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Regu l eri n gsbestem m el sertil

områderegulering (PBL § 12 - 2 ) for

S E N TR U M , Rakke stad kommune
Planbestemmelser datert: 20 .0 4 . 20 16 ,
Dato for s iste revisjon av bestemmelsene: 31 . 08 .201 6
Dato for kommunestyrets godkjenning:
DI SSE REGULERI NGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET
ER VI ST MED REGULERI NGSGRENSE

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

B EBYGGELSE OG ANLEGG, § 12.5 nr 1
Frittliggende småhusbebyggelse (Rp 1111)
Konsentrert småhusbebyggelse (Rp 1112)
Sentrumsfor mål (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 (R p 1801)
Bolig/ forretning/kontor (Rp 1802)
Bolig/ kontor (Rp 1804)
Næring/ tjenest e yting (Rp 1824)
Forretning/kontor/Industri (Rp 1811)
Sentrumsbe byggelse/ parkering (Rp 1900)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR , § 1 2 - 5 nr 2
Veg (Rp 2010)
Kjøreveg f elles ( Rp 2011 )
Fortau (Rp 2012 )
Torg (Rp 2013 )
Gang/sykkelveg (Rp 2015)
Gatetun (Rp 2014)
Jernbane (Rp 2021)
Stasjons - / terminalbygg (Rp 2024)
Kollektivterminal (Rp 2072)
Kollektivholdeplass (Rp 2073)
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Parkering ( Rp2080 )
Torg/ s entrumsbebyggelse/ (Rp 2800 )

GRØNNSTRUKTUR , § 1 2 - 5 nr 3
Grønnstruktur (Rp 3001)
Park (Rp 305 0)

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 ESTETI KK : Ved oppførin g 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 , j fr. retningslinjer i «vern og estetikk» .
Ved bygge søknad 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 nyby ggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også ved større
fasadeendringer.
Søknadsunderlag for ny sentrumsbebyggelse ( S1 - 2 8 ) eller tiltak i deres tilhørende
utomhusområde skal inneholde dokumentasjon av tiltakets estetiske sider. Herunder
skriftlig esteti sk begrunnelse og arkitektfaglig kompetanse.

4.1.2 SKI LT OG REKLAM E : Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilpasser seg
bygningen, bakgru n nen 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 p å
møne, takflate eller gesims. Veggbelysning for øvrig skal være blendingsfri .

4.1.3 M ATERI ALBRU K: Materialbruk i bygninger skal baseres på gode kvaliteter som tre ,
mur og puss eller øvrige velprøvde og bestandige materialer . Detaljer skal være ekte
(til svarende materiale som bygningen) og solide (bestandig kvalitet) .
Materialbruk i uterom, gater, fortau, torg og parker skal være av god kvalitet, være
bestandig e, og estetisk tilpasset strøks karakteren, j fr. retningslinjer i «vern og estetikk»

4.1.4 Minste krav til uteopphold s are a l ( M U A ) innenfor sentrumsområdene settes til 50 m 2
pr. boen het. Det skal redegjøres for h vert prosjekt hvordan dette dek k e s opp . Det åpnes
for at deler av M U A kan løses på nærliggende grøntområder og på tak/terrasser .

Vilk år f or bruk av arealer , bygninger og anlegg (PBL § 12 - 7.2)
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4.2.1 BEREGNING AV BYGGEHØYDER: Med etasje menes 3 ,2 m brutto etasjehøyde, regnet
fra gjennomsnittlig eksisterende terreng rundt bygningen. For næringsbebyggelse regnes
5 m brutto etasjehøyde. Kjeller r egnes i bestemmelsene ikke som tellende etasje. Loft
regnes som tellende etasje, dersom måleverdig areal overstiger 1/3 av underliggende
etasje. For eksisterende bygninger som måtte overskride disse byggehøydene, er disse
regulert med eksisterende byggehøy der.

4.2 .2 FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE: I områder merket FS1 - 87 kan det oppføres
eneboliger i inntil to etasjer (maksimalt 6m til gesims) . Garasjer, uthus og boder kan
oppføres i maksimalt 1 etasje. 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 %. Parkering sdekning skal løses på egen
grunn.

4.2.3 KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE: I o mråder merket KS1 - 18 kan det op pføres
konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus, kjedehus, f lermannsboliger , lavblokker
og tun løsninger i inntil 3 totalt maksimalt 9 m. til gesims for f late takkonstruksjoner , 8 m. til
gesims for saltak. For KS1 - 2 er minimums byggehøyde 2 etasjer . For KS 16 - 17 kan det
oppføres b ygg inntil 2 etasjer maksimalt 7 meter til gesims. Skal det oppføres annen
bebyggelse en n rekkehus/kjedet bebyggelse i en etasje på området KS 11 - 13, skal det
utarbeides detaljregul er ingsplan for området. Parkering skal løse s på egen grunn. Garasjer,
uthus og boder kan oppføres i maksimalt 1 etasje. Minimum BYA= 40%, og m aksimal grad
av utnytting BYA= 60 % - egendekning for parkering medregnet .
For søknader som omfatter flere enn f ire boenheter skal det etableres og redegjøres f or
lekeplassdekningen, jfr. 4.2.1 3 .
Området KS 3 kan ikke utbygges før detaljreguleringsplan for området er utarbeidet.

4.2.4 SENTRUMSFORMÅL: Områdene merket S1 - 2 8 benyttes til sentrumsbebyggelse,
herunder forretninger, kontor, serveringssteder, overnatti ngssteder, service, boliger og
formål som naturlig hører sentrum til. Minimums byggehøyde er 2 ½ etasjer. Bygninger skal
ikke overstige 3 ½ etasjer , men kan eventuelt ha en tilbaketrukket 4.etasje – dersom
tilbaketrukket etasje er trukket minimum 2,4 m fr a bygningens fasadelinje mot
fortau /gatetun . Fasade mot fortau/ gate tun 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 plassdannels er. 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 b e nyttes til boligformål. Boliger/ l eiligheter 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 fortau snivå i Storgata.
Områdene S12 - 1 4, 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.
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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% - markpar kering
medregnet.
Området FKI kan benyttes til lett ik ke støyende industri, kontorer . Parkeringsdekning for
egen virksomhet (ansatte, varelevering og kunder) skal opparbeides innenfor området i
forhold til virksomheten. Maksimal byggehøyde er 4 etasjer, o g grad av utnytting BYA=90% -
parkeringsarealer medregnet.

4.2.1 1 BENSINSTASJON: I områdene BS1 - 2 tillates oppført bensinstasjon med tilhørende
anl egg og biloppstillingsplasser. Bensinstasjonsb ygning tillates oppført med byggehøyde
inntil 5 ,5m, og pumpeov erbygg skal ha minimum frihøyde 4,5m – maksimum byggehøyde
5,5m. D et skal være tilstrekkelig med uteareal for sikker manøvrering og adkomst.

4.2. 1 2 ENERGIANLEGG: I område E1 tillates oppført trafostasjon. Under forutsetning av at
tilkomst er sikret , kan s kjermende beplantning etableres på området.

4.2.1 3 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 Hus ke, sandkasse, sklie eller dumphuske . I tillegg skal det
etableres sitteplass er . For lekeapparater utover de tre første skal de tilpasses større barn,
som klatrevegger , klatrenett. H vor 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 le keareal for 4 - 20, 15 m2/boenhet for boenhet er utover 20 . L ekeområder
skal fortrinnsvis dekkes på egen grunn. Der dette ikke er mulig skal det betales inn en
engangssum på eget kommunalt fond kr 25 000 pr. boenhet (KPI Justers med startår 1/1 -
2017) for oppre tting 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 bygni nger for boligformål
og/ eller forretningsformål (handel og næringsvirksomhet) i minimum 2 etasjer, og
maksimum 2 ½ etasje (maksimal kne vegg 1,5m – totalt maksimalt 8 m til gesims). Det
tillates ikke støyende eller forurensende virksomheter (utslipp) som ka n virke sjenerende
for omkringliggende boligbebyggelse. Eventuelle garasjer, uthus og boder kan oppføres i
maksimalt 1 etasje. I områdene BF 1 og BF4 er maksimal grad av utnytting BYA=75 % -
egendekning parkering medregnet. I område BF3 er maksimal grad av utnytting BY A=60 % -
e gendekning parkering medregnet. I område BF2 og BF5 er maksimal grad av utnytting
BYA= 50 % - egendekning parkering medregnet. BF5 har adkomst via BF2.

4.2 .1 5 BOLIG/ KONTOR: I områdene BK1 kan det oppføres bygninger for boligformål o g/
eller kontorformål i inntil 2 ½ etasje (maksimal knevegg 1,5m – totalt maksimalt 7,5m til
gesims). Eventuelle garasjer, uthus og boder kan oppføres i maksimalt 1 etasje. Maksimal
grad av utnytting BYA=45% - egendekning parkering medregnet. Parkeringsdek ning for
boliger og kontorvirksomhet (beboere, ansatte og kunder) skal opparbeides innenfor
området i forhold til antall boliger og virksomheten es art .
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4.2.1 6 NÆRING/ TJENESTEYTING: I områdene NT1 - 2 (Bankgården) er det tillatt med
offentlig og privat kont orvirksomhet og næringsvirksomhet. Grad av utnytting er
BYA=100%, og bygningene er regulert med eksisterende by ggehøyder. Parkeringso mrådene
P1 og P 7 benyttes som parkering for områdene.

4. 2.1 7 SENTRUMSBEBYGGELSE/ PARKERING : Områd et SP er blandet formål f or
sentrumsbebyggelse og parkeringsanlegg. For bebyggelse ns utforming og plassering gjelder
§ 4.2.4 (Sentrumsformål )
I forbindelse med byggemelding kreves detaljert situasjonsplan som viser parkering og
bebyggelse, forstøtningsmurer og arrondering, adkoms t/ 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.

4.2.1 8 BYGGEGRENSE MOT JERNBANELINJE: I område BS1 (bensinst asjon) er byggegrense
mot jernbanelinje 15m fra nærmeste s por midt . I områdene FS2 og er byggegrense mot
jernbanelinje 20m fra midt spor fra nærmeste s por midt . I områdene FS42,44,46 og48 - 51 er
byggegrense for bolighus mot jernbanelinje 20m fra nærmeste s por midt – med unntak av
mindre avvik som vist på plankartet. For garasjer/boder i områd ene FS42,44,46 og48 - 51 er
byggegrense 15m fra nærmeste s por midt .

4.2.19 REKKEFØLGEBESTEMMELSER:
Området S15 skal ferdigstilles og brukstillatelse gitt før S27 kan påbegyn nes.
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 hande l sflater før eventuelt S15 og S27 er ferdig
og brukstillatelse gitt.

Grenseverdier og miljøkrav (P BL § 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 v ære 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
solavskjermin g. Behov for kjøling må også vurderes
• A lle prosjekter skal inneholde en støyfaglig vurdering som redegjør for de løsninger som er
valgt ihht . til fritaket.
For eldre bygn in ger med vernegrad hvor vilkårene ikke er mulig å oppnå er eksteriøre t på
bygningen viktig å ta vare på, samtidig med en hensiktsmessig utnytting av



Områder eguleringsplan for SENTRUM, Rakkestad kommune Side 7 av 11

bygningsmassen . Må hver enkelt sak behandles ved dispensasjon . Tilfredsstillende
a vbøtende tiltak må i de tilfeller beskrives. Momenter som skal vektlegges e r bla.
Tilfredsstillende bomiljø, bevaring av bygningenes utvendige utseende.

Fun k sjons - og kvalitetskrav til bygninger , anlegg og utearealer (PBL §
12 - 7.4)

4.4 .1 UNIVE RSELL UTFORMING: Krav om universell utforming (bygningsmessig utforming,
adkomst, ute arealer, 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 arb eidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf r. 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. Byg ningene 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 arkitektoni sk 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, m en 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 opprinneli ge 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 bygård en 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 fjern et uten samtykke fra kommunen.
– med mindre d et 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 h ule eiker innenfor planområdet. E ventuelle eiker kan ikke fjernes
uten at dette er gjort en vurdering etter naturmangfoldloven.
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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 de t 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 opparbeid e s som e t 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 tillig gende
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 g rønnstrukturen
(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 s lik 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 høykvalite ts 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 lekea realer og innretninger
for barn og voksne i alle aldre – og slik sett v ære en kombinasjon av park og lekeområde.
Området skal prioriteres i forhold til drift - og skjøtselsplan.
F or de mindre parkarealene rundt stasjonsbygningen/ kollektivterminalen skal det lages en
samlet plan for opparbeidelse – sett i sammenheng med oppar bei delsen av
kollektivterminalen.
Det skal utarbeides en felles d rifts - 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 område p lanen s formål og dens
bestemmelse r kreve s utar beidet 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 O mråde m erket KS3 kan ikke utbygges før det er utarbeidet detalj reguleringsplan .


