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Deres ref : Vår ref: O dd Arvid Dato: 14.03.19

Til
Rakkestad Kommune v/byggesaksavdelingen
1890 Rakkestad

Søknad om mindre endring av regulerin gsplan Fladstad gård del av B4,
gnr/bnr. 7/294 // BFS3 //

Etter 1 ½ år med bygging på Flad stad ser man godt konturene av det ferdige feltet.
Det blir et helhetlig gjennomfør t felt. Vi har og oppdaget viss e svakheter, særlig området BFS3.
Her ligger det inntegnet gangsti s amt skjæringer i terreng som gjør det svært komplisert med byggeri
slik det oppri nnelig var tenkt.

Vi ser og at man vil få en bedre helhetlig bebyggelse ved å leg ge to bygg i rekke i stedet. Se
situasjonskart. Det er ønske om to stk 3-mannsboliger. Vi ser o g at det er leiligheter på ca 80m2 med
to-tre soverom markedet etterspør.

Reguleringen sier at BFS3 kan ha tomannsbolig inntil 2 etasjer . Det er denne vi ønsker endret.
Intensjonen med god utnyttelse, helhetlig organisering vil bli ivaretatt. Slik vi ser det, vil man, selv med
en ekstra boenhet få enda bedre helhet i området.

Status pr d.d:

§3 1. Boligbebyggelse –frittliggende småhusbebyggelse, BFS 1 4 (pbl § 12 5 nr. 1, sosi 1111)

Bebyggelsen i BFS 1 4 skal oppfø res som frittliggende enebolige r, evt. tomannsboliger i inntil 2 etasjer.
Maks mønehøyde 8,0 m. Maks gesimshøyde 6,5 m.

Tillatt bebygd areal for område BFS 1 4: % BYA = min. 40%.

Tak tillates utformet som pultta k, flatt tak eller saltak, og t akvinkel skal være mellom 0 40°.

§3 2. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS 1 4 (pbl § 12 5 nr. 1, sosi 1113)

Bebyggelsen i BKS 1 4 kan oppføres som kjedete eneboliger/rekke hus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer +
sokkel. Maks mønehøyde 8,5 m . Maks gesimshøyde 6,5 m.

Tillatt bebygd areal for område BK S 1 og BKS 3: % BYA = min. 4 5 %.
Tillatt bebygd areal for område BK S 2 og BKS 4: % BYA = min. 6 0 %.

Det tillates oppført inntil 10 b oenheter innenfor delområde BKS 2.

Tak tillates utformet som pultta k, flatt tak eller saltak, og t akvinkel skal være mellom 0 40°.
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Fra dagens reguleringsplan

Illustrasjon viser 3 eneboliger i rekke og en to-mannsbolig
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Ønsket situasjon:

Illustrasjon viser ønsket situasjon. Det vil komme noen justeri nger på plassering av carporter
og boder. Bod mot øst blir blant annet fjernet.

Med vennlig hilsen

Odd Arvid Bjørnstad
Odd Arvid Bjørnstad
Daglig leder Bjørnstad Bygg AS
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