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Reguleringsbestemmelser til 

områderegulering (PBL § 12-2) for 

SENTRUM, Rakkestad kommune 
Planbestemmelser datert: 20.04.2016,  
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.08.2016 
Dato for kommunestyrets godkjenning: 29.09.2016 
Endret Formannskapet 27/9-2017 SAK 66/17 
Endringsforslag til formannskap 18/4 og Kommunestyret 26/4 2018 

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET 
ER VIST MED REGULERINGSGRENSE 

Arealformål (PBL § 12-5) 
Området er regulert til følgende formål:  

BEBYGGELSE OG ANLEGG, § 12.5 nr 1 

 Frittliggende småhusbebyggelse (Rp 1111) 

 Konsentrert småhusbebyggelse (Rp 1112) 

 Sentrumsformål (Rp 1130) 

 Tjenesteyting (Rp 1160) 

 Barnehage (Rp 1161) 

 Administrasjon (Rp 1166) 

 Næringsbebyggelse (Rp 1300) 

 Industri (Rp 1340) 

 Bensinstasjon (Rp 1360) 

 Energianlegg (Rp 1510) 

 Lekeplass (Rp 1610) 

 Kombinert bebyggelse og trafikkformål. 

 Bolig/ forretning (Rp 1801) 

 Bolig/ forretning/kontor (Rp 1802) 

 Bolig/ kontor (Rp 1804) 

 Næring/ tjenesteyting (Rp 1824) 

 Forretning/kontor/Industri (Rp 1811) 

 Sentrumsbebyggelse/ parkering (Rp 1900) 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, § 12-5 nr 2 

 Veg (Rp 2010) 

 Kjøreveg felles (Rp 2011) 

 Fortau (Rp 2012) 

 Torg (Rp 2013) 

 Gang/sykkelveg (Rp 2015) 

 Gatetun (Rp 2014) 

 Jernbane (Rp 2021) 

 Stasjons-/ terminalbygg (Rp 2024) 
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 Kollektivterminal (Rp 2072) 

 Kollektivholdeplass (Rp 2073) 

 Parkering (Rp2080) 

 Torg/ sentrumsbebyggelse/ (Rp 2800) 

GRØNNSTRUKTUR, § 12-5 nr 3 

 Grønnstruktur (Rp 3001) 

 Park (Rp 3050) 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 Bevaring kulturmiljø (H570) 

Bestemmelser (PBL § 12-7) 

Utforming, estetiske krav, bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL § 
12-7.1) 

4.1.1 ESTETIKK: Ved oppføring av nye bygninger og anlegg, samt tiltak, tilbygg, påbygg 
eller endring av eksisterende bebyggelse, skal det tas særskilt hensyn til kvartalets egenart, 
med samspill mellom bygninger i samme strøk, jfr. retningslinjer i «vern og estetikk». 
Ved byggesøknad skal det vedlegges situasjonsplan i mål 1:200 eller større som viser 
eksisterende og planlagt bebyggelse og den ubebygde del av tomtas utnyttelse. Ved 
oppføring av nybygg skal det utarbeides fasadeoppriss av nybygg og nabobebyggelse for 
bedømmelse av nybyggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også ved større 
fasadeendringer. 
Søknadsunderlag for ny sentrumsbebyggelse (S1-28) eller tiltak i deres tilhørende 
utomhusområde skal inneholde dokumentasjon av tiltakets estetiske sider. Herunder 
skriftlig estetisk begrunnelse og arkitektfaglig kompetanse. 
 
4.1.2 SKILT OG REKLAME: Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilpasser seg 
bygningen, bakgrunnen og omgivelsene på en god måte. Lyskasser tillates ikke. 
Det skal benyttes frittstående bokstaver eller malte fasadebokstaver. 
Belysning av skilt skal være nedadrettet og blendingsfri. 
Trafikkskilt og vegoppmerking skal utføres ihht. gjeldende skiltforskrift. 
Frittstående reklameinnretninger tillates normalt ikke. Det er ikke tillat med reklame på 
møne, takflate eller gesims. Veggbelysning for øvrig skal være blendingsfri. 
 
 
4.1.3 MATERIALBRUK: Materialbruk i bygninger skal baseres på gode kvaliteter som tre, 
mur og puss eller øvrige velprøvde og bestandige materialer. Detaljer skal være ekte 
(tilsvarende materiale som bygningen) og solide (bestandig kvalitet).  
Materialbruk i uterom, gater, fortau, torg og parker skal være av god kvalitet, være 
bestandige, og estetisk tilpasset strøkskarakteren, jfr. retningslinjer i «vern og estetikk» 
 
4.1.4  Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) innenfor sentrumsområdene settes til 50 m2 
pr. boenhet.  Det skal redegjøres for hvert prosjekt hvordan dette dekkes opp. Det åpnes 
for at deler av MUA kan løses på nærliggende grøntområder og på tak/terrasser. 
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Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL § 12-7.2) 

 
4.2.1 BEREGNING AV BYGGEHØYDER:  

 
Maksimal høyde for hvert område er uavhengig av formål, men angir hvilken 
maksimal/minimums høyde hvert område kan bebygges med.  
Høydeangivelsen refereres til gjennomsnittlig planert terreng rundt byggingen. Det er tillat 
å oppføre tekniske installasjoner over tak, som heisetårn. Størrelsen kan ikke overstige 20% 
av aktuell fasadelengde.   
 
4.2.2 FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE: I områder merket FS1-87 kan det oppføres 
eneboliger med maksimalt 6m til gesimsmønehøyde 7,5 meter. Garasjer, uthus og boder 
kan oppføres med maksimal høyde til gesims 4meter og mønehøyde 6 meter. Parkering kan 
også løses som integrert del av bygning med boligformål. Maksimalt antall bygninger: 3. Det 
tillates innredet hybel på inntil 50 m2 bruksareal. Maksimal grad av utnytting BYA=30%. 
Parkeringsdekning skal løses på egen grunn. 
 
4.2.3 KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE: I områder merket KS1-18 kan det oppføres 
konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus, kjedehus, flermannsboliger, lavblokker 
og tun løsninger.  
Høyde er maksimalt 10 m. til gesims for flate takkonstruksjoner med toppetasje, 8 m. til 
gesims for saltak, Mønehøyde maksimalt 12,5 meter. Bygninger med inntrukket toppetasje 
kan oppføres med en gesimshøyde på 10 meter. Fasadeliv på toppetasjen skal være 
inntrukket med minimum 2 meter mot eneboligbebyggelse og minst på 2 fasader. Uten 
inntrukket toppetasje er maksimal gesimshøyde 7 meter for flate takkonstruksjoner unntatt 
pulttak som kan ha 8 meter til høyeste gesims, høyeste gesims skal være mot vei.  
For KS1-2 er minimumbyggehøyde 6,6 m til gesims. Bygningene skal oppføres med saltak. 
Maksimal gesimshøyde er 8 meter og mønehøyde 12.5m. Annen bygningsform krever 
detaljregulering for å ivareta bygningsmiljøet rundt Midtstuen og Bankgården.  
For KS 16-17 kan det oppføres bygg inntil 6,6 meter til gesims og 11 meters mønehøyde skal 
det oppføres annen bebyggelse enn rekkehus/kjedet bebyggelse i en etasje på området KS 
11-13, skal det utarbeides detaljreguleringsplan for området. Parkering skal løses på egen 
grunn. Garasjer, uthus og boder kan oppføres i maksimal gesimshøyde 4 meter og 
mønehøyde 6 meter. Minimum BYA= 40%, og maksimal grad av utnytting BYA=60% - 
egendekning for parkering medregnet.  
For søknader som omfatter flere enn fire boenheter skal det etableres og redegjøres for 
lekeplassdekningen, jfr. 4.2.13. 
Området KS 3 kan ikke utbygges før detaljreguleringsplan for området er utarbeidet.  
 
4.2.4 SENTRUMSFORMÅL: Områdene merket S1-28 benyttes til sentrumsbebyggelse, 
herunder forretninger, kontor, serveringssteder, overnattingssteder, service, boliger og 
formål som naturlig hører sentrum til.  
Minimums byggehøyde 9,8 meter til gesims. Maksimal byggehøyde er 16,2 meter. 
Bygninger uten inntrukket toppetasje skal ikke overstige 13 meter til gesims.  
Fasadeliv på toppetasje, over 13 meter, skal være inntrukket med minimum 2,4 meter mot 
fortau/gatetun og kan ha gesimshøyde maksimalt 16,2 meter.  Ved oppføring av bygning 
uten flat takkonstruksjon er ikke inntrukket toppetasje tillatt, men kan erstattes med saltak 
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innenfor samme maksimalhøyde som for bygning med inntrukket toppetasje, 16,2 meters 
mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng. Fasade mot fortau/ gatetun for nye 
bygninger skal i Storgata ligge i fortauskant/ gatetun – altså i byggeområdets formålgrense 
mot Storgata. Det kan tillates mindre avvik for særskilt begrunnede små plassdannelser. 
Nye bygningers ubrutte fasadelengde skal ikke overstige 25m. 
Minimums bebygd areal er 80% - maksimum 100% - med eventuelt krav til egendekning av 
parkering på egen grunn medregnet. 
 Første etasje/ gatenivå skal ikke benyttes til boligformål. Boliger/ leiligheter skal ligge i 
overliggende etasjer. Første etasjes fasade mot Storgata skal ha aktive fasader med 
inngangsdører/ -partier og utstillingsvinduer som utgjør minimum 30% av fasaden – lukkede 
fasader er ikke tillatt. Gulv 1.etasje skal være på fortausnivå i Storgata. 
Områdene S12-14, 19-21, 25-26 og 28 har krav til egendekning av parkering på egen grunn i 
tråd med § 4.6.2. Grad av utnytting er BYA=100% - parkering medregnet. 
. Grad av utnytting er BYA=100% - parkering medregnet. 
Områdene S1-10, 15-18, 22-24 og S27 har ikke krav til egendekning av parkering på egen 
grunn – parkering løses på tilliggende avsatt parkeringsområde. Grad av utnytting er 
BYA=100%. 
Søknadsunderlag for ny sentrumsbebyggelse eller tiltak i utomhusområdene skal inneholde 
dokumentasjon av tiltakets estetiske sider. Herunder skriftlig estetisk begrunnelse og 
arkitektfaglig kompetanse. 
Områdene S15 og S27 kan dekke parkering på tilstøtende områder(BFK1-2) samlet kan det 
på S15 og S27 etableres inntil 3000 m2 handelsareal. Fordelt på inntil 1100 for S15 og inntil 
1900 for S27.  
 
4.2.5 Næring-Kontor og Industri: I området FKI kan næring, kontor og lett industriformål 
etableres. Virksomhet med støyende virksomhet er ikke tillat.  
Maksimalt 15 m gesims og mønehøyde over gjennomsnittlig terreng.  Nødvending parkering 
etter 4.6.2 dekkes på egen grunn. 
 
4.2.6 TJENESTEYTING: Områdene OT1-3 er bygninger for offentlig tjenesteyting. 
Byggehøyder i område OT1 (Midtstuen) er regulert tilsvarende byggehøyder som 
eksisterende bygning, og grad av utnytting er BYA= 25%. 
Område OT2 og OT3 (omsorgboliger og lignende) har maks byggehøyde 8 meter til gesims 
og BYA= 40%. Garasjer, uthus og boder kan oppføres i maksimalt 4 meter gesimshøyde og 6 
meters mønehøyde. Nødvendig parkering (beboere, besøkende og ansatte) skal skje på 
egen grunn.  
 
4.2.7 BARNEHAGE: Område OB1 skal benyttes til barnehage med tilhørende anlegg, boder 
og lekeområder. Byggehøyder for barnehage er 5,5 meter til gesims, og for boder/ uthus 4 
meter til gesims 6 meters mønehøyde. Grad av utnytting BYA= 25%. Minimum opparbeidet 
uteoppholdsareal/ lekeområde 50%. Parkering for ansatte og for levering/ henting av barn 
skal løses på egen grunn. 
 
4.2.8 ADMINISTRASJON: Område OA er rådhus, kulturhus, brannstasjon og 
administrasjonssenter for Rakkestad maks byggehøyde er 15 meter gesimshøyde, og BYA= 
100%. Eventuelt rådhustårn kan oppføres i inntil 20 meter høyde. 
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4.2.9 Bolig forretning kontor: BFK 1-2 kan bebygges med bygninger for bolig forretning og 
kontorvirksomhet. Områdene kan ikke inneholde forretningsareal utover 3000 m2 samlet 
med S15 og S27. Byggehøyder for BFK1 er inntil 22,8 meter det kan oppføres inntil 2 etasjer 
næring. Hoved parkering for områdene S15 og S27 skal dekkes innenfor BFK1. Det skal 
etableres gangadkomst mellom vinkelgata og Møllergata over G6 og BFK1.  
For BFK2 er maksimal høyde 16.5 meter minimum 12 meter, hvor 2 etasjer kan være 
næring.   
BYA_= 80% Parkeringsdekning, som dekkes fortrinnsvis på egen grunn, etter 4.6.2 
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4.2.10 INDUSTRI: I område I1 er det tillatt med kornsilo med tilhørende anlegg. Regulert 
maksimal byggehøyde er som eksisterende. Grad av utnytting er 90% - markparkering 
medregnet.  
. 
 
4.2.11 BENSINSTASJON: I områdene BS1-2 tillates oppført bensinstasjon med tilhørende 
anlegg og biloppstillingsplasser. Bensinstasjonsbygning tillates oppført med byggehøyde 
inntil 5,5m, og pumpeoverbygg skal ha minimum frihøyde 4,5m – maksimum byggehøyde 
5,5m. Det skal være tilstrekkelig med uteareal for sikker manøvrering og adkomst.  
 
4.2.12ENERGIANLEGG: I område E1 tillates oppført trafostasjon. Under forutsetning av at 
tilkomst er sikret, kan skjermende beplantning etableres på området. 
 
4.2.13 LEKEPLASSER: Områdene L1-4 skal opparbeides for lek og opphold. Vegetasjon og 
beplantning er tillatt og ønskelig. Områdene skal opparbeides med lekeapparater og 
hvilebenker, men oppføring av bygninger er ikke tillatt.  L1 skal klargjøres for ball-lek.  
L2-4 skal det være minimum 3 lekeapparater pr.1000 m2. De tre første lekeapparatene skal 
være for de minste barna, Type Huske, sandkasse, sklie eller dumphuske. I tillegg skal det 
etableres sitteplasser. For lekeapparater utover de tre første skal de tilpasses større barn, 
som klatrevegger, klatrenett. Hvor det etableres mer en 3 nye boenheter i ett prosjekt skal 
det etableres nærlekeplass med minimum 50 m2/boenhet for de tre førsteboneheter. 
30m2/boenhet lekeareal for 4-20, 15 m2/boenhet for boenheter utover 20. Lekeområder 
skal fortrinnsvis dekkes på egen grunn. Der dette ikke er mulig skal det betales inn en 
engangssum på eget kommunalt fond kr 25000 pr. boenhet (KPI Justers med startår 1/1-
2017) for oppretting av nye fellesområder eller styrking av eksiterende lekeområder.  
Alle lekeområder skal godkjennes av kommunen før opparbeiding.  
Lekeplasser skal inngå i drift og skjøtselsplan jf. 4.7 
 
4.2.14 BOLIG/ FORRETNING: I områdene BF1-5 kan det oppføres bygninger for boligformål 
og/ eller forretningsformål (handel og næringsvirksomhet) i minimum gesimshøyde 6,4 
meter, og maksimum gesimshøyde 8 meter). Maksimumshøyde til møne er 12,5 meter. Det 
tillates ikke støyende eller forurensende virksomheter (utslipp) som kan virke sjenerende 
for omkringliggende boligbebyggelse. Eventuelle garasjer, uthus og boder kan oppføres i 
maksimalt 4 meter til gesims 6 meters mønehøyde. I områdene BF 1 og BF4 er maksimal 
grad av utnytting BYA=75% - egendekning parkering medregnet. I område BF3 er maksimal 
grad av utnytting BYA=60% - egendekning parkering medregnet. I område BF2 og BF5 er 
maksimal grad av utnytting BYA=50% - egendekning parkering medregnet. BF5 har adkomst 
via BF2.  
 
4.2.15 BOLIG/ KONTOR: I områdene BK1 kan det oppføres bygninger for boligformål og/ 
eller kontorformål i inntil 8 meter 12,5 meters mønehøyde Eventuelle garasjer, uthus og 
boder kan oppføres i maksimalt 4 meters gesimshøyde og mønehøyde 6 meter. Maksimal 
grad av utnytting BYA=45% - egendekning parkering medregnet. Parkeringsdekning for 
boliger og kontorvirksomhet (beboere, ansatte og kunder) skal opparbeides innenfor 
området i forhold til antall boliger og virksomhetenes art. 
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4.2.16 NÆRING/ TJENESTEYTING: I områdene NT1-2 (Bankgården) er det tillatt med 
offentlig og privat kontorvirksomhet og næringsvirksomhet. Grad av utnytting er 
BYA=100%, og bygningene er regulert med eksisterende byggehøyder. Parkeringsområdene 
P1 og P7 benyttes som parkering for områdene. 
 
4.2.17 SENTRUMSBEBYGGELSE/ PARKERING: Området SP er blandet formål for 
sentrumsbebyggelse og parkeringsanlegg. For bebyggelsens utforming og plassering gjelder 
§ 4.2.4 (Sentrumsformål)  
I forbindelse med byggemelding kreves detaljert situasjonsplan som viser parkering og 
bebyggelse, forstøtningsmurer og arrondering, adkomst/ avkjørsler med redegjørelse for 
tilstrekkelig manøvreringsareal for planlagt bruk og formål. Området skal hendende seg 
med fasade mot T3. 
Grad av utnytting er BYA=100% - parkering medregnet. 
  
4.2.18 BYGGEGRENSE MOT JERNBANELINJE: I område BS1 (bensinstasjon) er byggegrense 
mot jernbanelinje 15m fra nærmeste spormidt. I områdene FS2 og er byggegrense mot 
jernbanelinje 20m fra midt spor fra nærmeste spormidt. I områdene FS42,44,46 og48-51 er 
byggegrense for bolighus mot jernbanelinje 20m fra nærmeste spormidt – med unntak av 
mindre avvik som vist på plankartet. For garasjer/boder i områdene FS42,44,46 og48-51 er 
byggegrense 15m fra nærmeste spormidt. 
 
4.2.19 REKKEFØLGEBESTEMMELSER:  
Området S15 skal ferdigstilles og brukstillatelse gitt før S27 kan påbegynnes.  
Området L4 skal være ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen før brukstillatelser gis 
på S15 og S27. 
Området BFK 1 og 2 kan ikke oppføres med handelsflater før eventuelt S15 og S27 er ferdig 
og brukstillatelse gitt.  
 

Grenseverdier og miljøkrav (PBL § 12-7.3) 

4.3.1  STØY 
Innenfor planområdet gjelder støykravene gitt i T 1442/12 tabell 3.  
For eiendommer som ligger langs Storgata gis fritak fra støykravene i T-1442/12. Fritaket gis 
på følgende vilkår: 
• Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side.  
• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 
stille side. Herunder bør alle, men minimum ½ parten av soverom ligge mot stille side.  
• Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.  
• Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side må ha balansert ventilasjon.  
• Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes 
• Alle prosjekter skal inneholde en støyfaglig vurdering som redegjør for de løsninger som er 
valgt ihht. til fritaket.  
For eldre bygninger med vernegrad hvor vilkårene ikke er mulig å oppnå er eksteriøret på 
bygningen viktig å ta vare på, samtidig med en hensiktsmessig utnytting av 
bygningsmassen. Må hver enkelt sak behandles ved dispensasjon. Tilfredsstillende 
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avbøtende tiltak må i de tilfeller beskrives. Momenter som skal vektlegges er bla. 
Tilfredsstillende bomiljø, bevaring av bygningenes utvendige utseende.  

  

Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (PBL § 
12-7.4) 

4.4.1 UNIVERSELL UTFORMING: Krav om universell utforming (bygningsmessig utforming, 
adkomst, utearealer, offentlige kommunikasjonsanlegg, parker og trafikkområder) skal 
ivaretas i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det skal sikres god 
tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede. 

Bestemmelse for å sikre verneverdier/ kulturminner (PBL § 12-7.6) 

4.5.1 Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 
brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. lov 
om kulturminner av 9. juli 1978 nr.50 (Kulturminneloven) § 8. 
 
4.5.2 VEREVERDIG BEBYGGELSE: Bygninger med skravur H570, merket BV1-14 er 
verneverdig bebyggelse, og tillates ikke revet. Bygningene BV1-8 har høyeste grad av 
verneverdi, og det er ikke tillatt med inngrep eller endringer som forringer historisk 
autentisitet. Bygningene BV9-14 har nest høyeste vernegrad, og tiltak og bygningsendringer 
som tilbakefører autentisitet og arkitektonisk verdi er tillatt og ønskelig. Alle inngrep eller 
tiltak på bygningene BV1-14 skal gjøres i samråd med fagkyndige og fylkeskonservatoren, og 
deretter godkjennes av kommunen. Bygninger med lavest vernegrad (BV15-19) tillates i 
utgangspunktet ikke revet, men kan etter særskilt begrunnelse – og under vilkår av at 
rammetillatelse for ny bygning på tomten er gitt – tillates revet. Saken skal på forhånd være 
forelagt fylkeskonservatoren. 
Ved reparasjon og vedlikehold av verneverdige bygninger skal de opprinnelige materialer og 
konstruksjoner i størst mulig grad beholdes. Hovedkravet ved endringstiltak er at bygningen 
skal beholde eller øke sin bevarings-verdi. Når det fremmes søknad som berører bygninger 
med vern eller områder rundt, kan kommunen kreve at bygården dokumenteres med 
oppmaling i farger, skisser eller bruk av foto.  
 
4.5.3 VERNEVERDIGE ENKELTTRÆR: Enkeltstående trær merket TV1-30 vist med stiplet 
sirkelsymbol som” Tre som skal bevares” tillates ikke fjernet uten samtykke fra kommunen.  
– med mindre det foreligger særlige grunner (akutt fare)  
 Disse trærne skal beholdes og skjøttes, og det tillates normalt ikke omfattende inngrep i 
nærheten som kan føre til skade på rotsystem, stamme eller krone. Verneverdig fjernet tre 
skal erstattes der det er mulig.  
Det er ikke registrert hule eiker innenfor planområdet. Eventuelle eiker kan ikke fjernes 
uten at dette er gjort en vurdering etter naturmangfoldloven. 
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Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser (PBL § 12-7.7) 

4.6.1 PARKERING: Parkeringsområdene P1-11 er offentlige parkeringsområder.  
Etter særskilt begrunnelse og søknad kan det for deler av disse parkeringsområdene inngås 
nærmere avtale med kommunen om leide og skiltede/ reserverte plasser. Dette gjelder ikke 
for P2, P3, P4, P9 og p11, som til enhver tid fritt skal kunne benyttes av tilreisende/ 
besøkende.  
Parkeringsområde P6 skal benyttes til arbeidsreiseparkering/ langtidsparkering. P5 er så 
lenge brannstasjon er lokalisert i kulturhuset være foreholdt ansatte i brannvesenet ved 
utrykning. P11 og P12 er korttidsparkering for stasjonsområdet. P7 er pendlerparkering for 
kollektivreisende.   
P2, P8, P9, P10 og gateparkering langs Rådhusveien er korttidsplasser med tidsbegrenset 
parkering. Maksimal parkeringstid er her 2 timer. 
Øvrig parkeringsområder P12-P18 er privat parkering og skal dekke parkeringsbehovet i 
sentrum etter bestemmelsene i 4.6.2 
 
Minimum 5% av nye parkeringsplasser skal være tilrettelagt med EL-billading. Dette gjelder 
også for tiltak som berører eksisterende parkeringsområder, eller ved endringer av 
parkeringsområder. 
Parkeringsgrid vist på plankart er veiledende for opparbeiding av parkeringsplasser. Annen 
opparbeiding kan godtas men antall plasser skal ikke avvike mer en 5 %. Større avvik vil 
være gjenstand for dispensasjonssøknad.  
 
4.6.2 PARKERINGSDEKNING i planområdet: 
Detaljvarehandel: Kundeparkering minimum 1 plass pr. 100 m2 bruksareal, og maksimum 1 
plass pr. 50 m2 bruksareal på egen grunn, samt minimum 1 plass, maksimum 3 plasser for 
ansatte pr. handelsenhet. Det skal videre avsettes nødvendig lasteareal for varelevering. 
Sykkelparkering ved inngang minimum 1 plass pr. 100 m2. 
Kontor, administrasjon: Minimum 1 plass pr. 150 m2 kontorareal, og maksimum 1 plass pr. 
100 m2 kontorareal. Sykkelparkering ved inngang minimum 1 plass pr. 100 m2. 
Service, tjenester: Minimum 1 plass pr. 100 m2 bruksareal, og 2 plasser for ansatte pr. 
service-/ tjenesteenhet. For øvrig tilpasses egendekning etter forventet tilstrømning i hvert 
tilfelle. Sykkelparkering ved inngang minimum 1 plass pr. 100 m2. 
Boliger:  
FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE (FS1-87): 2 plasser på egen grunn (kan løses som 
garasje og/eller markparkering). 
KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE (KS1-18) og SENTRUMSBOLIGER (S1-28, BFK 1-2) og 
der boligformål inngår i blandet formål. Minimum: 

 4-5 roms leilighet: 1,25 plass pr. leilighet 

 3 roms leilighet: 1 plass pr. leilighet 

 2 roms leilighet: 0,75 plass pr. leilighet 

 1 roms hybler og omsorgsboliger: 0,3 plass pr. leilighet/ hybel 

 I tillegg skal det være 0,25 gjesteparkering pr. boenhet 

 Det skal etableres minimum 1 sykkelparkeringsplass ved inngang pr. boenhet. 
 

Minimum 5% av parkeringsplasser for alle formål skal være tilrettelagt for handicappede 
(HC-parkering). 
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Parkering skal i størst mulig grad løses i bygning (garasjer, parkeringskjeller, parkeringsplan, 
integrert som del av bebyggelsen) – og i minst mulig grad som åpen markparkering. 
For fellesprosjekter/ samarbeid mellom flere bedrifter/ næringsdrivende større 
boligprosjekter kan kravene reduseres med 25% ved dokumentert sambruk/ fungerende 
fellesløsninger – under forutsetning av at dette ikke er åpen markparkering. 
For omfattende tilbygg/ påbygg til eksisterende bygningsmasse, slik at tiltaket samlet sett 
blir å regne som hovedombygging, regnes gammelt og nytt areal sammen i 
arealberegningen for fastsettelse av parkeringskravene. Kravene gjøres også gjeldende ved 
bruksendring. 
Der hvor parkering ikke kan løses på egen tomt eler kjøpes på tilstøtende tomt kan det 
søkes kommunen for fritak etter parkeringsbestemmelsen. Fritaket forutsetter at det settes 
av midler på kommunelat parkeringsfond. Det skal settes av kr 150000 pr parkeringsplass 
som blir frikjøpt. 
 
4.6.3 VEG: Områdene er offentlige trafikkområder for biltrafikk. Fotgjengerfelt skal 
opparbeides som vist på plankartet. Prinsippene for Miljøprioritert gjennomkjøring 
beholdes i tråd med eldre reguleringsplan for Storgata (18.2.1993) Tiltak som berører 
fylkesveg 124 skal godkjennes av Statens vegvesen.  
 
4.6.4 FELLES KJØREVEG: Områder merket KF1-12 er felles adkomstveger for flere 
eiendommer/ brukere. 
 
4.6.5 FORTAU: Områdene er offentlige trafikkområder for fotgjengere. Det tillates ikke 
oppsatt verken midlertidige eller varige ferdselshindre på disse områdene. Med 
ferdselshinder menes reklameskilt, blomsterkasser eller møbler plassert ut fra vegglivet. 
 
4.6.6 TORG: Områdene T1-3 skal opparbeides med fast dekke som torg/ byrom for 
rekreasjon og opphold. Områdene skal gis en tiltalende utforming med hvilebenker og 
urban møblering for øvrig.  
På torg T1 er det tillatt med kjøreadkomst via ST1 eller P9 for handicappede, til anviste og 
oppmerkede HC-parkeringsplasser. Torgområdet T1 må utformes på en generell måte slik at 
manøvrering for disse ikke blir vanskeliggjort.   
T2 er rådhusplassen. Rådhusplassen skal gis en urban utforming og utførelse – i tråd med 
funksjon som rådhusplass og fasade til kulturhus. Det kan opparbeides inntil to HC- 
parkeringsplasser. Det er tillat med varelevering og adkomst til HC parkeringsplasser over 
T2. 
T3 beholdes som torg slik det er utformet i dag. 
Omarbeiding av T3 kan gjøres som et helhetlig tiltak for å tilpasse torgets sentrale 
plassering i bybildet ved realisering av SP. 
 
4.6.7 GATETUN: Områdene G1-6 er avsatt som offentlige trafikkområder delt mellom 
gående, syklende og kjørende. Områdene skal gis en fysisk utforming som klart signaliserer 
at myke trafikanter (gående og syklende) prioriteres fremfor kjørende. Tekniske detaljer og 
materialbruk skal være av høy kvalitet med bymessig/ urbant preg. Rabatter og grøntanlegg 
beplantes på en slik måte at siktforhold ivaretas (for eksempel høystammede allétrær). 
 
4.6.8 JERNBANE: Område J1 skal sikres med gjerde mot tilliggende områder. 
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 Område J2 kan benyttes til parkområde. Område J4 kan benyttes til parkeringsareal.   
 
4.6.9 STASJONS-/ TERMINALBYGG: Område JB1 er regulert med eksisterende 
byggehøyder og BYA=100%. I område JB2 kan det oppføres tilhørende bygning for formål 
som naturlig tilhører stasjonen/ kollektivterminalen. Det kan være hvilerom for sjåfører, 
offentlige toaletter, kiosk, sykkelstall/ -verksted eller lignende. 
 
4.6.10 KOLLEKTIVTERMINAL: Området skal opparbeides som et jernbanetorg/ 
kollektivterminal, med drosjeholdeplasser, sittebenker og tilhørende anlegg. Området skal 
gis en estetisk høyverdig utforming, som står i forhold til stasjonsbygningen og området for 
øvrig. Sonen vist med linjesymbol regulert kjørefelt skal til enhver tid være fri for 
ferdselshinder og være åpen for uhindret og enkel gjennomkjøring. 
 
4.6.11 KOLLEKTIVHOLDEPLASSER: Områdene KH1a-c er øyer for av- og påstigning for 
reisende med buss. Områdene KH2-3 er busslommer for av- og påstigning til tilliggende 
fortau. 
 
4.6.12 SENTRUMSBEBYGGELSE/ TORG: For område ST1 skal det i 1.etasje være åpen 
adkomst til torg T1. Overliggende etasjer kan bebygges med sentrumsformål (jf § 4.2.4) – 
koblet til S2. 
. 

Retningslinje for særlige drifts- og skjøtselstiltak av grønnstrukturen 
(PBL §12-9) 

4.7.1 GRØNNSTRUKTUR: I områdene skal eksisterende trær og vegetasjon beholdes, og 
suppleres i nødvendig grad for å oppnå ønsket estetisk effekt, eller ønsket skjermende 
funksjon der dette er formålet. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det kan føre til 
sikthinder for trafikken.  
Det skal utarbeides egen drifts- og skjøtselsplan for disse områdene avsatt til grønnstruktur, 
som nærmere fastlegger utforming og driftsansvar. 
 
4.7.2 PARKER: Områdene skal opparbeides som høykvalitets bymessige/ urbane offentlige 
rekreasjons- og oppholdsarealer med høyt innslag av bytrær og vegetasjon. Velhaven er 
Rakkestad sentrums hoved park og skal også ha stort innslag av lekearealer og innretninger 
for barn og voksne i alle aldre– og slik sett være en kombinasjon av park og lekeområde. 
Området skal prioriteres i forhold til drift- og skjøtselsplan.  
For de mindre parkarealene rundt stasjonsbygningen/ kollektivterminalen skal det lages en 
samlet plan for opparbeidelse – sett i sammenheng med opparbeidelsen av 
kollektivterminalen.  
Det skal utarbeides en felles drifts-og skjøtselsplan for lekeplasser og annen grøntstruktur i 
sentrum. Planen skal revideres minste 2. hvert år.  
 
4.7.3 TRÆR: For alle tiltak i sentrum skal det redegjøres for og forsøkes å etablere tre-rekker 
med bytrær der det er naturlig. Trær over 10 cm i brysthøyde skal erstattes der det er mulig.   
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Krav om detaljregulering (PBL § 12-7.11) 

4.8.1 For byggeprosjekter eller tiltak som avviker fra områdeplanens formål og dens 
bestemmelser kreves utarbeidet detaljregulering etter Plan- og bygningslovens § 12-3. 
Kommunen vil nærmere fastsette planområdets utstrekning i forhold til hvilke 
konsekvenser byggeprosjektet/ tiltaket har for området og omkringliggende infrastruktur. 
 
4.8.2 Område merket KS3 kan ikke utbygges før det er utarbeidet detaljreguleringsplan. 
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