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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak 17/399   
 
PLANFORSLAG DETALJREGULERING FOR FLADSTAD GÅRD - DEL AV B4 
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv L13  

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
23/17 Formannskapet 15.03.2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Fladstad Gård – del 
av «B 4» – ut til offentlig ettersyn med de endringer som går fram av saksframlegget og er 
vist på vedlagt endringsforslag til kart.  
 
Planbeskrivelsen korrigeres før planen gjøres gjenstand for offentlig ettersyn. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 15.03.2017 sak 23/17 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak  
Rakkestad kommune vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Fladstad Gård – del 
av «B 4» – ut til offentlig ettersyn med de endringer som går fram av saksframlegget og er 
vist på vedlagt endringsforslag til kart.  
 
Planbeskrivelsen korrigeres før planen gjøres gjenstand for offentlig ettersyn. 

 
Vedlegg 

1. Plankart 
2. Planbestemmelser  
3. Planbeskrivelse  
4. Endringsforslag plankart 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune fastsatte den 28.4.2005 - sak nr. 26/05 - en reguleringsplan for 
Fladstad Gård. Det er et komplekst utbyggingsområde som omfatter et park- og friområde 
og større boligområde (ca. 175 enheter). 
 
Den overordnede reguleringsplan er delvis supplert av mer detaljerte reguleringsplaner for 
enkelte deler av eiendommen. Det gjelder blant annet for område "B 4" - som i noen 
utstrekning er utdypet av en bebyggelsesplan (B 4 og B 6) vedtatt 7.5.2007 av det faste 
utvalg for plansaker (sak nr. 08/07). 
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Bjørnstad Bygg Utvikling AS kjøpte for en tid tilbake "B 4" av Fladstad Utvikling AS. Det 
vurderer den eksisterende bebyggelsesplan som lite formålstjenlig å bygge ut etter og 
framlegger av den grunn et forslag til ny detaljreguleringsplan for de arealer som er 
betegnet "B " i bebyggelsesplan av 2007.  
 
 
Hjemmel 
Plan og bygningslovens § 12 – 11: 
 
Behandling av private reguleringsplanforslag 
 
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest 
innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget 
skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter 
reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering 
av arealet. 
 
Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker 
underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Område "B 4" er i planutkastet disponert til boligformål. Det er lagt til rette for å føre opp ca. 
35 boenheter på arealene. 
 
Oppstart av planarbeidet er kunngjort på kommunens hjemmeside, i Rakkestad Avis og 
direkte til parter i planområdet/sakskomplekset. Det har blitt levert inn fem uttalelser til 
prosjektet i høringsprosessen. 
 
Rakkestad kommune overtok tidligere grøntarealene sør i planområdet. De er en del av et 
større sammenhengende park- og friområde med stianlegg, åpen overvannshåndtering og 
annen samfunnsmessig infrastruktur i samsvar med reguleringsplanen av 2005. 
 
Rådmannen fant det på oppstartsmøtet med eieren/utbyggeren korrekt å integrere 
grøntområdet mellom "B 3 og "B 4" i denne planrevisjonen på en fornuftig måte. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
I planutkastet er stier som i et folkehelseperspektiv knytter sammen eksisterende turveier 
etablert. De henger igjen sammen med et grøntdrag som inkluderer en åpen 
overvannshåndtering. Til sammen gir det en grønn sone hvis formål er å bryte opp og gi et 
relativt tett utbygd boligfelt tilgang til Rakkestad Sentrum og nærturområder omkring 
sentrum.  
 
Åpen og lokal overvannshåndtering har blitt et instrument for «å bufre» overvann ved kraftig 
nedbør. Det reduserer risiko for opphopning av vann og forurensning i det som er 
nedenforliggende arealer.  
  
For øvrig er det ikke spesielle helse- og miljøkonsekvenser i reguleringsområdet.  
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Økonomi 
Stier, lekeplass, vei, vann og avløp er offentlig formål i reguleringsplanen. Det innebærer at 
Rakkestad kommune – etter den praksis som er etablert - overtar eierskap til og drift og 
vedlikehold av anleggene etter ferdigstillelse.   
 
Når det gjelder stier og lekeplasser, blir de et element av større stinett og grøntområder som 
Rakkestad kommune tar over i tilstøtende planer. Det gir økende kommunale driftskostnader 
til grøntområder, lekeplasser og vedlikehold av veier.  
 
  
Administrasjonens vurdering  
Planutkastet omfatter deler av det området som ble «flateregulert» til boligformål i 2005. 
Arealdisponering er senere (2007) mer detaljert trukket opp i en bebyggelsesplan. 
Boligutbygging har likevel ikke blitt satt i gang. Bjørnstad Bygg Utvikling AS ser på den 
eksisterende planen som et uhensiktsmessig grunnlag for tiltak. Rådmannen er enig i denne 
vurderingen. De arealer som er inne i bildet i denne saken (del av «B 4») ligger nær 
Rakkestad sentrum – mellom Furubakken og Parksvingen benevnt «B 3» i reguleringsplanen 
av 2005.  
 
De områder som er lokalisert mot Rakkestad Sentrum er i hovedsak bygd ut. Resterende, 
ubebygde arealer er det av den grunn naturlig at skal ha en høy arealutnyttelse. Det gjelder 
spesielt for områdene som ligger på dyrket mark.  
 
Rakkestad Kommune vedtok nylig en ny områdereguleringsplan for Rakkestad sentrum – 
hvor premisser for utvikling og utbygging av kommunesentrum er fastsatt. Det planforslag 
som er til behandling omfatter ikke arealer i «sentrumsplanen», men supplerer likevel 
prinsipper og premisser – utnyttelsesgrad på tomter og bygningstyper – i den i stor 
utstrekning.  
  
Bjørnstad Bygg Utvikling AS tenker å realisere en variert bebyggelse innenfor segmentet 
småhusbebyggelse – fra eneboliger til firemannsboliger. Det gir en fornuftig sammensetning 
av boliger i det området som det er tale om i denne saken. Utbygger oppnår høy utnyttelse 
av arealene samtidig som feltet ikke fremstår som ekstremt tett bygd ut.  
  
 
Vurdering av eksisterende infrastruktur 
Planområdet er lokalisert på dyrket mark langs adkomst til nabofeltet «Fladstad B 3» 
(Parkveien). Det er tiltenkt adkomst langs Parkveien. Den er forsterket og dimensjonert til å 
tåle trafikkøkningen som tiltaket genererer.  
 
Det er vannforsyning og avløpshåndtering på Fladstad Gård som det er kurant å knytte seg 
til. Overvann bør håndteres mest mulig lokalt – i åpne systemer som fordrøyer påslipp til 
lukket system. En lukket overvannshåndtering på «B 4» må unngås med unntak for mulig 
drenering av kummer på vannledningsnettet.  
 
I planområdets nordre del går en vannledning – hvis trase medfører begrensinger på 
utnyttelse av området. Den er av en sånn karakter at det i utgangspunktet – av 
vedlikeholdshensyn – ikke tillates anlegg nærmere ledningen enn fire meter. Ved lekkasjer er 
det risiko for utgravinger under og rundt bygninger. Som det fra kommunens side blir sett 
på, kan forbudssonen omkring ledningen reduseres til tre meter hvis det gjøres tiltak for å 
hindre skader på bygninger.  
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Når situasjonen er som beskrevet, bør bygninger føres opp på selvbærende konstruksjoner. 
Det er det tatt høyde for i bestemmelsene. Hva angår tilgjengelighet til og risiko for frysing 
av ledningsnettet er det regulert minimum –og maksimums overdekning på traseen.  
  
 
Vurdering av planinnhold 
  
Lekeplasser og stier 
 
Planutkastet inneholder nærlekeplasser og typisk kvartalslekeplass – hvor 
kvartalslekeplassen «o_blk3» er forutsatt tatt over av kommunen. Nærlekplassene – «f_blk1 
og 2» – er funksjonelle og fornuftig plassert i feltet.   
 
Rekkefølgebestemmelser angir at lekeområder etableres i takt med at boligområdet bygges 
ut.  
 
For kvartalslekeplassen «o_blk3» er lokaliteten også hensiktsmessig, men sett i 
sammenheng med tilgrensende planområde, etablert stinett og overvannsgrøft henger ikke 
formål og systemer godt sammen. Den planlagte lekeplass og eksisterende lekeplass på 
nabofeltet blir knyttet tilfredsstillende sammen. Rådmannen går inn for å gjøre tilpasninger 
slik at stinettet og lekeplassene i en totalitet blir funksjonelle. Kvartalslekeplassen «O_blk3» 
flyttes inntil eksiterende lekeplass – samtidig som grøntområder og stinett harmoniseres 
tilsvarende. Forslag til endringer er vedlagt. Videre er «planlagt møblering» av «o_blk3» 
korrigert for å supplere innholdet i eksiterende lekeplass.  
 
Stinettet blir viktig del av kommunikasjon/transport internt og for gangadkomst til Rakkestad 
Sentrum og skoler. Det må derfor opparbeides slik at det kan vedlikeholdes hensiktsmessig. 
Stibredde er på 2,5 meter for å gi tilfredsstillende brøytetilgjengelighet og brøyteforhold. 
Samtidig må stinettet opparbeides slik at det tåler brøyting og med minst mulig oppslag av 
ugress på sommerstid. Planbestemmelsene korrigeres for å ta høyde for det.  
  
Veier  
 
Planlagte veitraseer har gode bredder og kurvaturer for renovasjon, brann, og andre 
relevante kjøretøy. I enkelte svinger er radius trang – noe som det er kompensert for med 
utvidelse av veibredden. Det oppfyller de krav som stilles til offentlig veier. Videre er det er 
satt av grøfter for håndtering av overvann og opplag av snø. Det er tatt høyde for en videre 
utbygging av området (vest for planavgrensningen) betegnet «B4» i reguleringsplanen av 
2005.  
 
Tomtenes adkomster er rådgivende illustrert i området. Rådmannen ser på det som fornuftig 
at dette ikke er bindende regulert – slik at det er tilstrekkelig planmessig fleksibilitet i forhold 
til hus – og garasjeplassering.  
 
For arealene «BSF4» er det tegnet to adkomster. Illustrasjonen til planen indikerer en 
parallellvei langs Parkveien for å komme til den søndre delen av formålsavgrensningen. 
Rådmannen vurderer det som en uhensiktsmessig løsning. Områdets adkomst blir nær 
utkjøringen til Parkveien – noe som ikke er formålstjenlig med trafikk fra inntil fire 
boenheter. Det kan fort bli et komplisert trafikkbilde. Parkveien langs «BSF4» er relativt 
oversiktlig. En egen adkomst fra Parkveien til deler «BSF4» er et bedre alternativ. 
Rådmannen går inn for det alternativ tegnes inn som ny adkomst med frisiktsoner. 
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Videre ser rådmannen på svingene som krappe - spesielt sør i planområdet. For å sikre frisikt 
gjennom svingene internt på feltet er det foreslått nytt punkt i planbestemmelsene 
angående gjerder, hekker og frisikt.  
  
Utbyggingsområdene 
 
Som rådmannen vurderer det, er planen balansert. Arealutnyttelsen er høy og det er en 
variert og god blanding av hustyper. Enkelte bestemmelser er korrigert for å styrke 
forutsigbarhet i saksbehandling og utbygging.  
 
Bestemmelsene om inngangspartier og karnapper er endret – slik at en maksimalstørrelse på 
inngangsparti som kan ligge utenfor byggegrense er angitt.  
 
Rådmannen går også inn for andre reguleringer for plassering av garasjer på egen tomt og i 
forhold til annen infrastruktur.  
  
Friområdene 
 
Friområdene er en buffer mellom boliger og stier og lekeplasser. 
 
På disse arealene kan det opparbeides overvannsgrøft. Samtidig er det gitt regler for 
etablering av vegetasjon. For Rakkestad Kommune er det sentralt at den bygges opp slik at 
den blir en del av de offentlige områdene og ikke en plen for de tilstøtende eiendommer. 
Rådmannen vurderer at vegetasjon av drifts- og kostnadsmessige årsaker bør være mest 
mulig vedlikeholdsfri. Bestemmelsene tar hensyn til det.  
  
Planutkastet er totalt sett funksjonelt og godt. Det gir grunnlag for å utfylle eksisterende 
bebyggelse og videreutvikle boligområdet i samsvar med målsettingene.  
 
Arealutnyttelsen er identisk med gjeldende plan og korresponderer også med foretatte 
prioriteringer i reguleringsplanen for Rakkestad Sentrum.   
 
Med de endringer og presiseringer som er gjengitt nedenfor og en tilsvarende korreksjon av 
planbeskrivelsen, mener rådmannen detaljreguleringsplanen for Fladstad Gård – del av «B4» 
– kan legges ut til offentlig ettersyn. 
  
 
Endringer i planbestemmelsene: 
 

 § 2-2 3. avsnitt endres til: 
 

Karnapp, inngangspartier under 30 prosent av fasadelengde, boder og uthus kan 
plasseres utenfor byggegrensen dog ikke nærmere enn 1 meter fra eiendomsgrense 
så fremt dette ikke er til hinder for sikt, snølagring eller tekniske anlegg og/eller 
traseer. 

 
Dette skal godkjennes av bygningsmyndigheten i forbindelse med byggemelding.  

 
Garasjer/Carporter kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense dersom den er mindre 
enn 50 m2 og ikke nærmere tomtegrense mot veg enn 5 meter dersom garasjen 
plasseres vinkelrett på veg. 
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 § 2-3 manglende ord: «Boenhet» tas inn.  
 

 Ny § 2-9 tas inn:  
 

Gjerder og hekker skal ikke være høyere enn 1 meter og ikke til hinder for fri sikt 
gjennom svingradiuser.  

 
 § 3-3 endres til: 

 
o_BLK 3 skal benyttes til felles lek og opphold for fremtidige beboere innen 
planområdet (samt eksisterende beboere i tilgrensende områder). Området skal 
opparbeides i sammenheng med tilstøtende område. 

 
 § 3-3 2 avsnitt endres til: 

 
o_BLK 3 skal møbleres med minimum klatrestativ, vippehuske og sklie, samt 2 stk. 
sittebenker for min. 4 personer. Apparater kan plasserer på tilstøtende område. 

 
 § 3-9 endres til: 

 
Områdene kan benyttes til friområde.  

 
For opparbeidelse/beplantning av området skal det velges beplantning som oppfyller 
krav iht. forbudte arter og norsk svartliste, Jf. Miljødirektoratet og Artsdatabanken. 
Det bør etableres mest mulig vedlikeholdsfri vegetasjon. (JF. også Forskrift om 
fremmende organismer, FOR-2015-06-19-716, rettet 29.09.16). 

 
 § 3-10 endres til: 

 
Området kan benyttes til turveg og er regulert med bredde 2,5 meter.  
             
Maks stigningsforhold er satt til 1:15.  

 
Området opparbeides med passende sklisikkert brøytbart markbelegg og etableres 
slik at oppslag av ugress begrenses.  

 
Det skal etableres broer over overvannsgrøfter. 
 

  
 
Endringer på plankart 

 Grøntområdet i sør grensende mot området «B3» må tilpasses eksiterende 
overvannsgrøft, stisystem og lekeplass. På vedlagt skisse er det tegnet inn alternativ 
løsning for området som er tilpasset eksisterende lekeplass og sti.  

 
 Tegnes inn adkomst fra Parkveien til «BSF4» sør på formålsavgrensningen.  

  
Planbeskrivelsene må endres for å tilpasses endringer i bestemmelser og kart.  

  
Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler for videre oppfølging. 


