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§1. PLANENS HENSIKT

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging innenfor planområdet.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 5 pkt.1)

Boligbebyggelse (B)
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Renovasjon (BRE)
Lekeplass (BLK)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 5 pkt.2)

Kjøreveg (SKV)
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
Gangveg/gangareal/gågate (SGG)

Grønnstruktur (PBL § 12 5 pkt. 3)

Grønnstruktur (GN)

Hensynssoner (PBL § 12 6)

Frisikt (H140)
Krav til infrastruktur (H410)

§2. AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norgeshus AS, datert
10.07.2019, sist revidert 15.04.2020, i målestokk 1:1000.

§3. DEFINISJONER

Boligbebyggelse: eneboliger (kjedede og frittliggende), tomannsboliger og
tremannsboliger.

Konsentrert småhusbebyggelse: flermannsboliger eller småhus sammenbygd i rekke eller
kjede.

§4. FELLESBESTEMMELSER

§4.1. Kulturminner

Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til respektive
myndighet (jf. generell aktsomhetsplikt etter § 8 i kulturminneloven).

§4.2. Overflatevann

Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling og bortleding av overflatevann fra
bebyggelse, veger og andre areal.

§4.3. Støy

Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke /oppholdsområder skal ikke overstige anbefalte
støygrenser angitt i tabell 3 for statlige retningslinjer i T 1442/2016.
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Det skal etableres støyskjerm i to meters høyde mot fylkesveg 124 og Heggveien. Bebyggelse som
ligger i støysone må ha balansert ventilasjon og det må ikke være noen perforeringer som svekker
lydisolasjon på støyutsatte fasader. For bebyggelse i støysone bør støyfølsomme rom ligge i første
etasje eller på stille side i andre etasje.

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T
1442/2016. Støyende drift og aktivitet skal fortrinnsvis foregå på dagtid mellom kl.07.00 17.00.

§4.4. Universell utforming

Byggeområder med tilhørende utearealer planlegges etter prinsippene for universell utforming med
tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med veger og gangveger som gir god framkommelighet
for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.

§4.5. Estetikk

Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige skjønnhets
hensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god fjernvirkning.

Garasjer, renovasjonsskur, evt. redskapsbod skal føres opp i samme farger og materialer som
boligene.

Tre skal være hovedmateriale i alle bygninger.

§4.6. Parkering

Innenfor planområdet skal det legges til rette for maksimum to parkeringsplasser inkludert
gjesteparkering pr. boenhet for eneboliger (frittliggende og i kjede/rekke) og tomannsboliger, mens
det for tre nimannsboliger skal etableres maksimum 1,5 parkeringsplass inkludert gjesteparkering pr.
boenhet.

For alle boenheter skal det legges til rette for 2 sykkelparkeringsplasser. Plassering skal fremgå av
utomhusplan ved søknad om tiltak. Sykkelparkering kan finne sted i privat bod o.l.

Det tillates ikke parkeringsplasser hvor adkomst tilsier at det må rygges ut i veilegemet.

Areal for parkering skal medregnes i BYA for det enkelte delfelt.

§4.7. Teknisk infrastruktur

Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. Tekniske traseer skal, der det er
mulig, følge vegtraseer. Eksisterende el /telekabler skal ivaretas ved utbygging.

Byggegrense mot VA ledninger settes til 4 meter. Alle tiltak 4 meter eller nærmere fra eksisterende
VA ledninger, samt flytting av disse og annen teknisk infrastruktur må redegjøres og godkjennes av
kommunen.

VA anlegg tillates lagt under alle reguleringsformål.

§4.8. Eksisterende terreng og vegetasjon

Nye tiltak/anlegg skal lokaliseres utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt samspill
med eksisterende terreng og vegetasjon.

Skjæring og fyllinger skal tilsås og pusses til.

Det tillates etablert sokkeletasjer der terreng tilsier dette.
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§5. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

§5.1. Bebyggelse og anlegg

§5.1.1. Fellesbestemmelser (B1 5 og BKS1 2)

§5.1.1.1 Plassering

Trapper, ramper, støttemurer og lignende kan plasseres inntil formålsgrense/felles eiendomsgrense.

Avstand mellom garasje og felles veg må være minst 5,5 meter der innkjøring garasje ligger vinkelrett
mot veg, og minimum 2 meter der innkjøring garasje ligger parallelt med vegen.

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.

Plassering av adkomstpiler innenfor planområdet angir antall adkomster og skal ses som veiledende.
Endelig plassering avklares ved søknad om tiltak.

§5.1.1.2 Radon

Bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegrunn som kan aktiveres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Det gis
unntak fra krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å
tilfredsstille forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften.

§5.1.2. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1 5)

§5.1.2.1 Formål

Innenfor B1 5 kan det etableres frittliggende eneboliger, kjedede eneboliger, to , og tremannsboliger
med tilhørende parkering og uteareal. Det tillates etablert ladepunkt for el bil innenfor formålet.

Det tillates etablert boder og garasjer/carporter innenfor formålet. Der det er hensiktsmessig tillates
det å bygge flere garasjer sammen.

§5.1.2.2 Grad av utnytting

Maksimum og minimum tillatt bebygd areal % BYA er følgende

B1: Maksimum 40 %, minimum 25 %

B2: Maksimum 35 %, minimum 25 %

B3: Maksimum 45 %, minimum 20 %

B4: Maksimum 40 %, minimum 20 %

B5: Maksimum 45 %, minimum 20 %

Områdene skal samlet bygges ut med minimum 34 boenheter.

§5.1.2.3 Byggehøyde og takform

Gesims og mønehøyde skal måles fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.

På B1 5 tillates flatt tak, pulttak og saltak. Takvinkel skal være mellom 0 og 42 . Maks gesimshøyde
er 6,5 meter og maks mønehøyde 8,5 meter. Ved bruk av flatt tak er maks gesimshøyde 6,5 og
pulttak tilsvarer øvre gesims mønehøyde med minimum 20 .

Det tillates etablert boder med maks høyde 3 meter over ferdig planert terreng.
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§5.1.3. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 2)

§5.1.3.1 Formål

Innenfor planområdet i felt BKS1 2, kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende
parkering og utearealer.

Det tillates etablert boder og garasjer/carporter innenfor formålet. Der det er hensiktsmessig tillates
det å bygge flere garasjer sammen. Det tillates etablert ladepunkt for el bil innenfor formålet.

§5.1.3.2 Grad av utnytting

Maksimum og minimum tillatt bebygd areal % BYA er følgende;

Maksimum 45 %, minimum 30 %

Områdene skal samlet bygges ut med minimum 31 boenheter.

§5.1.3.3 Byggehøyde og takform

Gesims og mønehøyde skal måles fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.

På BKS1 2 tillates flatt tak, pulttak og saltak. Takvinkel skal være mellom 0 og 42 . Maks
gesimshøyde er 7 meter og maks mønehøyde 9 meter. Ved bruk av flatt tak og pulttak tilsvarer øvre
gesims mønehøyde. Pulttak skal ha minimum 20 takvinkel.

Det tillates etablert boder med maks høyde 3 meter over ferdig planert terreng.

§5.1.4. Renovasjon (f_BRE1 2)

Innenfor formålet skal det etableres felles nedgravd renovasjonsløsning.

§5.1.5. Lekeplass (f_BLK1 2)

f_BLK1 2 skal være felles for beboere innenfor planområdet. Lekeplassene skal møbleres med
minimum en sandkasse, et lekeapparat/lekeutstyr og 1 2 sittebenker. Lekeareal skal skjermes mot
veg ved hjelp av gjerde/hekk eller lignende.

F_BLK1 skal utformes slik at overflatevann kan renne fritt uten å være til hinder for bruk av området.
Situasjonsplan over lekeplasser skal godkjennes av kommunen.

§5.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§5.2.1. Kjøreveg (SKV1 3)

f_SKV1 3 er adkomstveger og skal opparbeides med en bredde på 5 meter. Frisikt mot Furuhaugen
skal være 4x20 meter.

§5.2.2. Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)

Annen veggrunn – tekniske anlegg kan benyttes til skjæring/fylling, støyskjermingstiltak, teknisk
infrastruktur, m.m. Områdene er regulert med bredde 0,5 m. Området kan beplantes med egnet
vegetasjon så fremt dette ikke er til hinder for sikt eller snølagring.

§5.2.3. Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

Annen veggrunn – grøntareal kan benyttes til skjæring/fylling, støyskjermingstiltak, teknisk
infrastruktur, m.m. Området kan beplantes med egnet vegetasjon så fremt dette ikke er til hinder for
sikt eller snølagring.

§5.2.3.1 Gangveg/gangareal/gågate (SGG)

SGG skal opparbeides med fast dekke og en bredde på minimum 2,5 meter.
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§5.3. Grønnstruktur

§5.3.1. Grønnstruktur (GN)

Det tillates etablert gangstier, gangveger og lignende innenfor formålet. For
opparbeidelse/beplantning av området skal det velges beplantning som ikke er listet i
fremmedsartslisten, jf. Miljødirektoratet og Artsdatabanken. Det bør etableres mest mulig
vedlikeholdsfri vegetasjon.

§5.3.2. Turveg (GT)

Turveg skal etableres med fast dekke. Turvegen skal belyses. Det skal benyttes en lav belysning som
ikke belyser boliger i området.

§6. HENSYNSSONER

§6.1. Sikrings , støy og faresoner (§11 8 a)

§6.1.1. Frisikt (H140)

I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander
(herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke
sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå.
Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke hindrer sikten
tillates.

§6.1.2. Krav vedrørende infrastruktur (H410_1)

Innenfor formålet tillates kun selvbærende tiltak/konstruksjoner.

§6.1.3. Krav vedrørende infrastruktur (H410_1 og 2)

Innenfor hensynssonen tillates ikke anlegg i hager som f.eks. plattinger, levegger og lign da dette kan
være til hinder for gravearbeider/rask utbedring av skader. Overdekning over ledninger skal være
minimum dagens overdekking og ikke overstige 3,5 meter over topp ledningsnivå.

Av hensyn til ledningsnett tillates kun overfylling med jordmasser innenfor hensynssonen.

§7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§7.1. Før igangsettingstillatelse

§7.1.1. Jordressurser

Før det gis igangsettingstillatelse skal det gjøres rede for håndtering av jordressursene i området.
Matjordlaget bør sikres videre bruk, primært til jordbruksformål.

§7.1.2. Teknisk infrastruktur

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjente tekniske planer.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det utarbeides en VA rammeplan som også viser
overvannshåndtering. Denne skal godkjennes av Rakkestad kommune.

§7.1.3. Situasjonsplan

Før det gis igangsettingstillatelse skal situasjonsplan være godkjent. Denne skal være minimum
målestokk 1:500. Situasjonsplan og snitt skal vise plassering av bygninger, lekeplass, utomhusareal,
terrasser, terrengbearbeiding, avkjørsel med siktlinjer, plass for snøopplag, parkeringsplasser og
renovasjonsløsning.

Snitt og fasader skal vise utforming av planlagt bebyggelse, synliggjøre eksisterende og planlagt
terreng rundt planlagt tiltak, samt redegjøre for hovedatkomst til/fra bygningen.
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§7.2. Før bebyggelse tas i bruk

§7.2.1. Teknisk infrastruktur

Ved trinnvis utbygging skal teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m.m.) for hvert delfelt
være etablert før boliger i delfeltet kan tas i bruk.

Adkomster, gang og sykkelveger og parkeringsarealer skal være opparbeidet i henhold til
situasjonsplan og øvrige bestemmelser før bebyggelse tas i bruk innenfor det aktuelle delfeltet.

§7.2.2. Lekeplass

Før det kan gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor delområdene BKS1 2 samt B1 og B3 skal BLK1
være ferdig opparbeidet. Før det kan gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor delområdene B2, B4
og B5 skal BLK2 være ferdig opparbeidet. Med ferdig opparbeidet menes at området er ryddet,
planert og tilsådd og at krav i bestemmelse §5.1.5 er oppfylt. Eventuelt skal dette være ferdig
opparbeidet senest påfølgende vekstsesong.

§7.2.3. Grønnstruktur

Før bebyggelse tas i bruk skal grønnstruktur og eventuelle gangstier, gangveger og lignende innenfor
formålet være opparbeidet.

§7.2.4. Turveg (GT)

Når halvparten av feltet er bygd ut skal turveg GT være ferdig opparbeidet med fast dekke.

§7.3. Rekkefølge i tid

Området tillates utbygd i delfelt så lenge kravene i rekkefølgebestemmelser er oppfylt.


