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

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
49/17 Formannskapet 14.06.2017 
30/17 Kommunestyret 22.06.2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Rakkestad kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan for del av området «B 4» på 
Fladstad Gård.  
 
 
Behandling i Formannskapet den 14.06.2017 sak 49/17 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan for del av området «B 4» på 
Fladstad Gård.  
 
 
Behandling i Kommunestyret den 22.06.2017 sak 30/17 
 
Behandling 
 
Representanten Iselin Bjørnstad (Krf) ble erklært inhabil etter fvl § 6 for fordi hun er gift 
med aktuell utbygger. 
 
Representanten Ranghild Brenås (Krf) var innkalt som vararepresentant. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
- 
 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak  
Rakkestad kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan for del av området «B 4» på 
Fladstad Gård.  
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Vedlegg 

1. Plankart  
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse  
4. Uttalelse Østfold fylkeskommune 
5. Utallelse Fylkesmannnen i Østfold  
6. Uttalelse Statens vegvesen 

 

  
Bakgrunn  

I sak nr. 23/17 – 15. mars d.å. – behandlet formannskapet utkast til ny reguleringsplan for 
del av «B 4» på Fladstad Gård. Det ble vedtatt å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.  
  
Det er ikke fremmet innsigelser til framlegget. Rakkestad kommunestyre kan følgelig 
egengodkjenne det.  
  
 

Hjemmel  

Plan og bygningslovens kapittel VII – §§ 22 – 33 – Reguleringsplan.   

 
Andre faktaopplysninger 
Reguleringsplanforslaget ble kunngjort i Rakkestad Avis, på kommunens hjemmeside og ved 
brev til berørte parter i saken. Det var gjenstand for høring i tidsrommet 1.4.2017 – 
18.5.2017 – som tilfredsstiller lovens krav til offentlig ettersyn av slike planprodukter i minst 
seks uker.  
  
 

Helse- og miljøkonsekvenser  

Det er ikke kjente negative helse- og miljøeffekter for Rakkestad kommune som følge av det 
aktuelle prosjekt.  
  

Reguleringsplanen utvider gangvei- og turstinettet i Rakkestad Sentrum. Der binder 
sentrumsområdet og omkringliggende grøntarealer, skoler og andre samfunnsfunksjoner 
bedre sammen. I et folkehelseperspektiv er det gunstig og fornuftig.  
  
 

Økonomi  

Den aktuelle reguleringsplan disponerer områder til offentlige formål. De bør tas over av 
kommunen. Rakkestad kommune forplikter seg i så fall til å drifte og vedlikeholde dem.  
  
Dette gjelder vei-, vann- og avløpsanlegg. I tillegg omfatter det en lekeplass og gang- og 
stisystemer. 
  
Rakkestad kommunes ressurser til drift og vedlikehold av spesielt veier og gang- og 
stisystemer er allerede med de oppgaver og forpliktelser som eksisterer små og anstrengte. 
Med de disposisjoner som det er snakk om i denne saken, vokser drifts- og 
økonomiomfanget på det aktuelle feltet ytterligere. Rakkestad kommune bør i det 
perspektivet prioritere større bevilgninger til formålet allerede i 2018.    
  
 

Merknader  
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Av regionale myndigheter har det blitt levert tre faglige råd til reguleringsplanen. Et kort 
sammendrag av disse anbefalingene er tatt inn i dette saksframlegget.   
  
Østfold Fylkeskommune  

Lekearealer/fellesområder 
  

 Stiller spørsmål om det i samsvar med kommuneplanens bestemmelser er satt av 
tilstrekkelige arealer til leke- og fellesområder.  

  

 Lekeplass «f_BLK1» ligger mellom Parkveien og adkomsten til feltet. Det er der 
trafikken er høyest. Spørrende til om dette er en formålstjenlig lokalitet.  
  

 Lekeplass «o_Blk3» er lokalisert til tilstøtende lekeområde i sør, men blir delvis 
splittet av vendehammer på «B 3 området». Er undrende til om det er en 
hensiktsmessig løsning.  

  

 Det bør legges inn byggegrenser mot lekeplasser.  
  
Redusert utnytting 

  

 Planforslaget har noe lavere utnytting av arealer enn den opprinnelige plan. 
Fylkeskommunen tilrår en høyere arealutnyttelse i planen. Det gjelder spesielt fordi 
det er dyrket mark som er omdisponert.  

  
Buffersone 

  

 Etter kommuneplanens § 1 bør det være 20 meters buffersone mot dyrket mark. Det 
foreslås beplantning eller høydeforskjell som et element av etableringen av den. 
  

Parkering 

  

 Parkeringsdekning er et virkemiddel for å redusere personbiltrafikk. Det bør derfor 
etableres en maksimumsbegrensning på parkering.  

  

 Krav om ladepunkt for elbil. 
  

 Parkering/carport er ikke medregnet i BYA. Det skal inkluderes i størrelsen ifølge 
blant annet veileder «Grad av utnytting». Bestemmelsen er dermed unødvendig. 
  

 Uheldig å åpne for carport på parkeringsareal. Tette vegger nært på veier gir mindre 
frisikt. 

  

Bestemmelsen bør endres – slik at carport minimum kommer fem meter fra vei med 
innkjøring vinkelrett på vei.  

  
Rekkefølgebestemmelser 
  

 Opparbeidelse av gang- og turveier er hengt på siste enhet. De bør etableres allerede 
fra første enhet.  

  
Øvrige forhold  
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 Gesims og mønehøyde skal etter § 2-2 måles etter gjennomsnittlig terreng rundt 
bygg. Det bør spesifiseres om dette er etter nytt eller gammelt terreng. 

  

 Karnapp og inngangspartier kan plasseres utenfor byggegrense. Denne 
bestemmelsen fremstår som en unntaksregel fra loven. 

  

 Maksimal gesimshøyde er satt til 6,5 meter. Det stilles spørsmål om det er 
tilstrekkelig for flate tak.  

  

 For fylkeskommunen er det uklart om det er gitt unntak fra teknisk forskrift i 
bestemmelsene. Det er det i utgangspunktet ikke anledning til.   

  
Fylkesmannen i Østfold 

  
 Vurdere en annen lokalisering av lekeplass «f_BLK1». 

  

 Stille krav om minimum arealutnyttelse. 
  

 Stille krav om maksimum parkeringsdekning. 
  

 Vurdere krav om å ta vare på matjorden i området – til fremtidig matproduksjon et 
annet sted. 
  

 Knytte rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og turveier til første boenhet.  
  

 Vurdere om det er hensiktsmessig med bestemmelse om radon. 
  

 Vannledning gjennom «BKS 1» og «BKS 2» bør vurderes sikret på annen måte.  
  
Statens Vegvesen 

  

 Oppfordrer til å sikre at gang- og turveger blir opparbeidet tidlig i 
utbyggingsprosessen.  

  

 Universell utforming.  
  

 Et maksimum for parkeringsdekning i området.  
  

 Standard på sykkelparkering. Overbygg og mulighet for å låse sykkel m.m.  
  
 

Rådmannens vurdering av faglige råd 

  

Fellesarealer og lekeområder 

  

Ifølge kommuneplanens bestemmelser om fellesarealer og lekeområder skal det settes av et 
minste fellesareal på 50 kvadratmeter pr. boenhet – med lengste avstand 300 meter til 
boligene de skal dekke.  
  

For områder på over 100 boligenheter skal 5 daa disponeres for plasskrevende aktiviteter.  
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I denne planen isolert, er det krav til 1 950 kvadratmeter til fellesareal/lek. Det er satt av ca. 
2 900 kvadratmeter til felles områder – hvor lekeareal utgjør 570 kvadratmeter.  
  

Som rådmannen ser det er kommuneplanens bestemmelser oppfylt på dette punkt i denne 
reguleringsplanen. For Fladstad Gård blir det bygd ut mer enn 100 enheter totalt. Det løser 
ut kravet om større områder for plasskrevende lek. 
  
Fladstad Gård ligger mellom Rakkestad ungdomsskole, Bergenhus barneskole og Fladstad 
Barnehage. Reguleringsplanen omfatter «B 4» av det større boligfelt. Fra ingen av 
anleggene nevnt foran, er avstanden lengre enn 400 meter til aktuelt planområde. I 
tilstrekkelig nærhet av «B 4» eksisterer det allerede fullt opparbeidede arealer for alle type 
lek og for alle aldersgrupper. Som rådmannen vurderer det, vil det være direkte feil å bygge 
ut enda flere fasiliteter for denne aktivitet innenfor et marginalt utbyggingsområde. 
Kommuneplanens bestemmelser om plasskrevende lek er oppfylt i relasjon til denne 
reguleringsplan.   
  
Lekeplass «fBLK1» er lokalisert mellom Parkveien og adkomsten til feltet «B 4». Den 
plasseres i et område med mye trafikk. Som fylkeskommunen påpeker er det ikke en heldig 
beliggenhet. Rådmannen går derfor inn for at den flyttes til arealene mellom «BKS 1» og 
«BKS 2». Det gir en mer skjermet lokalitet. Den forbedrer dessuten dekning av lekeområder 
i planområdet.  
  

Lekeplass «Oblk3» bygges ut sammen med lekeområdet på naboplan Fladstad Gård «B 3». 
Det ligger ved en vendehammer. Rådmannen ser ikke på det som veldig problematisk – idet 
det kan gjøres sikringer mot veiareal hvis vendehammer blir etablert. 
  
Byggegrenser mot lekeareal er en måte å hindre at lekearealer privatiseres eller oppfattes 
som lite tilgjengelige. Plankartet oppdateres med byggegrense fire meter mot lekeareal.  
  

 

Redusert utnytting   

Rådmannen peker på at den gjeldende bebyggelsesplan for Fladstad Gård – «B 4» – la opp 
til ca. 34 boenheter. Ny plan omfatter 35 – 39 enheter. Rådmannen forstår ikke at det 
medfører redusert arealutnyttelse.  
  

 

Buffersone mot dyrka mark  
Fladstad Gård er i sin helhet regulert til boligformål – med gjennomgående, felles 
grøntområder for hele feltet som går fram av flatereguleringsplanen av 2005. Den 
landbruksvirksomhet som pågår i nærmiljøet er ment å opphøre straks boligarealene er 
realisert. Etablering av en buffersone er dermed kun et tidsbegrenset tiltak. Det er ikke 
hensiktsmessig.  
  

 

Parkering  

I tidligere reguleringsplaner har bestemmelser om en minimums parkeringsdekning innenfor 
egne områder blitt fastsatt. Nå er det mer vanlig å regulere en maksimums 
parkeringsløsning – hvor parkeringsareal er en begrensende faktor for personbiltrafikk. 
Rakkestad Sentrum er lokalisert slik at det – med det kollektivtilbudet som finnes – alltid er 
nødvendig å bruke bil. Innenfor det aktuelle utbyggingsområdet (B 4) – med gangavstand til 
de fleste private og offentlige tjenestetilbud og samfunnsfunksjoner for øvrig – barnehage, 
skole, helse, fritid, kultur og handel – er rådmannen ikke uenig i at det er korrekt å 
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maksimalbegrense parkeringsdekningen i reguleringsplanen. Foreslåtte 
parkeringsbestemmelser er såpass vide at de er funksjonelle som maksimums 
parkeringsbestemmelser.  
  

Rådmannen mener privat parkering ikke skal pålegges etablering av ladepunkt for El-bil, 
men at det er viktig at planen tar inn over seg at flere og flere biler er ladbare. 
Bestemmelsene endres til at det skal legges til rette for etablering av ladepunkter for elbil 
gjennom trekkerør eller ferdige kabeltraseer. Selve etableringen av ladepunktet må være 
opp til fremtidig beboere eller utbygger. 
  

Parkeringsareal og carporter skal medregnes i BYA. Bestemmelsene korrigeres på dette 
punkt. I praksis innebærer det ikke noen forskjell. 
  

Carporter på felles parkeringsareal kan vær til hinder for frisikt. Det kan løses med 
bestemmelser om åpne sidevegger. Carporter kan like fullt komme nært innpå vei. Det 
burde muligens bare reguleres en åpen markparkering i området.  
  

Mange ønsker å ha bil under tak hjemme. Rådmannen vurderer sannsynligheten som stor for 
at det etter hvert kommer forespørsler og søknader om forskjellige slike parkeringsløsninger. 
Det er en avveining hvordan planen mest mulig funksjonelt og entydig bør besvare dette 
spørsmålet.   
  
Rådmannen går inn for å tillate carport med åpne sidevegger.  
  
 

Rekkefølge bestemmelser  

Samtlige høringsuttalelser tar til ordet for rekkefølgebestemmelser slik at utbygging av gang- 
og turveier knyttes til første og ikke til siste boenhet.  
  

Rådmannen er usikker på om det er hensiktsmessig i forhold til utbygging, sikkerhet og 
ferdigstilling av området. I utbyggingsfasen brukes ofte slike arealer – på relativt trange felt 
– til anleggstrafikk. Det kan skape uheldige og farlig situasjoner. Rådmannen er like fullt enig 
i viktigheten av at slike areal etableres så snart som mulig. Det forslås av den grunn tillagt 
aktuell bestemmelse: 
  
…senest to år etter første boenhet er tatt i bruk.  
  

De gang- og turveier som omfatter hele området til hovedstien mellom «B 3» og aktuell plan 
knyttes opp mot første boenhet. Det er også adkomsten til felles lekeareal.   
  
 

Høyder  

For høyder er det for «B 4» naturlig å benytte ferdig planert terreng som referanse.  
  
At en tredjedel av fasadelengde kan gå utover byggegrense, er ikke i uoverensstemmelse 
med lovgivningen. Det må presiseres at det kun gjelder mot vei og at nabosamtykke og 
brannkrav vil gjelde for henholdsvis fire meter mot nabogrense og åtte meter mellom bygg. 
Det samsvarer med lov og forskrift. 
  

Forslagsstiller har økt gesimshøyde i planen til sju meter. 
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Arealutnyttelse  
Rådmannen vurderer ikke at det er konflikter med forskrift eller lov utover det som har blitt 
korrigert.  
  

Fylkesmannen tilrår at det i tillegg til en maksimal utnyttelsesgrad også stilles opp et 
minimums utnyttelseskrav. Rådmannen aksepterer det. Det gir en relativt intensiv 
arealutnyttelse på «B 4». Det korresponderer også med annet aktuelt planverk.  
  
Rådmannen går inn for å regulere utnyttelsesgrad i intervaller. Det er gjengitt på plankartet.  
  

Momenter som er dekket av annet lovverk eller forskrift er unødvendig å ta inn i plan og 
planbestemmelser – idet det kan oppstå misforståelser og feil hvis lov eller forskrift endres 
eller faller bort. I det perspektiv er radonbestemmelsen strøket i denne plan.   
  
Rådmannen ser på «B 4» som et relativt lite område. Egne reguleringer om håndtering av 
matjord er noe i overkant og muligens overflødige i forhold til effekten. Et masseoverskudd 
oppstår bare i liten grad. Det disponeres dessuten nærmest fullt ut inne på 
utbyggingsområdet.  
  
 

Vannledning   
Vannledning som krysser «BKS1» og «BKS2», er tilstrekkelig ivaretatt i bestemmelsene. 
Andre tiltak – som å etablere for eksempel en grønt sone – medfører at utnyttelsesgraden i 
boligfeltet reduseres. Det er ikke ønskelig. Heller ikke for regionale myndigheter.   
  

 

Sykkelparkering  
Når det gjelder sykkelparkering, er det viktig å tilrettelegge for det for flerbolighus. De kan 
være overbygde og konstruert slik at sykkel kan låses.  
  

Rådmannen mener like fullt – på linje med prinsippet for ladepunkter for elbiler – at det bør 
være opp til utbygger om anlegget er overbygd eller ikke. Plan og planbestemmelser tillater 
ymse alternativer på dette punkt.   
  
 

Endringer i plan  
  

Kart 

  

Lekeplass «f_BLK1» er flyttet. 
  

Byggegrenser mot lekeplasser er etablert.  
  

Liten endring på areal «BFS2» og «f_BLK2». Tilpasset byggegrense. 
  
Bestemmelser (Endringer i kursiv) 

  

§2-1 

  
6. ledd nr 3, lagt til setningen: Senest 3 år etter først boenhet tas i bruk. 
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Nr 5 endret til: Turveg o_GT 1 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen siste 
boenhet i BKS 1 og BKS 2 tas i bruk. Dog ikke senere enn 2 år etter første boenhet innenfor 
aktuelt område tas i bruk.  
Turveg o_GT 2 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen siste boenhet i BFS 3 og 
BFS 4 tas i bruk. Dog ikke senere enn 2 år etter første boenhet innenfor aktuelt område tas i 
bruk. 
Turveg o_GT 3 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen første boenhet i 
planområdet tas i bruk. (Her er knytningen opp mot delområder fjernet, siden rådmannen 
vurderer det slik at stien server hele området). 
Turveg o_GT 4 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen første boenhet i 
planområdet tas i bruk.  
             
§2-2  
  
3. ledd:  
  
Karnapp, inngangspartier under 30 prosent av aktuell 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. Tiltak 
nærmere nabogrense enn 4 m krever samtykke fra nabo. Bygning nærmere lekeplass enn 4 
meter tillates ikke. 
  
4. ledd: 
  
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. På felles parkeringsanlegg f_SPA 1-4 kan det oppføres carporter med åpne 
sidevegger. 
  
5. ledd 

  
Plassering av adkomstpiler innenfor planområdet skal ses som veiledende og endelig 
plassering avklares ved søknad om tiltak.  
Adkomst til/fra BFS 4 og ut mot Parkveien skal være felles og endelig plassering av felles 
adkomst avklares ved søknad om tiltak. Felles adkomst skal ha frisiktsoner iht. § 3-11.   
  
§2-4  

Det skal opparbeides maks. 2 p-plasser pr. boenhet på område BFS 1-4. Det skal 
opparbeides maks. 1,5 p-plasser for område BKS 1-4. Ved evt. utleieenhet skal det 
opparbeides 1 parkeringsplass/enhet. 
Det skal avsettes plass for min. 2 stk. sykkelparkering/boenhet. Sykkelparkering skal 
opparbeides slik at det er mulighet for å låse sykler. Det tillates takoverbygg på felles p-
område for sykler. Ved oppføring av takoverbygg skal dette ikke medregnes i BYA for 
området. 
  
§2-7  
  
Tas ut 
  
§3-1 
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Bebyggelsen i BFS 1-4 kan oppføres som frittliggende eneboliger, evt. tomannsboliger, i 
inntil 2 etasjer + evt. sokkel.  
Maks. mønehøyde 8,0 m. Maks. gesimshøyde 7 m. 
  
Tillatt bebygd areal for område BFS 1-4: % -BYA =30%- 40%.  
  
§3-2 

  
Bebyggelsen i BKS 1-4 kan oppføres som kjedete eneboliger/rekkehus eller leilighetsbygg i 
inntil 2 etasjer + evt. sokkel. Maks. mønehøyde 8,5 m. Maks. gesimshøyde 7 m. 
  
Tillatt bebygd areal for område BKS 1 og BKS 3: % -BYA = 35%-45 %.   
Tillatt bebygd areal for område BKS 2 og BKS 4: % -BYA = 50%-60 %.  
  
§3-8  
  
Lagt til: 
  

Carporter skal oppføres med åpne sidevegger for å sikre tilstrekkelige siktforhold. 
  
Det skal tilrettelegges for etablering av ladepunkt for el-bil med trekkerør eller kabling til 
nærmeste strømkilde. 
  
  
§3-10 

  
Maks. stigningsforhold er satt til 1:20 for turveg o_GT1-2 og 1:15 for o_GT3-4.(lagt til). 
  
  
Rådmannens vurderinger  

Rådmannen viser til formannskapets første gangs behandling av saken – hvor 
plankomplekset ble relativt grundig redegjort for og vurdert.  
  

I denne sak tilrår rådmannen mindre korreksjoner til planen basert på faglige råd av 
regionale myndigheter.  
  
Endringene er oppsummert ovenfor.  
  
Rådmannen vurderer reguleringsplanen som framtidsrettet og godt gjennomarbeidet. 
Boligområdet kompletterer og styrker boligtilbudet og boligmiljøet i Rakkestad Sentrum i en 
helhet.  
  
Endringene er ikke av slik karakter at de fordrer nytt offentlig ettersyn av planen. Den kan 
godkjennes av kommunestyret.  
  
Rådmannen anbefaler kommunestyret å godkjenne reguleringsplan for del av området «B 4» 
på Fladstad Gård.   
 
 
 


