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1 BAKGRU N N

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging på eiendommene gnr. 7, bnr. 295 og 298.
Planlagt bebyggelse er tenkt i form av frittliggende småhusbebyggelse. Bebyggelsen vil bestå av
flermannsboliger og frittliggende eneboliger. Det er planlagt min. 65 boenheter. Formålet med
planen er å bidra til økt fortetting og å legge til rette for opparbeidelse av gode felles utearealer
egnet for lek, rekreasjon og opphold.

1.2 OM FORSLAGSSTILLER

Norgeshus AS er et arkitekt og ingeniørkontor som jobber med bygningsprosjektering fra
planoppstart til overlevering. Norgeshus er en franchisebedrift og har entreprenører over hele landet
som bygger alt fra småhus på én tomt til hele boligfelt og næringsbygg/leilighetsbygg.

Norgeshus har utført en rekke tidligere planarbeider i Norge, og har sentral godkjenning innenfor
følgende godkjenningsområder:

Tabell 1 Norgeshus godkjenningsområder.

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse

Ansvarlig søker (alle typer tiltak) 3

Prosjekterende Arkitektur 3

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 3

Prosjekterende Veg, utearealer og landskapsutforming 2

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering 2

Prosjekterende Brannkonsept 2

Prosjekterende Bygningsfysikk 2

Prosjekterende Lydforhold og vibrasjoner 2

2 PLAN OM RÅDET

2.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger på Fladstad i Rakkestad kommune, ca. 650 meter fra Rakkestad rådhus.
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Figur 1. Oversiktskart som viser planområdet med rød sirkel.

2.2 DAGENS BRUK

Området er i dag registrert som fulldyrka jord (Skog og landskap) og brukes til kornproduksjon.

2.3 PLANSTATUS

Fylkesplan Østfold
Fylkesplanen – «Østfold mot 2050» er en plan som har betydning for hvordan østfoldsamfunnet
utvikler seg. Hensikten med planen er å være retningsgivende og forsterkende for den utviklingen
som skjer i fylket.

Fylkesplanen er delt inn i en samfunnsdel og en arealstrategi. Samfunnsdelen består av definerte mål
og strategier for at fylket beveger seg i riktig retning. Samfunnsdelen har som mål og å sikre
bærekraftig utvikling i Østfold og er delt inn i tre bærekraftperspektiver; klima og miljø, verdiskaping
og kompetanse samt levekår og folkehelse. Arealdelen skal benyttes som et verktøy for å iverksette
strategiene og nå målene som er satt i samfunnsdelen.

Planområdet er i Fylkesplanen avsatt til tettbebyggelse innenfor en definert grense for fremtidig
tettbebyggelse.



6

Figur 2. Utsnitt Fylkesplan for Østfold.

Gjeldende reguleringsplan
Planområdet er avsatt til boligformål, grønnstruktur og friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for
Fladstad gård, planid. 20050002, plankart datert 20.06.2003.

Figur 3. Utsnitt gjeldende reguleringsplan.
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2.4 EIENDOMSFORHOLD

Eiendomskart
Planområdet består av fem eiendommer og er totalt om lag 27014 m2. Bjørnstad Bygg utvikling AS
eier 7/295 og 298, mens Rakkestad kommune eier 7/2 og 7/264.

3 PLAN FORSLAGE T

Figur 4: Forslag til plan.

3.1 PLANENS INTENSJON

Planens intensjon er å legge til rette for boligfortetting i Rakkestad kommune. Intensjonen er å bygge
min. 65 boenheter i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.

Tabell 2: Arealfordeling

Arealtabell

§12 5. Nr. 1 Bebyggelse og anlegg Areal (m2)

Boligbebyggelse (B) 12695,6

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 5964,1

Lekeplass (BLK1) 524,5

Lekeplass (BLK2) 184

Renovasjon (R) 45,3
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Sum areal denne kategori: 19413,6

§12 5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m2)

Kjøreveg 3232

Gangveg/gangareal/gågate (SGG) 37,7

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 571,3

Annen veggrunn – grøntareal tekniske anlegg (SVG) 504,2

Sum areal denne kategori: 4345,3

§ 16 5 Nr. 3 Grønnstruktur

Blå/grønnstruktur (BGS) 2987,3

Turveg (GT) 635,2

Sum areal denne kategori: 3622,6

Totalt alle kategorier: 27381,4

3.2 PLAN EN S DOKUME N TER

Planmaterialet består av følgende dokumenter.

Plankart m/tegnforklaring
Planbeskrivelse
Bestemmelser
ROS analyse
VA plan
Geoteknisk rapport
Referat fra oppstartsmøte
Varslingsbrev med varslingsliste
Kunngjøringsannonse
Merknader

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI standard.

3.3 PLAN AVGRE N SNI N G

Plangrensen følger eiendomsgrense for 7/295 i øst og sør, for deretter å følge eiendomsgrense for
7/274 i sør. Mot vest følger den eiendomsgrense mot 7/249. I nord følger den eiendomsgrensene for
7/295 og 7/298, men har tatt med Granveien og Seljevegen til de møter Furubakken. Planområdet er
ca. 27 daa.
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Figur 5. Kart som viser planavgrensningen.

3.4 REGULERINGSFORMÅL

Bebyggelse og anlegg
Følgende definisjon er benyttet for bebyggelse;

Boligbebyggelse; kjedede og frittliggende eneboliger, tomannsboliger og tremannsboliger.

Følgende definisjon er benyttet for konsentrert småhusbebyggelse; frittliggende flermannsboliger
(opptil nimannsboliger) eller småhus sammenbygd i rekke eller kjede.

3.4.1.1 Boligbebyggelse

Utnyttelsesgrad
Planen benytter minimum BYA for å sikre at fortetting skjer som forespeilet i området.

Planlagte bygninger er beregnet å ha en BYA på ca. 5807 m2.

Tabell 3. Viser beregningsgrunnlag for BYA ut fra skissert bebyggelse for hvert felt.

Felt Areal (m2) Boliger (BYA) Antall boliger BYA boliger Parkering (m2) BYA felt
B1 1262

Hus A1 A3 120 3 360
Parkering 3 54

BYA bebyggelse 360 32,8
B2 514

Hus A4 120 1 120
Parkering 1 18

BYA bebyggelse 120 26,8
B3 4120

Hus B1 B5 116,1 5 580,5
Hus C1 C4 135,4 4 541,6

Hus H1 og H2 135,4 2 270,8
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Parkering 11 198
BYA bebyggelse 1392,9 38,6
B4 2602

Hus A5 A6 120 2 240
Hus D1 D3 89 3 267
Parkering 5 90

BYA bebyggelse 507 22,9
B5 4198

Hus E1 E3 206,2 3 618,6
Hus D4 D7 89 4 356
Hus F1 F2 178,3 2 356,6 3,7
Parkering 14 252

BYA bebyggelse 1331,2 37,7
BKS1 4641

Seksmannsbolig 305,5 3 916,5
7/9 mannsbolig 322,7 1 322,7

7 stk boder/garasjer 1 453,2 453,2
Parkering 13 234

BYA bebyggelse 1692,4 41,5
BKS2 1323

Seksmannsbolig 305,5 1 305,5
Garasje 1 98,9

Parkering 3 54
BYA bebyggelse 404,4 34,6
Totalt BYA bebyggelse 18660 32 5807,9 31,1
Totalt inkl. parkering
og garasjer 900 36,0

Det er planlagt 50 parkeringsplasser på bakken. Disse gir en BYA for parkering på ca. 900 m2.

Det er planlagt boenheter i ulike størrelser fra om lag 40 m2 til 120 m2. Hver boenhet vil ha en privat
balkong/terrasse.

Dette vil gi en utnyttelse på ca. 36 % av totalt boligareal innenfor planområdet.

Det stilles krav om minimum utnyttelse i planområdet på 65 boenheter.

Plassering og utforming
Bebyggelsen vil plasseres rundt en intern veg i som går i sløyfe innad i planområdet. Dette gjør at det
meste av bebyggelsen vil plasseres mot plangrensen og noe vil plasseres i midten sammen med et
felles areal til lek og opphold.

Bebyggelsen tillates oppført i to etasjer med maksimum gesims og mønehøyde på 9 meter. Det
åpnes opp for at det kan bygges tre etasjer innenfor BKS1. Der terrenget tillater kan det etablert
sokkel.

Bebyggelsen er av relativt lik karakter. Innenfor alle felt for boligformål er det planlagt boliger som
kan tilrettelegges for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Skissert bebyggelse er planlagt bygd
med tre som hovedmaterialemateriale med innspill av andre materialer for å skape mer liv og
variasjon i fasaden.

Det tillates både flatt tak, pulttak og saltak innenfor planområdet.

Høyden på bygningene varierer fra ca. 5,5 meter over en etasje til ca. 9,5 meter over tre etasjer.
Høyden er satt ut fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. Terrenget vil tilpasses rundt bebyggelsen.
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Figur 6. Foreløpig skisse av tenkt situasjonsplan.

Det er lagt til rette for to gode, solrike og skjermede uterom med lekeapparater for barn i tillegg til
grøntdrag.

3.4.1.2 Renovasjon
Det legges opp til felles avfallshåndtering. Det er satt av to områder på 8 x 3 meter til formålet. Det
er ønskelig at det legges til rette for nedgravd avfallsløsning. Dette er plassbesparende, luktfri og
estetisk tilfredsstillende. Dimensjoner og antall containere vil avklares i detaljprosjektering, og
avhenger av sorteringsgrad og tømmefrekvens.

3.4.1.3 Lekeplass/uteoppholdsområder
Kommuneplanens bestemmelse § 1.1 sier at det skal finnes minimum 50 m2 fellesareal pr.
boligenhet. Disse arealene skal være sikret for felles bruk, være sikret adkomst og ha en avstand på
maksimalt 300 meter fra de boenheter de skal betjene. Arealene skal også være tilknyttet andre
grøntdrag/friområder og større, sammenhengende friluftsområder/grønne korridorer.

Det er planlagt to lekeplasser innad i planområdet. Disse er 525 m2 og 184 m2. Opparbeiding av
lekearealene vil ivareta prinsippene om universell utforming. Lekeplassene har gode solforhold. I
tillegg har hver enkelt boenhet privat uteoppholdsareal i form av veranda/terrasse.

Lekeplassene skal utstyres med minimum sandkasse, et lekeapparater og to sittebenker. Arealet skal
utformes slik at det gir mulighet for at alle aldersgrupper skal benytte det.
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Samferdsel og infrastruktur

Offentlige trafikkområder
Planområdet strekker seg ut til Furubakken som er en kommunal veg. Furubakken har fartsgrense 30
km/t ifølge vegkart.no. Planen vil ikke føre til noen endring i linjeføringen for den kommunale vegen.

Kjøreveg
Planområdet har adkomst fra Furubakken. Planområdet vil ha en veg som går i en sløyfe gjennom
området. Vegene som blir anlagt vil være 5 meter med 0,5 meter annen veggrunn på hver side.

Snuplass er dimensjonert etter retningslinjer for lastebil.

Parkering
Rakkestad kommune påpekte ved oppstartsmøte at ny reguleringsplan for Fladstad II skal innordne
seg etter gjeldende plan på naboeiendommen (Fladstad gård, del av B4, gnr./bnr. 7/294) når det
gjelder krav til parkering. Denne detaljplanen sier at det skal finnes maks 2 parkeringsplasser for
frittliggende eneboliger og tomannsboliger og maks 1,5 parkeringsplass for kjedet bebyggelse
og/eller leilighetsbygg. Ved eventuelt utleieenhet kan det opparbeides 1 parkeringsplass per enhet.

Planen legger opp til en parkeringsplass i carport for eneboligene, samt en parkeringsplass foran
denne. For beboere i tomannsboligene vil det finnes 2 parkeringsplass per boenhet, mens det for tre,
fire og seksmannsbolig vil finnes 1,5 parkeringsplass per boenhet.

Hensynssoner

3.4.6.1 Frisikt
Det er innregulert sikringssoner 4x20 m for frisikt ut mot Furubakken i nord.

Estetikk
Planlagt bebyggelse vil skille seg noe fra nærliggende bebyggelse da området bærer preg av å ha blitt
utbygd over tid. Dette gjør at det ikke er en definert arkitektonisk kvalitet i området. Reguleringsplan
for Fladstad gård, del av B4 ble vedtatt 2017. Dette planområdet er nå under utbygging – noe som
gjør at det bygges boliger med et mer moderne formspråk i umiddelbar nærhet. Ny bebyggelse vil ha
mange likheter med det som bygges øst for planområdet.

Det vil bli tillatt med både flatt tak, pulttak og saltak – noe kan være med på å skape et dynamisk
uttrykk.

4 PLAN PROSESS OG M EDVI RKNI N G

4.1 OM PLANPROSESSEN

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 14.06.2018. Kommunen sa seg positiv til en regulering av
området.

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Rakkestad Avis 26.juli 2018 og berørte parter varslet
i eget brev datert 20.juli 2018. Frist for kommentarer og merknader ble satt til 27.august 2018.
Planforslag ble innlevert 10.juli 2019.
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4.2 INNSPILL

Oppsummering av innspillene
Alle innspill/merknader ligger i sin helhet i vedlegg 5. Dette er kort oppsummert de viktigste
problemstillingene som er adressert.

Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) uttalelse datert 20. juli 2018:

Viser til plan og bygningsloven og byggteknisk forskrift med tanke på hensyn til flom og
skredfare.
Omtaler de allmenne interessene knyttet til vassdrag og grunnvann og konsesjonsplikt etter
vannressursloven.
Påpeker at planen må ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi og
vassdragslovgivningen.
Anbefaler å bruke deres karttjeneste, sjekklister og veiledere aktivt i planarbeidet. Dersom
planen berører noen av NVEs saksområder skal de ha planen på offentlig ettersyn.

Fylkesmannen i Østfolds uttalelse av 31.juli 2018:

Ber om at planbeskrivelsen redegjør for de omkringliggende områdene og utnyttelse der.
Påpeker at bestemmelsene bør sikre minimum arealutnyttelse og at denne kan være høy på
grunn av at det er dyrka mark i planområdet og i umiddelbar nærhet. Ved høy utnyttelse
påpeker de viktigheten av tilstrekkelig lekeareal/uteplasser.
Med bakgrunn i dyrka mark bør man vurdere en bestemmelse angående matjordlaget.
Mener andelen eneboliger bør være minimal.
Ønsker maksimumkrav til parkering.
Regner med at det sørges for tilstrekkelig kunnskap om grunnforhold.
Påpeker at det bør arbeides med overvannsløsninger som er naturbaserte fremfor lukkede
rør.
Lister opp SPR for samordnet bolig , areal og transportplanlegging, SPR for klima og
energiplanlegging i kommunene og RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
som relevante for planen.
Lister opp følgende generelle tema som vurderes som viktige; barn og unge, estetikk,
universell utforming, blå grønn struktur, naturmangfold, fremmede skadelige arter,
samfunnssikkerhet og klimatilpasning, støy, luftkvalitet, terrenginngrep og masseforvaltning,
grunnforurensning, klimagassutslipp og energi, vannforvaltning og kartfremstilling.

Rakkestad Energi ASs uttalelse datert 30.juli 2018:

Påpeker at de har anlegg i området og at eventuelle kostnader i forbindelse med
flytting/endring på dekkes av tiltakshaver.
Sier videre at det må påberegnes anleggsbidrag for tilkobling av inntil to nettstasjoner og
lavspentnett.

Statens vegvesens uttalelse, datert 31.juli 2018:

Ber om at byggegrense mot Fylkesveg 124 i gjeldende plan for Fladstad gård opprettholdes.
Mener det bør gjennomføres en trafikkanalyse som synliggjør om det er nødvendig med
kryssutbedring mellom Skolevegen og Fylkesveg 124.
Kryss og avkjørsler bør utformes i tråd med deres håndbok N100, kap. E.1.
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Siktkrav skal defineres som siktrekanter og areal utenfor vegareal skal reguleres som
hensynssone. Sikthindringer kan ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanenivå. Dette skal
tas inn i bestemmelsene.
Påpeker at det bør settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser, og at det bør
stilles krav til kvaliteten på disse.
Mener at det bør være bestemmelser som stiller maksimumsantall biloppstillingsplasser per
boenhet og oppfordrer til at det settes av ladeplasser til elbil.
Planbeskrivelsen må omtale hvordan området betjenes med kollektivtransport (avstand,
hyppighet etc.), og hvordan adkomst til disse er.
Bestemmelser og plankart må omtale hvordan universell utforming ivaretas.
Forutsetter at T1442:2016 og T 1520 legges til grunn for planarbeidet og anmoder om at det
gjennomføres en støyutredning. Tiltak mot støy anbefales innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene.
Viktig at det tilrettelegges for en trafikksikker anleggsperiode. Anbefaler at det utarbeides
bestemmelser som inkluderer trafikksikkerhetstiltak i anleggsperioder.

Hafslund Nett ASs uttalelse datert 14.august 2018:

Påpeker at de ikke har nett i området.

Østfold fylkeskommunes’ uttalelse, datert 24.august 2018:

Forutsetter at tiltaket er i tråd med fylkesplanen for Østfold og andre regionale føringer. De
påpeker at fortetting, arealutnyttelse og bærekraftighet er spesielt relevante retningslinjer i
fylkesplanen.
Påpeker at planen må redegjøre for vurderinger som er gjort angående flytting og nydyrking
av dyrka mark som erstatning for tapt produktiv jord.
Påpeker at planarbeidet må ha fokus på å etablere bomiljø som fremmer trivsel, fysisk helse
og oppvekstmiljø og viser til rundskriv T 2/08. De viser til at barnas representant eller
tilsvarende i kommunen skal gi anledning til å medvirke i planprosessen.
Lekeareal må ha eget arealformål og ferdigstillelse bør innarbeides i
rekkefølgebestemmelsene. Viser til kommunens minimumskrav til leke og oppholdsarealer
og T 1513.
Viser til erstatningsareal når det gjelder omdisponering av arealer satt av til fellesareal,
friområder eller areal som benyttes/er egnet til lek.
Planforslaget bør sørge for gangforbindelser som er trygge og reduserer reisetid til fots og på
sykkel.
Anbefaler at det fastsettes bestemmelser som angir maksimumsnormer angående
parkeringsdekning og oppfordrer til å stille minstekrav til andel parkeringsplasser med
ladetilbud.
Planen må sikre etablering av minimum antall sykkelparkeringsplasser per boenhet..
Anbefaler å ta inn tekst angående automatisk fredete kulturminner.

Videre lister de opp en del generelle tema som risiko og sårbarhetsanalyse, støy, luftkvalitet,
grunnforhold og planfremstilling.

Bearbeiding av planforslaget etter innspill
NVEs innspill er tatt til etterretning og deres verktøy og sjekklister er benyttet i planarbeidet.
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N VE bør få planen på høring da området ligger under marin grense – noe som er et tema på deres
sjekkliste.

Når det gjelder Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart mener regulant at planleggingen bidrar
til å gjøre Rakkestad til et mer kompakt tettsted. Området er sentrumsnært og har vært avsatt til
bolig over lengre tid. Estetisk redegjørelse for både omkringliggende områder og planområdet finnes
i beskrivelsens punkt 3.4.7. Når det gjelder arealutnyttelse er det satt inn minimum BYA % i
bestemmelse 5.1.2.2 og 5.1.3.2. For parkering er det satt inn maksimum i bestemmelse 4.6. Andelen
eneboliger innenfor planområdet ligger på rundt 37 %. Tiltakshaver ønsker å kunne bygge ulike typer
boliger for å kunne få et bedre bomiljø med beboere i ulike aldersgrupper. Når det gjelder boliger per
daa vil planen ha 3,5 boliger per dekar dersom man tar utgangspunkt i avsatt areal til boligformål (ca.
18,6 daa). Planen legger opp til 709 m2 med lekeareal som er lett tilgjengelig for beboerne i området.

Det er satt inn en rekkefølgebestemmelse som sier at det må gjøres rede for håndtering av
jordressursene i området før det gis igangsettingstillatelse.

Multiconsult AS utførte i 2017 grunnundersøkelser i området. Totalsonderingene ble avsluttet mot
antatt fjell fra 1,7 meter til 11 meters dybde. Der det ble funnet leire er ikke denne klassifisert som
sprøbruddsmateriale eller kvikkleire.

Når det gjelder de generelle temaene som Fylkesmannen lister opp i sitt innspill er dette tema som er
omtalt og vurdert i prosessen og planbeskrivelsen.

Rakkestad energis uttalelse er fulgt opp ved at forslagsstiller har tatt hensyn til de anlegg som finnes i
området.

Statens vegvesens (SVV) uttalelse er ivaretatt ved at byggegrense fra planen for Fladstad gård er
opprettholdt. Det er foretatt en enkel vurdering av trafikkforhold med bakgrunn i Statens vegvesens
håndbok V713. Dersom kommunen og SVV mener det er nødvendig med en trafikkanalyse mener
regulant at dette kan utføres etter 1.gangs høring. Når det gjelder siktkrav ivaretar plankartet og
bestemmelsene dette. Planen legger til rette for myke trafikanter ved å ha grønnstruktur/gangareal
som fører ut/inn av området i alle himmelretninger. Som nevnt tidligere er det satt maksimumskrav
til parkeringsplass per boenhet og ladepunkter for elbil. Under punkt 5.15. i beskrivelsen er det gjort
en vurdering hvordan antall parkeringsplasser kan bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av
alternative fremkomstmidler. Når det gjelder kollektivdekning er dette omtalt i punkt 5.15 angående
trafikkforhold. På grunn av at deler av planområdet er i gul støysone for Fylkesveg 124 er det utført
en støyutredning. Støy er i tillegg omtalt i bestemmelse § 4.3. Angående trafikksikkerhet i
anleggsperioden er det viktig at området sikres i anleggsperioden for å hindre at uvedkommende har
tilgang. Tiltakshaver oppfordres til å sørge for god kommunikasjon og formidling av sikkerhet rundt
og på anleggsområdet til anleggssjåfører.

Hafslund Nett ASs uttalelse er tatt til orientering og det er ikke behov for å kommentere denne.

Østfold fylkeskommune påpeker i sin uttalelse at planen må være i tråd med fylkesplanen.
Fylkesplanen for Østfold viser området som tettbebyggelse, planen i tråd med dette. Detaljplanen
sørger også for fortetting, god arealutnyttelse og et variert botilbud i et sentralt område. Planen
legger opp til fortetting innenfor arealet som er avsatt til tettbebyggelse og bidrar derfor til
transporteffektivitet og er således i tråd med Fylkesplanens delmål 1 og 3 under klima og miljø.
Planen sørger for gode overvannsløsninger (se punkt 5.14.2) i henhold til Fylkesplanens delmål 13
under klima og miljø. Planforslaget legger opp til gode forbindelser for gående og syklende gjennom
gangstier og grønnstruktur, dette er med på å forsterke Fylkesplanens delmål 30 under verdiskapning
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og kompetanse. Det er foretatt en støyvurdering i forbindelse med detaljplanen. Dette sikrer at
støyplager reduseres – noe som er i tråd med Fylkesplanens delmål 5 under levekår og folkehelse.
Delmål 6 under levekår og folkehelse er også ivaretatt ved at man legger opp til varierte boligtyper
og gode lekeplasser som kan fungere som møteplasser for beboerne og være med på å skape gode
bomiljø med beboere fra ulike generasjoner.

Fylkeskommunens innspill angående bomiljø som fremmer trivsel, fysisk helse og et trygt
oppvekstmiljø er fulgt opp ved å legge gjennomgående grønnstruktur i området, sørge for gode
lekeareal og ulike boligtyper. Reguleringsplan for Fladstad gård (gjeldende plan) har ingen avsatte
areal til lekeformål. Planen legger opp til to lekeareal på til sammen om lag 709 m2, i tillegg er det
rundt 3000 m2 grøntareal innenfor planområdet. Dette gjør det ikke nødvendig med erstatningsareal.
Uttalelse angående bil og sykkelparkering er kommentert tidligere i dette kapittelet. Når det gjelder
automatisk fredete kulturminner er bestemmelse som foreslått tatt inn i planbestemmelse § 4.1.

5 KON SEKVEN SE R AV PLAN FORSLAGET

5.1 KRAV TI LKU
Planen er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning.

5.2 BY OG STE DSUTVI KLI NG

Jfr. Statlig planretningslinjer for samordnet bolig , areal og transportplanlegging (26.09.2014) er det
ønskelig med en fortetting i sentrumsområder i byer og tettsteder. Planforslaget bidrar til dette.

Fylkesplanens delmål 6 under levekår og folkehelse sier at man gjennom arealplanlegging og
utforming av boligområder skal skape økt trivsel, fysisk aktivitet og større trygghet. Delmålet sier
også at man skal sørge for variasjon i boligtyper og gode uteområder. Delmål 13 under deltagelse,
livsglede og demokrati sier at man skal ha samfunn som bidrar til dialog mellom generasjoner og
ulike samfunnslag.

Planlagt tiltak sørger for en fortetting i utkanten av et eksisterende boligområde. Området er lett
tilgjengelig både for gående, syklende og de som benytter seg av kollektivtilbud. Planen legger til
rette for at det skal bygges ulike boligtyper som har gode uteareal. Dette gjør at man kan treffe ulike
segmenter av kjøpere. Planområdet sørger for at det er satt av lekeareal som kan benyttes som
møteplasser mellom beboerne i området.

5.3 BYGGESKI KK OG ESTETI KK

Kommuneplanens bestemmelse §1 sier at ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal
nye bygninger og anlegg utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på
stedet, kulturlandskapet og den tradisjonelle byggeskikken.

Den eldre bebyggelsen i området er preget eneboliger i en og to etasjer med saltak der tre er
hovedmateriale. Det finnes også noen hus med pulttak og noen flermannsboliger. Øst for området er
det to nye boligfelt. Her bebyggelsen variert med både frittliggende eneboliger, eneboliger i
kjede/rekke og flermannsboliger. Felles for disse er at hovedmaterialet er tre. Det finnes ulike
takformer i de nye byggefeltene.

Planen søker å bevare hovedtrekkene i området. De foreløpig planlagte boligene vil være to etasjer
og ha tre som hovedmateriale. Det tillates flatt tak, saltak og pulttak innenfor planområdet. Dette
gjør at området kan få et mer dynamisk uttrykk.
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Det er lagt opp til romslige lekeareal noe som er med på å gi utsyn/adgang til grøntdrag utenfor
planområdet.

Planbestemmelsene definerer ingenting med tanke på fargevalg slik at dette kan være med på å
skape variasjon i arkitekturen. Planbestemmelsene vektlegger gode helhetsløsninger med tanke på
plassering, harmonisk utforming og materialbruk.

5.4 FJERNVIRKNING

Under følger illustrasjoner som viser hvordan planlagt tiltak kan oppleves visuelt. Det påpekes at
dette kun er illustrasjoner og ikke bilder av ferdig prosjekt.

Figur 7. Perspektiv fra nordvest
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Figur 8. Perspektiv fra nordøst

Figur 9. Perspektiv fra sørøst
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Figur 10. Perspektiv fra sørvest

5.5 LANDSKAP/GRUNNFORHOLD

Planområdet stiger fra kote 96 i sør sørøst til kote 106 i øst. I eiendomsgrensen mellom 7/295 og
7/298 går det en liten forsenkning i terrenget.

Kart fra Norges geologiske undersøkelse viser at området ligger i et område der berggrunnen består
av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Løsmassekart klassifiserer løsmassene
som tykk marin avsetning. Kartgrunnlaget viser at området ligger under marin grense, utenfor
kartlagt kvikkleireområde, og utenfor skred og flomfare.

Multiconsult utførte i november 2017 grunnundersøkelser i området på oppdrag fra Bjørnstad Bygg
AS. Boreprøvene viser at man har motstand i massene på minimum 5 N på noen meters dybde.
Grunnundersøkelsen viser at en møter fjell på 1,7 til 11 meters dybde. Leiren i området klassifiseres
ikke som sprøbruddsmateriale eller kvikkleire.

5.6 DEMOGRAFISKE FORHOLD

Per 2. kvartal 2018 var det registrert 8180 innbyggere i Rakkestad kommune (ssb.no).

I henhold til beregningsregler som andre kommuner operer med vil antall nye beboere i planområdet
være (gjennomsnittlig 2,6 beboere pr boenhet):

65 enheter * 2,6 beboere pr boenhet = 169 nye beboere.

Dersom det tas utgangspunkt i at 100 boenheter genererer ca. 6,5 barn per alderstrinn vil tiltaket
genere (65enheter*6,5)/100 =4,2 4 5 barn per alderstrinn.

Hvis 80% av disse trenger barnehageplass, vil tiltaket generere:

4,2 * 0,8 = 3,36 3 4 barn.

Det vil si at planforslaget potensielt kan medføre at det kan bli behov for 3 4 nye barnehageplasser
og 4 5 nye skoleplasser pr alderstrinn.

Det påpekes at dette er estimat som må ses i henhold til hvilke aldersgrupper som viser interesse for
tiltaket.
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5.7 BARNS INTERESSER

Barns interesser blir ivaretatt gjennom å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig leke og uteareal per
boenhet. Det er planlagt to lekeplasser i området. Den ene lekeplassen ligger i tilknytning til
grøntarealer. Planområdet har egen intern adkomst veg som vil ha relativt lite trafikk.

Planområdet ligger 750 meter fra Bergenhus skole og 2,7 km fra Os skole som har elever fra 1. 7.
trinn. Det vil være fortau langs hele skolevegen. Rakkestad ungdomsskole ligger 500 meter øst for
planområdet. Ifølge kommunens nettsider finnes det åtte barnehager i Rakkestad. Den kommunale
barnehagen Fladstad barnehage ligger noen hundre meter unna planområdet.

Regulant kjenner ikke til kapasitet på skole og barnehage.

5.8 FRILUFTSLIV

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Kaseåsen og Fladstadjordet. Dette er friluftslivsområder
som i Naturbase er vist som svært viktig. Dette er et område som stimulerer til naturlig lek og
opphold, og kan ha stor rekreasjonsverdi.

5.9 FOLKEHELSE

Planen legger opp til universelt utformet lekeareal med gode møteplasser for alle aldre.
Solforholdene i planområdet er gode. I tillegg har planområdet god tilgang til grøntareal som kan
stimulere og fremme fysisk aktivitet. Alle disse punktene vil være med til å fremme god folkehelse.

Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø i et relativt sentralt område på Rakkestad.
Ved å regulere leke /uteområde bidrar planen til møteplasser for beboerne – noe som fører til
relasjoner, tilhørighet og et bedre bomiljø. I tillegg til dette har planområdet nærhet til skole og
idrettsplass og områder for rekreasjon.

Planen legger opp til boliger som er gode å leve i, med god sammensetning og planløsning som
sørger for bokvalitet. Planområdet har gode solforhold. Planene ivaretar estetiske verdier i området
og er med på å bidra til bedre folkehelse.

5.10 LOKALKLIMA

Solforhold
Eiendommen har gode solforhold hele året. Eksisterende bebyggelse i øst vil bli påvirket av planlagt
tiltak på ettermiddag.

Støy
Planområdets vestre del er utsatt for vegstøy fra Fylkesveg 124.
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Figur 11. Utsnitt fra støykart for Rakkestad. Kilde: Statens vegvesen.

Med bakgrunn i dette ble MjøsPlan AS engasjert for å utarbeide en støyrapport for området. Denne
rapporten har tatt utgangspunkt i et tidlig utkast for bebyggelse og vil derfor kunne avvike noe fra
planen, men hovedgrepene er likevel til stede.

Støyrapporten bekrefter at det er støyproblematikk i området.

Figur 12. Støykart fra MjøsPlan som viser støy i mottakshøyde 4 m (til venstre) og 1,5 m (til høyre).

Støykartleggingen viser at bygg sørøst i området vil være i gul støysone dersom man ikke gjør tiltak.
MjøsPlan anbefaler at det etableres støyskjerm på to meter for å redusere støynivået til boligene i
sørvest.
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Figur 13. Støykart fra MjøsPlan som viser støy i mottakshøyde 4 m (til venstre) og 1,5 m (til høyre).

Figur 15 viser at man ved støytiltak fjerner støyproblematikk for boligene lengst sør ved
mottakerhøyde på 1,5 meter. Ved mottakerhøyde 4 meter vil fasadene være støyutsatt. Ut ifra dette
kan man konkludere med at det er nødvendig med støytiltak i området. Støytiltak vil være støyskjerm
med høyde på rundt to meter og at bygg planlegges med støyfølsomme rom i første etasje eller på
stille side i andre etasje.

Støy fra bygge og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i
Miljøverndepartementets retningslinjer T 1442:2016.

5.11 NATURRESSURSER

Ut fra tilgjengelige kartdata (Naturbase, Artsdatabanken) vil ikke tiltaket komme i konflikt med kjente
registreringer av naturressurser og naturmangfold. Artskart viser en lokasjon av Hornsopp innenfor
planområdet. Dette er en art som er klassifisert som livskraftig. Regulant mener derfor at det ikke
nødvendig med ytterligere vurdering etter naturmangfoldloven.

5.12 RISIKO OG SÅRBARHET

ROS analysen konkluderer med at det ikke er forhold som tilsier at planlagt tiltak ikke kan
gjennomføres så lenge man foretar avbøtende tiltak. De viktigste punktene er trafikksikkerhet og
støy i anleggsperioden.

5.13 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Rakkestad kommune opplyser på sine nettsider at det finnes ni barnehager i Rakkestad. Planområdet
ligger 250 meter fra Fladstad barnehage og ca. 600 meter fra Bergenhus barnehage. Det finnes tre
barneskoler, og en ungdomsskole. Planområdet ligger om lag 600 meter fra Bergenhus skole og ca.
500 meter fra Rakkestad ungdomsskole.

Planområdet ligger om lag 500 meter fra Rakkestad sentrum med blant annet butikk, legesenter og
bank. Det er kort veg til kollektivtilbud.

5.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Energi
Planlagte boliger vil oppfylle krav i gjeldende byggteknisk forskrift. iht. Boligene planlegges
oppvarmet med vedovn, varmepumpe og el. Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for
fjernvarme. Det vil derfor være en uforholdsmessig høy kostnad å tilrettelegge for dette. Tiltakshaver
bør heller fokusere på andre ENØK tiltak for å redusere energiforbruket i området.
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Vann og avløp
Fylkesplanen for Østfold har som delmål at planleggere, utbyggere og næringsdrivende må sørge for
overvannsløsninger som forhindrer flom i tettbygde strøk. Det ligger offentlig vann og avløp innenfor
planområdet. Disse vil bli flyttet i forbindelse med utbyggingen, og nye boliger vil bli tilkoblet disse.
Planlagt utbygging vil føre til utbygging av eksisterende VA nett. Ny personekvivalent (PE) for
området vil være antall boenheter x 3,5, noe som gir ny PE ved 65 boenheter på ca. 227,5.

Figur 14: Kart over VA ledninger i området.

Det er tenkt påkobling på eksisterende kummer i øst (ved eksisterende bensinstasjon og i nord (ved
SKV1 og BLK1). Eksisterende VA ledninger vil bli flyttet og nye vil bli lagt i vegtraseer eller
grønnstruktur. Det vil bli lagt nye spillvanns , vann og overvannsledning i området.

Renovasjon
Det er lagt til rette for at det kan etableres nedgravde containerløsninger i området. Det er satt av 24
m2 (3x8 meter) til formålet. Det skal finnes plass til en nedgravd container for restavfall og en for
papp/papir. I tillegg skal det være nok areal til plassering av plastemballasje. Areal til renovasjon er
plassert slik at de har en hensiktsmessig plassering med tanke på å forhindre uønsket bruk av
avfallsbeholdere fra uvedkommende, adkomst for beboere, tømming av containere og i forhold til
snømåking og vedlikehold.

5.15 TRAFIKKFORHOLD

Fylkesveg 124 (Storgata) har ÅDT på 7420 (2017) ifølge vegkart fra Statens vegvesen. Vegen har
fartsgrense 30 km/t og fortau på vestre side.
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Planen vil føre til økt trafikk i krysset mellom Fylkesveg 124 og Skolevegen.

Ifølge håndbok V713 fra Statens Vegvesen vil en boenhet generere 2,5 – 5 bilturer per døgn. Dersom
man tar utgangspunkt i høyeste verdi kan man regne med en økning i ÅDT på fem per boenhet.
Planlagt tiltak på 65 boenheter vil da potensielt øke ÅDT på vegene i området med om lag 325.

Skolevegen fra planområdet går i hovedtrekk langs lite trafikkerte gater og småstier.

Planområdet ligger ca. 600 meter til Rakkestad stasjon som betjenes av både tog og buss.

Figur 15. Planområdet ligger ca. 600 meter fra Rakkestad stasjon (google.no).

Når det gjelder selve planområdet vil krav angående maksimum antall parkeringsplasser for hver
boenhet bli innfridd. Det settes maksimumskrav for antall parkeringsplasser for hver boenhet for å
ha mulighet til å påvirke folks reisevaner og medvirke til mindre bruk at bil som fremkomstmiddel.

5.16 UNIVERSELL UTFORMING.
Uteoppholdsarealer og atkomstarealer skal utformes etter krav om universell utforming. Det legges
til rette for at det kan etableres boliger i området som er tilpasset mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

5.17 GJENNOMFØRING

Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav
For å sikre at planområdet har en gjennomtenkt VA løsning er det satt en rekkefølgebestemmelse
om at kommunen skal ha godkjent rammeplan for VA før igangsettingstillatelse gis.
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Det er også satt bestemmelse om at lekeareal skal være ferdig opparbeidet før bebyggelse kan tas i
bruk.

For å sikre myke trafikanter er det satt en rekkefølgebestemmelse som sier at grønnstruktur skal
være opparbeidet før det gis brukstillatelse til boligene.

Tidsplan for gjennomføring
Utbygger ønsker oppstart av byggeprosjekt så snart som mulig.

Kostnader/finansiering
Det diskuteres løsning for finansiering av omlegging av VA og etablering av turvei GT innenfor
planområdet. Foruten vedlikehold av områder regulert til offentlig grønnstruktur, kjøreveg og annen
veggrunn vil ikke planlagt tiltak medføre økonomiske konsekvenser for kommunen (hvis man ser bort
fra evt. framtidig behov for utbygging av skole, barnehager og lignende offentlige servicetilbud).

6 BEGRU N N ELSE FOR VALGTE LØSNI N GER

6.1 UTFORMING

Utforming av planlagt tiltak er valgt for å kunne gi en høy utnyttelse samtidig som det kan gi gode
uteoppholdsarealer for beboere. Valg av boligtyper og plassering av boligformål er vurdert opp mot
etterspørsel og behov i Rakkestad. Planlagt bebyggelse legger opp til ulike boligtyper – noe som kan
være med på å sørge for beboere i ulike aldre. Forskning har vist at beboere i ulik alder og det å ha
kontakt med naboene er med på å skape gode bomiljø. Ved å regulere lekeareal bidrar planen til
møteplasser for beboerne – noe som fører til relasjoner, tilhørighet og et bedre bomiljø. Gode
bomiljø kan sammen med blant annet arbeid og utdanning være med på å utjevne sosiale
helseforskjeller. Planen kan derfor være med til å bidra til gode og bærekraftige lokalsamfunn.

Tiltakshaver har jobbet tett med arkitekt for å oppnå en hensiktsmessig boligstruktur i området. Det
er satt bestemmelse som sier at tre skal være hovedmateriale. Dette for å ta igjen materialbruken i
området generelt. For å skape et mer dynamisk uttrykk er det tillatt med ulike takformer og
bebyggelsen kan brytes opp ved bruk av ulike materialer og størrelser på boenhetene. Planforslaget
fører til en helhetlig utbygging av området.

7 REGU LERI N GSBESTEM M ELSER

Se eget dokument «Reguleringsbestemmelser for Fladstad II».

8 VEDLEGG

1. Overordnet VA plan
2. Geoteknisk rapport
3. Referat fra oppstartsmøte
4. Varslingsbrev med varslingsliste
5. Kunngjøringsannonse
6. Merknader


