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REGULERINGSPLAN FOR FLADSTAD II (DETALJREGULERINGSPLAN) – 
EGENGODKJENNING   
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune godkjenner reguleringsplan for Fladstad II (detaljreguleringsplan).   
 
Fra Rakkestad kommunes side – jf. saksframlegget og saken – startes det opp med tiltak 
i Furubakken –, Seljeveien –  og Heggveien området. Utbygger og kommunen fastsetter i 
fellesskap løsninger for anleggstrafikk. 
 

Rakkestad kommune følger reguleringsplansaken opp som samfunnsutviklings- og 
samfunnsutbyggingstiltak framover.  
 
Saken er behandlet av formannskapet i medhold av kommunelovens § 11 – 8 som følge 
av den pågående Covid 19 pandemien. Den legges fram for kommunestyret på dettes 
første ordinære møte.  
 
 
Vedlegg 
1 – Plankart. 
2 – Planbestemmelser. 
3 – Planbeskrivelse. 
4 - Saksfremlegg – høringsvedtak. 
5 – Støyutredning. 
6 – Sjekkliste ROS (risiko og sårbarhet).  
 
 
Innledende 
Som en følge av den pågående Covid 19 pandemien og Rakkestad kommunes politiske 
organisering i mars – mai 2020, behandler formannskapet denne saken i medhold av 
kommunelovens § 11 – 8.  
 
Den framlegges for kommunestyret til orientering i enkeltsak på dette organs første 
ordinære møte. Det er sannsynligvis i mai 2020.  
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune godkjente 28.4.2005 – sak nr. 26/05 – reguleringsplan for Fladstad 
Gård (områdereguleringsplan).  
 



Dette er utbyggingsområdet er svært komplekst og omfatter både et boligområde på ca. 
175 boenheter og et større park- og friareal. Reguleringsplanen (2005) er en 
flatereguleringsplan som stiller opp krav om en bebyggelsesplan etter tidligere lovverk. 
Det tilsvarer detaljreguleringsplan i dag.  
 
Den overordnede reguleringsplan er delvis supplert av mer detaljerte reguleringsplaner 
for de enkelte deler av eiendommen. Dette reguleringsplanutkast tar for seg de 
gjenstående utbyggingsarealer i flatereguleringsplanen av 2005.  
 
Rakkestad kommune vedtok i møte 4.11.2019 – sak nr. 92/19 – å legge 
detaljreguleringsplanforslaget for Fladstad II ut på offentlig ettersyn. Det er nå 
gjennomført. Planen kan realitetsbehandles.  
 
  
Hjemmel 
 
Plan og bygningslovens § 12-12 – Vedtak av reguleringsplan 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til 
vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne 
uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken 
betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at 
planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende 
saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med 
planen. 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar 
med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens 
arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9. 
 
Andre faktaopplysninger 
 
Utkastet til detaljreguleringsplan for Fladstad II har ligget ute til offentlig ettersyn i 
tidsrommet 21.11.2019 – 3.1.2020. Frist for å avgi uttalelse ble etter forespørsel 
forlenget på grunn av juleferien. Det kom inn 7 uttalelser og andre tilbakemeldinger. 
Derav var en innsigelse.  
 
(Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunens planvedtak ikke er rettslig 
bindende, og at myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet).  
  
Flere telefoniske henvendelser er dessuten besvart. De gjelder spesielt trafikk og 
trafikkavvikling i området.  
 
Offentlig ettersyn  
 
Norges Vassdrags- og Energidirektortat (NVE) 
 
En generell tilbakemelding – hvor det vises til veiledere – har blitt levert.   



 
STATENS VEGVESEN 
 
Statens vegvesen melder tilbake: 
 
Byggegrense mot fv. 124 er ikke registrert i plankartet. Hvor den ikke er tegnet inn, vil 
den generelle byggegrensen mot fylkesvei gjelde. Den er på 50 meter fra midtlinje. 
 
Når det gjelder støy, tilrås en støyskjerm på to meter mot fv. 124 i planbeskrivelsen. Den 
er ikke regulert i kart eller bestemmelser. Støyskjerm må ligge på egen eiendom.  
 
Lekeareal «blk1» er plassert langs adkomstveg «skv1». Av bestemmelser er det 
beskrevet at det skal sikres med gjerde/hekk eller lignende. Vegvesenet anbefaler gjerde 
mot veg. Ikke hekk.  
 
Det er ikke stilt krav til sykkelparkering . For formål konsentrert småhusbebyggelse 
burde det etableres felles sykkelparkering.  
 
Frisikt og svingradius kan med fordel tegnes inn i kart.  
 
MILJØORGANISASJONEN GRØNN FREMTID 
 
Grønn Fremtid er opptatt av overvann, brannvannsdekning, flom, skredfare /sikker 
byggegrunn og forholdet til «TEK 17 (Veiledning om tekniske krav til byggverk) sine 
bestemmelser».   
 
Mikael Schie 
 
Mikael Schie påpeker at for utviklingen i området – med allerede en økt belastning i 
trafikkbildet – er det viktig å vurdere følgende forhold: 
 
Større trafikk i krysset Skolegata – Storgata (miljøgate).  
 
Ny avkjøring Storgata – Søndre Fladstad (rundkjøring).  
 
Dessuten momenter av offentlig karakter – bygninger, tak, høyder, tetthet, parkering 
mm.  
 
Mikael Schie ser frem til at en helhetlig plan for utbygging av Fladstadområdet – der alle 
aktørers og parters rettigheter vektlegges – blir vedtatt.   
 
Fylkesmann i Oslo og Viken  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har meldt tilbake som følger: 
 
De aktuelle arealer er i dag dyrket mark. Terskelen for å omdisponere slik grunn skal 
være høy. I første omgang er det fremmet innsigelse med grunnlag i tetthet i boenheter 
i planutkastet.  Det var lagt opp til å etablere 57 boenheter. Etter dialog mellom 
Rakkestad kommune og utbygger er dette antallet økt til minst 65 boenheter. 
Innsigelsen har etter dette blitt trukket.   



 
Når det gjelder parkering, bes om at et felles parkeringsanlegg som gir en bedre 
arealutnyttelse vurderes. Det maksimale antall parkeringsplasser for bil bør videre 
reduseres. Planen kan med fordel også sette et minimumskrav til sykkelparkering. 
 
Lekearealet «BLK1» bør sikres med gjerde. 
 
I planen bør det etableres naturbaserte løsninger for overvann. Ikke påslipp til 
kommunalt nett. 
 
ROS (risiko- og sårbarhet) analysen følger ikke med planforslaget. Den må inkluderes i 
planen.  
 
Viken Fylkeskommune 
 
Viken fylkeskommune kommenterer planforslaget som følger:  
 
Planforslaget bør fastsette samme størrelse på uteoppholdsareal for dette området som 
kommuneplanen beskriver (50 kvadratmeter), på tross av den overordnede 
reguleringsplan for Fladstad boligområde som gjelder (ingen krav).  
   
Deler av arealene i sør, er omdisponert fra friområde til annet formål. Annen anvendelse 
av slik grunn krever at den erstattes med tilsvarende areal.  
 
Det forutsettes at reglene for høyde i kommuneplanen følges.  
 
Hva gjelder tilrettelegging for gang- og sykkelforbindelser, er det ikke redegjort for 
problemstillingen i planutkastet og det uttales direkte skepsis til at det ikke er satt av 
plass til slike tiltak langs interne veier.  
 
Illustrasjoner i planbeskrivelsens «& 5.4 – Fjernvirkning» viser bare den planlagte 
bebyggelsen. For å kunne vurdere tilpasning til omgivelsene bør omkringliggende 
bebyggelse også tegnes inn. Typologi og utnyttelsesgrad i nærheten av planområdet er 
en viktig del av illustrasjonen for å framstille planforslaget i sammenheng med strøket for 
øvrig.  
 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet var fylkeskommunen opptatt av at planen måtte 
sikre etablering av et minimum antall sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Det anbefales 
at antall og kvalitet på denne parkering reguleres gjennom en egen bestemmelse i den 
endelige planen.  
 
Foreløpig skisse av situasjonsplan i planbeskrivelsen viser sammensetning av forskjellig 
boligtypologi med relativ høy arealutnyttelse. Fylkeskommunen mener at – i tillegg til 
minimum BYA – bør reguleringsbestemmelsene også stille krav til antall boenheter 
innenfor hvert boligfelt.  
 
Ole C. Fladstad 
 
Ole C. Fladstad har denne uttalelse til planutkastet: 
 



Området langs forlengelsen av Heggveien bør sees i sammenheng med bebyggelsen 
langs Storgata og disponeres til næringsformål.  
 
Rådmannens kommenterer uttalelser og tilbakemeldinger  
 
Statens vegvesen 
 
Statens vegvesens uttalelse er behandlet på denne måte: 
 
Uttalelser og tilbakemeldinger er fulgt opp i planutkastet.  
 
Miljøorganisasjonen Grønn Framtid 
 
Med hensyn til Grønn Framtids tilbakemelding er konklusjonen som følger: 
 
Planforslaget redegjør for hva som er tilfredsstillende og nødvendig i forhold til gjeldende 
lovverk. Det er blant annet gjort grunnundersøkelser. Mange av synspunktene er 
problemstillinger og temaer som hører til byggesaksbehandlingen.   
 
Mikael Schie 
 
Rådmannen kommenterer merknadene fra Mikael Schie på denne måte:  
 
Den trafikale belastningen på området vil naturlig nok bli større. Det er også årsaken til 
at det er lagt opp til to adkomster til boligfeltet. På denne måten fordeles trafikken over 
flere veier i eksisterende  boligområde. Dog bør det vurderes om Furubakken skal 
stenges for gjennomkjøring – slik at trafikk fra den øvre del av Fladstadutbyggingen blir 
tvunget ut Granveien.  
 
Krysset Skoleveien - Storgata er vurdert å tåle en merbelastning på 65 boenheter til.  
 
Det å få etablere en ny utkjøring på fylkesveien (fv. 124) er vurdert. Statens vegvesen 
ser ikke på det som en ønskelig løsning.   
 
I relasjon til siste punkt er det vurderinger som har blitt gjort i kommuneplanen og 
områdereguleringsplanen for Rakkestad sentrum.   
 
De aktuelle arealer har vært regulert til boligformål siden 2005 – med adkomster vist via 
Seljeveien og Heggveien.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Rådmannen hensyntar fylkesmannens uttalelser, tilbakemeldinger og merknader på 
denne måte: 
 
Fylkesmannens oppfattet at planutkastet la opp til en altfor ekstensiv arealutnyttelse 
(boligtetthet). Det ble reist innsigelse mot planen på dette punkt.  
 
Etter omfattende prosesser mellom Rakkestad kommune og fylkesmannen vinteren og 
våren 2020, trakk fylkesmannsembetet til slutt innsigelsen tilbake. Resultatet ble å låse 



antall boliger på minimum 65 enheter mot maksimalt 57 enheter som planutkastet 
bygget på.  
 
Fra rådmannens side sees det ikke på som spesielt arealbesparende eller andre måter 
formålstjenlig med felles parkeringsplasser utover planforslaget.  
 
I dag har Rakkestad Kommune ikke et fungerende kollektivtilbud. Av den grunn er 
transport i hovedsak bilbasert.  
 
Lekearealet sikres med gjerde.  
 
Overvann er ikke tenkt sluppet på ledningsnettet. Det føres ut i grøntområdet som vil 
fungere som et slags fordrøyningsmagasin.  
  
ROS (risiko og sårbarhet) analysen tas inn i planbeskrivelsen. 
 
Viken Fylkeskommune 
 
Rådmannen behandler fylkeskommunens uttalelser og tilbakemeldinger som følger:  
 
I tilliggende områder til Fladstad II – Fladstadskogen, skolene m.m. – og inne på selve 
boligfeltet er det regulert fellesarealer som er til blant annet lek. Når tilgjengelighet av 
slik grunn veies opp mot antall boenheter, er det fra kommunens side vurdert og 
konkludert med at behovet for lekeplasser for Fladstad II (selve feltet) og nærområdet 
er godt dekket.  
 
Det områderegulerte friområdet er redusert. Rådmannen mener like fullt at dets 
opprinnelige funksjon ikke er forringet. 
 
Gjennomgående gangsti fra øvre del av Fladstad til Heggveien og gang og sykkelveg 
langs fv. 124 er ivaretatt. Intern gang- og sykkelveg langs veiene er sett på som for 
arealkrevende relatert til trafikkmengde og hastighet.  
 
Foreliggende planforslag og bestemmelser setter krav til et minste antall boenheter. Det 
er sikret sykkelparkering. 
 
Ole C. Fladstad 
 
Uttalelsen fra Ole C. Fladstad er behandlet slik:  
 
Den var gjenstand for vurdering og ble konkludert på i områdereguleringsplanen for 
Rakkestad sentrum.  
  
Endringer fra planforslaget   
 
Plankart 
 

O_bgs4 – tilliggende boligområde er redusert i forhold til overliggende plan – mot 
BKS1 som er redusert tilsvarende. 

 



Byggegrense mot øst (BKS1) er tegnet inn. 
 

Støygjerde er registrert. 
 

Frisiktsoner og radier er tegnet inn. 
 
Planbestemmelser 
 

Endringer ihht. forrige vedtak er innarbeidet.  
 

Bestemmelse i forhold til utnytting med minst 65 boenheter samlet i 
planområdet. 

 
Gjerdeplikt ved lekeplass. 

 
Krav til sykkelparkering er tatt inn. 

 
Planbeskrivelsen har blitt omarbeidet i forhold til endringer.  
 
 
Rådmannens vurderinger 
Uttalelser, synspunkter og merknader er tatt hensyn til og behandlet som beskrevet 
foran i dette saksframlegget.  
 
Som planen nå framtrer, korresponderer den godt med målsettingene i 
områdereguleringsplanen for Rakkestad sentrum.   
 
Rådmannen vurderer endringer til å være konsistente i relasjon til det planutkast som 
har blitt gjenstand for offentlig ettersyn. Av den grunn er det ikke nødvendig med noen 
ny høringsrunde på planproduktet.   
 
Fylkesmannen leverte innsigelse på planutkastet. Etter omfattende prosesser, er planen 
korrigert til å omfatte minst 65 boenheter mot inntil 57 boenheter i planforslaget. 
Innsigelsen er med det trukket.  
 
Rakkestad kommune egengodkjenne reguleringsplanen for Fladstad II 
(detaljreguleringsplan).   
 
Rådmannen vurderer planen som et viktig og godt element i utviklingen og utbyggingen 
av Rakkestad sentrum. Den passer inn i både Fladstad- og sentrumsområdet. Det er 
gode gangforbindelser til grøntarealer, skoler og Rakkestad sentrum.  
 
Planen regulerer – på grunn av lave hastigheter/fart, oversiktlig trafikkbilde og etablerte 
gangforbindelser i og ut av feltet – ikke fortau inne i boligområdet. Disse tiltakene bør 
være tilstrekkelige for å ivareta sikkerhet for myke trafikanter. 
 
Et krav i bestemmelsene er etablering av en overvannshåndtering som ikke gir en 
merbelastning av overvann på nettet. Det sikres gjennom byggesaksbehandlingen. 
 



Det er uttrykt bekymring for trafikkbildet i området – særlig for eksisterende 
boligområde, Skoleveien, Seljeveien, Furubakken og Heggveien. 
 
I det overliggende planverk – kommuneplan og reguleringsplan for Fladstad boligområde 
(områdereguleringsplan) – er det forutsatt adkomst til Fladstadutbyggingene som dette 
planarbeidet legger til grunn. Det er regulert to adkomster til planområdet for å fordele 
trafikk inn til de etablerte områder. Belastning på enkelteiendommer reduseres på denne 
måte.  
 
Utvidede vurderinger i forhold til disse problemstillingene er foretatt. I forutgående 
behandlinger og planarbeidet er dessverre ikke Fladstad barnehages trafikkgenerering i 
denne delen av Rakkestad sentrum tilstrekkelig tatt hensyn til. Rådmannen har derfor 
gjort en ny konsekvensvurdering og framlegger nye forslag til avbøtende tiltak.   
 
Trafikkbildet i eksiterende område. 
 
Påslipp av trafikk inne i eksiterende boligområde fra nytt boligfelt er ut i Furubakken – i 
krysset til Seljeveien og mellom Seljeveien og Granveien. 
   
Trafikkbildet i dag er en blandingstrafikk av biler til ungdomskolen, barnehagen og 
boligene.  
 
Det ser ut som at enkelte trafikanter fra Parkveien anvender Furubukken – Seljeveien – 
Heggveien som adkomst fra/til Skoleveien – Storgata. Til barnehagen – som den nå er – 
genereres ca. 160 trafikkbevegelser inn og ut pr. dag. Det fordeles på ca. 50 – 50 
morgen og kveld. 
 
Som parkering og levering til barnehagen er utformet, er det rimelig å gå ut fra at de 
aller fleste kjører inn Seljeveien og ut Heggveien via Furubakken.   
 
Med trafikken fra nytt boligfelt, snarveitrafikken fra Parkveien og barnehagetrafikken vil 
krysset Seljeveien – Furubakken få uheldig mye trafikk. Det bør gjøres tiltak i området 
for å rydde opp i trafikkbildet.  
 
Trafikkmengden rundt dette krysset er ikke forenlig med blandingstrafikk av myke og 
harde trafikanter.  
 
Rådmannen forslår som strakstiltak at Furubakken stenges for trafikk som kommer fra 
Parkveien. Det er flere muligheter for regulering. Før eller etter Granveien. Trafikken 
stenges også fra Furubakken til Heggveien.  
 
Heggveien er en mye brukt også som gangvei.  
 
Rådmannen går inn for at Heggveien fra Skoleveien og sørover stenges for 
gjennomkjøring . Det er bare tillatt med kjøring til eiendommene. Rådmannen vurderer 
at tiltaket forbedrer og trygger elevenes skolevei til/fra Bergenhus skole.  
 
Som en konsekvens av disse tiltak er det nødvendig å øke bredde og bygge fortau på 
Seljeveien. Det bør gjøres straks 50 prosent av Fladstad II er utbygd. Barnehagens 
parkering og inn-/utkjøring til Seljeveien må også utbedres slik at det blir mer oversiktlig 



å kjøre ut til Skoleveien. Gitt strakstiltakene nevnt ovenfor, bør det skje når 
feltutbyggingen starter opp.   
 
En følge av strakstiltakene er at krysset Seljeveien – Furubakken ikke får noen 
nevneverdig belastning. Bare trafikk fra eiendommer i Furubakken og øvre del av 
Fladstad II kommer inn i krysset Seljeveien –Furubakken. Seljeveien utsettes derimot for 
økt trafikkbelastning og må utbedres med høyere veistandard og fortau.  
 
Heggveien mister all gjennomgangstrafikk og blir en tryggere forlengelse av gang- og 
sykkelvegen.  
 
Anleggstrafikk 
 
Utbygging av boligfeltet genererer en ganske omfattende anleggstrafikk over en lengere 
periode. Det er uheldig gjennom et etablert boligområde med blandet trafikk. 
Rådmannen mener det bør sees på mulighetene for å etablere en midlertidig adkomst fra 
Storgata slik at all anleggstrafikk ledes utenom boligfeltet.  
 
Gitt de overstående forslag – som delvis er en følge av detaljreguleringsplanen, men 
ligger utenfor planområdet – tar planen – som rådmannen ser det – hensyn til de 
utfordringer som utbyggingen medfører og svarer dem ut på en forsvarlig og 
samfunnsmessig god måte.  
 
Politisk nivå kan egengodkjenne reguleringsplan for Fladstad II (detaljreguleringsplan) – 
forutsatt tiltak som beskrevet i Furubakken – Heggveien – Seljeveien.   
 


