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Arealformål 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG, § 12.5 nr 1    

 Tjenesteyting (Rp 1160)  
 
 
 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)  
 Parkering (Rp2080)  
  Torg/ sentrumsbebyggelse/ (Rp 2800)  

 
GRØNNSTRUKTUR, § 12-5 nr 3  

 Grønnstruktur (Rp 3001)  
 Park (Rp 3050)  

 
 

 
Utforming, estetiske krav, bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL § 
12-7.1)  
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.  
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 både nybygg og nabobebyggelse 
for bedømmelse av nybyggets virkning i gatebildet. Dette gjelder også ved større 
fasadeendringer. Bygninger og plasser i området skal lyssettes på en god måte som 
fremhever elementenes kvaliteter.  
 
1.2 MATERIALBRUK: Materialbruk i bygninger skal baseres på 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. 
 
 



 
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL § 12-7.2) 
 
 
2.1 Offentlig administrasjon og tjenesteyting, Område OA1, omfatter rådhus, 
kulturhus, brannstasjon og administrasjonssenter for Rakkestad. Maks byggehøyde er 15 
meter gesimshøyde, og BYA= 100%. Eventuelt rådhustårn kan ha byggehøyde inntil 20 
meter. 
 
På område OA2 kan det oppføres bygg som supplerer funksjonene i OA1, herunder 
kulturskole.  
Bygning kan oppføres med maks byggehøyde 8 meter til gesims, og BYA=100%. 
Det skal gjøres geoteknisk vurdering av grunnforhold før utbygging av OA2. 
 
2.2 TORG: T er rådhusplassen. Rådhusplassen skal gis en urban utforming og utførelse og i 
tråd med funksjonen rådhusplass og fasade til kulturhus. Det kan opparbeides inntil to HC- 
parkeringsplasser. Det er tillatt med varelevering og adkomst til HC-parkeringsplasser over 
området T. Området skal opparbeides med henblikk på myke trafikanter og skal gis en 
universell utforming.  
 
Det bør tilstrebes å få inn grønne elementer. 
  
Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser (PBL § 12-7.7)  
3.1 PARKERING: Parkeringsområdene PK1-5 er offentlige parkeringsområder.  
PK5 skal så lenge brannstasjon er lokalisert i kulturhuset være forbeholdt ansatte i 
brannvesenet ved utrykning.  
 
PK2 og gateparkering langs Rådhusveien er korttidsplasser med tidsbegrenset parkering. 
Maksimal parkeringstid her bør være 2 timer.  
 
Minimum 5% av nye parkeringsplasser skal være tilrettelagt med ladeanlegg til elbil. Dette 
gjelder også for tiltak som berører eksisterende parkeringsområder, eller ved endringer av 
parkeringsområder.  PK1 er HC-parkering.  
 
Parkeringsgrid vist på plankart er veiledende for opparbeiding av parkeringsplasser. Annen 
opparbeiding kan godtas, imidlertid skal ikke antall plasser avvike mer enn 5 % fra plankart. 
Større avvik vil være gjenstand for dispensasjonssøknad. 
 
I tilknytning til OA1, OA2 og T skal det opparbeides sykkelparkering for minimum 25 sykler. 
Sykkelparkering skal være under tak og med låsemulighet. Det skal etableres minst 4 
ladepunkter for elsykkel ved sykkelparkering.  
 
Det er tillatt med inntil 2 HC-parkeringer på området T. 
 
3.2 VEG: 
Områdene V1-3 er offentlige trafikkområder for biltrafikk. Fotgjengerfelt skal opparbeides 
som vist på plankart. 
 
3.3 GATETUN: Områdene G1-3 er avsatt til 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). 
 
Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (PBL § 
12-7.4)  
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.  
 
4.2 OVERVANN: Overvann skal primært slippes ut på terreng i grøntområder. Hvis dette ikke 
er gjennomførbart skal det fordrøyes før påslipp til offentlig nett.  
 
Bestemmelse for å sikre verneverdier/ kulturminner (PBL § 12-7.6)  
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. 
 
 
Retningslinje for særlige drifts- og skjøtselstiltak av grønnstrukturen (PBL §12-
9) 
6.1 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. Områdene 
skal etableres med enten plenareal eller tett undervegetasjon i sammenheng med 
oppstammede trær. 
 
6.2 PARK:  
L, Velhaven er Rakkestad sentrums hovedpark og skal også ha stort innslag av lekearealer 
og innretninger for barn og voksne i alle aldre, og slik være en kombinasjon av park og 
lekeområde. Det kan innenfor området etableres historiske eller kunstneriske installasjoner. 
Dette må tilpasses parken for øvrig. 
 
6.3 TRÆR:  
For alle tiltak innenfor planområdet skal det redegjøres for og forsøkes å etablere trerekker 
med bytrær der det er naturlig. Trær over 10 cm i brysthøyde skal erstattes der det er mulig. 
 

Hensynssoner  
Utkjøringer fra Rådhusveien til FV 124 er vist som hensynsoner med frisiktstrekanter, 
området skal holdes fritt for sikthinder.  
Vegstasjon skal være under 0,5 meter over veglegemet. 
 

 



Rekkefølgebestemmelser  
 
 
6.1 
Ny bygning på området OA2 kan ikke gis brukstillatelse før følgende tiltak på områdene 
rundt er fullført:  
 

 V1 skal være ferdigstilt.  
 GS1 skal være ferdigstilt. 
 Av- og påstigningssone K/R, PK1 - HC plasser, V2 og gatetun G3 skal være ferdigstilt. 
 T skal være opparbeidet. 
 Overgangsfelt over V4 skal være opparbeidet. 
 Sykkelparkering skal være ferdigstilt. 

 
6.2 Før endelig ferdigattest kan gis, skal følgende være ferdigstilt:  
V3, PK2, PK3, PK4 og tilstøtende grøntareal.  
 
6.3 
Før anleggsstart på OA2 skal omkjøringsvei V3 være etablert. 
 


