BKS3 og BKS4:2 plasser/boenhet, 18 m²/p-
plass) 

Ca. 23,5 % 

O_SKV1 - Areal avsett til offentleg køyreveg = ca. 1620 m² Ca. 8,7 % 

F_SPA1-3 - 36 p-plasser, totalt areal: 456 m²  Ca. 2,5 % 

F_SSG  totalt areal: ca. 90,2 m² Ca. 0,005 % 

  Totalt areal harde/tette flater ved full utnyttelse av 
alle områder. * 

Ca. 47,5 % 

*) Tar her forbehold om evt. oppføring av tiltak under 50 m² (TEK 10). samt evt. andel harde/tette flater på 
areal avsett til lekeplass og turveg.  

5.9 LOKALKLIMA 

5.9.1 Vind- og sol forhold 
Planområdet vurderes ikke spesifikt vindutsatt. Området ligger godt til terrengmessig hva gjelder 
solforhold. Planlagte nye boenheter vurderes alle få god tilgang og muligheter til sol på egen/felles 
tomt. Planlagt utbygging vil evt. kunne medføre påvirkning av solforhold på nabotomtene som 
grenser mot planområdet i nord. Dette grunnes i hovedsak terrengforhold da nabotomtene ligger litt 
lavere i terrenget enn planområdet i nord. Se også kap.5.4. 

5.9.2 Støy 
Det er stilt krav i bestemmelsene om at minst halvparten av oppholdsrommene i hver ny boenhet og 
alle soverom skal ha vindu i fasade med støybelastning Lden = 55 dBA eller lavere. Utenfor soverom 
skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige 70 dB. 

5.10 ENERGIFORSYNING 
Planlagte boliger vil oppfylle nye krav iht. TEK 10 fra og med 2017. Boligene planlegges oppvarmet 
med vedovn, varmepumpe og el.  
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5.11 NATURRESSURSER 

5.11.1 Forholdet til naturmangfoldloven 
Det foreligger ikke noen ytterligere data hva forslagstiller kjenner til som kan ha betydning for 
naturmangfold og/eller planlagt tiltak. Krav i naturmangfoldlovens § 8 om at vurdering av saken skal 
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, vurderes dermed som oppfylt. Jf. også utsnitt 
nedenfor. 

 

Figur 23: utsnitt fra Rakkestad kommune, Temakart Naturtyper. Planområdets plassering her vist med sort. 

 

Figur 24: Utsnitt fra Rakkestad kommune, Temakart Landbruk-kjerneområder matproduksjon. Planområdets plassering her 
vist med sort. 
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Figur 25: Utsnitt fra Rakkestad kommune, Temakart Landbruk-kjerneområder kulturlandskap. Planområdets plassering her 
vist med sort. 

 

Figur 26: Utsnitt fra Rakkestad kommune, Temakart Kulturminner. Planområdets plassering her vist med sort. 

5.12 RISIKO- OG SÅRBARHET 
Mot bakgrunn av at planforslaget er en omarbeidelse/endring av gjeldende plan er det fra 
kommunen sin side stilt krav om vurdering av risiko og sikkerhet iht. skjema nedenfor. Regulant har 
kommentert hvert punkt i vurderingsskjemaet som også følger også planen som eget separat 
vedlegg. Regulant har heller ikke funnet noen spesifikke punkter/temaer/hendelser som kan 
vurderes aktuelle for nye utredninger el. lignende. Jf. også kap. 5.7 og 5.11 oven. 



Side 27 av 34 
 

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 

a) Skredfare (stein, jord, leire, snø)  
(www.skrednett.no) 

OK 03.01.17 LN 

b) Flom 
http://www.nve.no/ 

OK 03.01.17 LN 

c) Tidevann  
http://www.math.uio.no/tidepred/ 

IA 03.01.17 LN 

d) Radon 
http://radon.nrpa.no/ 

OK 03.01.17 LN 

e) Værforhold (lokale fenomener) OK 03.01.17 LN 

 

2. Infrastruktur    

a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til 
elektromagnetiske felt) 

OK 03.01.17 LN 

b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?) 

IA 03.01.17 LN 

c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, 
propan og gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, ) 

OK 03.01.17 LN 

d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) OK/SK 03.01.17 LN 

 

3. Prosjektgitte forhold    

a) Utbyggingsrekkefølge OK 03.01.17 LN 

b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til 
potensiell fare (sjø, elver, trafikk og 
kraftlinjer/transformatorer). 

OK 03.01.17 LN 

c) Adgang til kollektivtrafikk OK/SK 03.01.17 LN 

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) OK/SK 03.01.17 LN 

e) Reguleringsbestemmelser OK/SK 03.01.17 LN 

f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning – 
ajourføring av beredskapsklart 

OK/SK 03.01.17 LN 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell 
fare (selve kilden og objekters plassering ved dette) 

IA 03.01.17 LN 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – 
autovern og gjerder 

IA/OK 03.01.17 LN 

 

Figur 27: Utsnitt fra vurderingsskjema- vedlegg 4. 

 

http://www.skrednett.no/
http://www.nve.no/
http://www.math.uio.no/tidepred/
http://radon.nrpa.no/
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5.13 DEMOGRAFISKE FORHOLD OG SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Antall nye beboere i planområdet, hvis en regner gjennomsnittlig 2,6 beboere pr boenhet, vil være: 
35 – 39 nye enheter * 2,6 beboere pr boenhet = ca. 91 -101 nye beboere. 

Siden 100 boenheter genererer 6,5 barn per alderstrinn, vil tiltaket genere: 

(91 - 101 enheter*6,5)/100 = 5,915-6,565 ≈ 6 – 6,5 barn per alderstrinn. 

Hvis 80% av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere: 

5,915 - 6,565 * 0,8 = 4,732-5,252≈ 5 barn. 

Dvs. full utbygging med 39 enheter medfører at det er behov for: 

Ca. 5 nye barnehageplasser og 6-6,5 nye skoleplasser pr alderstrinn. 

 

Dette er anslagsvise tall, og må ses i henhold til hvilke aldersgrupper som viser interesse for tiltaket. 

 

5.13.1 Dagens kapasitet barnehage og skole 
Regulant har sendt forespørsel om dagens elevantall, kapasitet med mere til kringliggende 
barnehage og skoler som vurderes aktuelle og berørt av utbygging på Fladstad. Det har kun kommet 
inn svar fra seksjonsleder for barnehager i kommunen og tall beskrevet for de ulike skolene nedenfor 
viser tilgjengelig informasjon på kommunens sin hjemmeside: 

Bergenhus skole: Åpnet i 2006. Her finnes SFO for elever fra 1. til 4. trinn. 

Os skole: Her finnes SFO for elever fra 1. til 4. trinn. 

Rakkestad ungdomsskole: har ca. 300 elever fordelt på 12 storgrupper (klasser), 4 på hvert trinn. 

 

Iht. innkommet svar fra seksjonsleder for barnehager i kommunen så ligger det 3 private og 3 
kommunale barnehager innenfor sentrum av Rakkestad og kommunen har siden 2010 hatt full 
barnehagedekking iht lovverket. Det har også vært mulighet å tilby barnehageplass til de som ikke 
har rett til plass.  

Grunnet lav svarstall på tilsendt forespørsel så mener regulant at det er mest hensiktsmessig at 
kommunen selv tar en vurdering gjeldende kapasitet, elevtall og om det er behov for evt. tiltak 
videre hva gjelder skole- og barnehage kapasitet innen Rakkestad.  

Beliggenhet og avstand til planområdet for barnehager og skoler er beskrevet i punkt 5.2. 
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5.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.14.1 Vann og avløp 
Nye boliger planlegges kobles opp ot eksisterende VA-nett. Det er stilt krav i bestemmelsene om 4 m 
byggegrense mot VA-ledninger iht. gjeldende VA-norm for Rakkestad (JF. 4.4, VA-norm). 
Bestemmelsene åpner opp for byggegrense min. 3 m mot VA-ledninger for område BKS1 og BKS2 
grunnet eksisterende kabler og VA-ledninger i delområdene. Det er stilt krav om selvbærende 
konstruksjon samt overdekning. Det er også synligjort i bestemmelsene at anlegg i hager (plattinger, 
levegger og lign.) ikke tillates samt at alle tiltak 4 m eller nærmere fra eksisterende VA-ledninger 
samt flytting av disse og annen teknisk infrastruktur må godkjennes av kommunen. Jf. også punkt om 
høgspent nedenfor. 

Planlagt utbygging vil medføre utbygging av eksisterende VA-nett, økt belastning på ca. 122,5-136,5 
nye PE på eksisterende VA-nett i området samt evt. utbedring av eksisterende VA forhold. (Antall 
boenheter x 3.5= nye PE). 

Eksisterende VA-nett har dimensjoner: VL 160 PVC, OV200 PVC og SP160 PVC: 

 

Figur 28: Bilder viser tilkoblingsmuligheter til eksisterende VA-nett. Utsnitt av ledningskart tilsendt fra kommunen. 

5.14.2 Høyspentledninger 
Det finnes høyspentledninger nord for planområdet. Jf. bilde under som viser plassering. Når det 
gjelder kapasitet i nett så er det iht. innkommen merknad fra Rakkestad Energi AS ledig kapasitet for 
tilknytning av nye boliger. Eventuelle kostnader knyttet opp mot evt. behov for flytt av 
høyspentkabler må bekostes av tiltakshaver. Regulant og tiltakshaver har hatt fortløpende 
korrespondanse med Rakkestad Energi og administrasjonen, og det er foreløpig planlagt en løsning 
der VA-ledninger og høyspent evt. kan legges i samme grøft. Høyspentledning ligger i dag på ca. 2,90 
m fra tomtegrense. Krav om kommunal godkjenning av tekniske planer samt ivaretakelse om 
eksisterende teknisk infrastruktur er også synliggjort og poengtert i bestemmelsene. Jf. også punkt 
om Vann og avløp nedenfor. 
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Figur 29: Utsnitt fra innkommen merknad fra Rakkestad Energi AS. Område markert med oransje viser plassering av 
nedgravd høyspent kabel. 

 

5.14.3 Renovasjon 
Planforslaget har att høyde for plassering av felles renovasjon samt svingemuligheter og 
manøvreringsareal for renovasjonskjøretøy langs o_SKV1. Radius er også påført plankartet. Se også 
bilde/visualisering nedenfor. 

 

Figur 30: Bilde viser manøvreringsareal langs med o_SKV1 for lastebil inkl. brannbil med stige. Linjer i rødt viser dekkenes 
plassering på vegbanen. Grønne linjer viser behov for manøvreringsareal for gjeldende kjøretøy. 
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Figur 31: Utsnitt viser innregulert areal avsatt til felles renovasjon 7,6 m x 4,1 m.  

5.15 TRAFIKKFORHOLD 
Intern adkomstveg er tegnet med vegbredde 6 meter inkl. 2 x 0,5 meter annen veggrunn på begge 
sider. Radius er tegnet og påført plankart for å ivareta manøvreringsareal for renovasjon og 
utrykningskjøretøy. Se også visualisering oven. 

39 nye boliger i boligområdet vil gi ca. 39 boenheter x 3,5 -5 bilturer= 136,5-195 nye bilturer ut og inn 
i området.  

Planforslaget har ivaretatt muligheter til frisikt i kryss fra o_SKV1 og ut mot Parkveien. Krav om 
frisiktlinje 4 x 45 m samt frisiktsoner H_140 1 - H_140_2 er påført plankart samt innregulert i 
bestemmelsene. 

 
Det er innregulert felles adkomst for område 
BFS 4 til/fra Parkveien i øst. Plassering av 
adkomstpil er innregulert på plankart. Krav om 
en felles adkomst for området samt frisikt ut 
mot Parkveien er sikret i bestemmelsene. 
 
Bilde til høyre illustrerer mulig opparbeidelse og 
etablering av felles adkomst.  

 
Figur 32: Illustrasjon over mulig etablering av felles 
adkomst fra BFS 4 ut mot Parkveien 
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5.16 PARKERING 
Det er innregulert krav i bestemmelsene om at det skal opparbeides 2 p–plasser per boenhet for 
område BFS1-  BFS4 og minimum 1,5 p-plasser for område BKS1-BKS4. i tillegg er det også stilt krav 
om at det skal opparbeides 1 ekstra biloppstillingsplass ved evt. utleie enhet, samt stilt krav om at 
det skal avsettes plass for minimum 2 stk. sykkelparkering/boenhet innen planområdet. 

Planforslaget har regulert inn felles parkering for området BKS2, BFS2og BFS3. Felles parkering er 
plassert med tanke på å oppnå god fortetting samt gode sammenhengende felles utearealer for lek, 
rekreasjon og opphold.  

Parkeringskrav på f_SPA1 og f_SPA2for beboere på BKS2 er satt til 1,5 p-plass per boenhet. (Det er 
innregulert maks. 10 boenheter for BKS2). 

Parkeringskrav på f_SPA3 og f_SPA4 for beboere på BFS2og BFS3 er satt til 2 plasser/boenhet. 

Bestemmelsene åpner opp for etablering av landingsmuligheter for el-bil samt oppføring av carport. 

5.17 UNIVERSELL UTFORMING 
Byggteknisk forskrift (TEK 10) regulerer og sikrer gangadkomst til byggverk, krav om tilgjengelig 
boenhet samt når krav om heis/løfteplattform trer inn. 

I henhold til TEK 10 stilles det krav om tilgjengelig boenhet når alle hovedfunskjoner plasseres på 
inngangsplanet. Planlagde boenheter i firemannsboligene vil ha alle hovedfunskjoner på 
inngangsplanet. 

Det er stilt krav i bestemmelsene om maks stigningsforhold på 1:20 for felles gangareal og adkomst 
for felles lekeplassene, samt at minimum 50% av lekearealet skal være universelt utformet. Alle 
gangarealer inkl. turveger innen planområdet er innregulert med bredde 1,8 meter. 

Det er stilt krav om at 5% av p-plassene på f_SPA1 skal avsettes og være tilrettelagt for 
funkjonshemmede/HP-plass. 

5.18 VERNEVERDIER 

5.18.1 Naturverdier, biologisk mangfold og fauna 
Det finnes ikke noen data for arter som er rødlista innfor selve planområdet eller i tilgrensande 
område (jf. Artsdatabanken.no).  

Planlagt tiltak vurderes ikke ha noen spesifikke negative effekter på naturverdier, biologisk mangfold 
og fauna. (Ser her bort fra evt. støy og liknande i bygge- og anleggsfasen). 
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Figur 33: Registrering av hornugle og padde (verdi: B, viktig), nordøst for planområdet. Her vist med brun skravur. 

5.19 GJENNOMFØRING 

5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Det er innregulert rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelsen av alle formål knyttet opp til kjøreveg, 
felles parkering, gangareal, turveger og lekeplasser. Krav i rekkefølgebestemmelsene er også vurdert 
opp mot evt. trinnvis utbygging av området samtidig som de sikrer framtidige beboeres tilgang på 
f.eks. opparbeidet lekeplass/lekeareal innen en radius på 50-100 m (jf. figur i kap.5.3). 

5.19.2 Tidsplan for gjennomføring 
Det er foreløpig ikke bestemt når byggestart er planlagt. 

5.19.3 Kostnader/finansiering 
Unntatt vedlikehold av områder regulert til offentlig friområde, turveg, kjøreveg og annen veggrunn 
vil ikke planlagt tiltak medføre noen økonomiske konsekvenser for kommunen (ser her bort fra evt. 
framtidig behov for utbygging av skole, barnehager og lignende offentlige servicetilbud).  

5.19.4 Utbyggingsavtale 
Det er ikke stilt krav om utbyggingsavtale fra kommunen sin side. 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 AVSLUTTENDE KOMMENTAR FRA REGULANT 
Planforslaget har tatt utgangspunkt i å få til en fortetting og arealdisposisjon av området som styrker 
bokvaliteter på egen tomt, felles uteareal og lekearealer som f.eks. solforhold, innsyn/utsyn samt 
avstand og plassering. Når det gjelder valg og plassering av boligformål samt utnyttelsesgrad så er 
dette også vurdert opp mot etterspørsel og behov i Rakkestad. Utbygger ønsker å tilrettelegge for en 
blandet beboersammensetning med ulike behov.  

Planforslaget har også vurdert tilrettelegging av gang- og sykkelmuligheter til/fra ulike 
sentrumsfunksjoner, barnehage og skole, samt muligheter til felles uteopphold og rekreasjon.  

Plassering av turveger er valgt med hensyn til boligkvaliteter som innsyn/utsyn.   

Planforslaget vurderes styrke følgende delmål oppsatt i fylkesplanen: 

• Leveår o folkehelse, delmål 16 og 20: planforslaget har synligjort samt tilrettelagt for 
universell utforming og barn og unge sine interesser i arealplanlegging. 

• Miljø, delmål 2, 4, 5, 7 og 8: planforslaget bidrar til fortetting og transformasjon, synliggjør 
innregulerte gang- og sykkelmuligheter innen planområdet, samt viser mulige framtidige 
koblinger i kommende detaljreguleringer. Planforslaget vurderes også bidra til en byutvikling 
basert på god funksjonalitet og fortetting med bokvalitet som f.eks. muligheter til rekreasjon 
og en blanding av beboere i ulike alder og etablering for ulike målgrupper. Planforslaget har 
også synliggjort arealdisponering innen planområdet hva gjelder overvann, nye krav fra 2017 
iht. byggtekniskforskrift samt stilt krav om at tre skal være hovedmateriale. Planen vurderes 
også rent generelt å bidra til å styrke delmål 1.2 i klima og energiplanen for indre Østfold 
(2011-2020) gjeldende redusering i transport. 
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