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FORMÅL 
 
Formålet med detaljreguleringsplan for Bjørnli er å legge til rette for bygging av konsentrert 
småhusbebyggelse på eiendom 92/54 og 92/100 og frittliggende småhusbebyggelse på eiendom 
92/101 
 
§1. REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til følgende formål iht. plan og bygningsloven av 27.06.2008 § 12-5:  
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 Boligbebyggelse- frittliggende (BFS1)  
 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2) 
 Lekeplass (f_lek) 
 Energianlegg (o_BE) 

 
  2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 Veg (f_SV1) 
 Annen veggrunn-tekniske anlegg (f_SVT1-3) 
 Annen veggrunn- grøntareal (f_SVG1-2) 
 Gangveg/ gangareal (f_SGG1) 

 
3. GRØNNSTRUKTUR 
 Naturområde (f_GN1) 

 
 

§1.1 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN 
 Hensynssone for infrastruktur (H410) 

Frisiktlinjer (H140) 
 

§2.  FELLESBESTEMMELSER 
 

§2.1 Krav til dokumentasjon ved byggesøknad 
Sammen med søknad om tillatelse etter PBL § 20-1 skal følgende leveres: 
 
Situasjonsplan som viser behandlingen av den ubebygde delen av tomten. Ved trinnvis 
utbygging skal det lages en situasjonsplan for hele byggeområdet.  

Planen skal vise: 
 Tomte- og byggegrenser 
 Bebyggelse, plassering og dimensjoner 
 Eksisterende og framtidig terreng og eventuelle forstøtningsmurer. Ny vegetasjon. 
 Veger og parkeringsarealer 
 Utforming og møblering av lekearealer. 
 Overvannsløsninger 
 Evt. skråningsutslag i situasjonsplan 
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Masseforvaltningsplan for matjord. Planen skal godkjennes av jordbruksmyndigheten i 
kommunen. Matjord deponeres etter anvisning fra jordbruksmyndigheten. 
 
Geoteknisk utredning 
Det må dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere før det kan gis 
igangsettingstillatelse. 
 
Plan for teknisk infrastruktur skal være godkjent før det kan gis IG. 

 
§2.2 Byggegrenser 

Byggverk skal oppføres innenfor regulert byggegrense. Boder og carporter/ garasjer kan 
oppføres inntil 1m fra formålsgrense. Plassering skal ikke være i strid med krav til fri sikt. 

 
§2.3 Avkjørsler 

Avkjørsel til den enkelte tomt er vist med pil på plankartet. Pilen viser anbefalt plassering 
og det er mulig med sidevegs forskyvning. BKS1 og BKS2 skal ha adkomst fra 
Bjørnsrudvegen. Endelig plassering fastsettes ved behandling av byggesøknad. Det skal 
kun være en regulert adkomst til hver tomt.  
 

 
§2.4 Utformingskrav 

Det skal legges vekt på god terrengtilpasning ved plassering av 
bebyggelse, veier, avkjørsler og parkeringsarealer. 
 
Ny bebyggelse skal utformes slik at området får et samlet, helhetlig preg, med god 
arkitektonisk utforming.  
 
Eidsvoll kommune har utarbeidet en estetisk veileder. Denne skal være 
retningsgivende for området. 
 
For BKS1 skal det utarbeides en egen formingsveileder. Formingsveilederen skal også 
være gjeldende for f_BLK1.  

 
§2.5 Støy 

Boligbebyggelsen skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til 
uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises til støyretningslinjene i T-
1442/2012 og NS 8175. Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i forbindelse med 
byggesøknad. 

 
§2.6 Renovasjon 

Anlegg for renovasjon skal etableres i henhold til renovasjonsforskrift m/gebyrregulativ for 
Eidsvoll kommune, vedtatt 13.11.2012 

 
§3.  BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

 
§3.1 Område for frittliggende småhusbebyggelse(BFS1) 

 
 Innenfor BFS1 kan det bygges frittliggende småhusbebyggelse. Med frittliggende 

småhusbebyggelse menes eneboliger og tomannsboliger. 
 Maks %BYA= 40 
 Bygningenes høyder skal være innenfor høyder angitt i PBL § 29-4. 
 Det skal avsettes maksimum 2 P-plasser pr. boenhet 
 

 
§3.2 Område for konsentrert småhusbebyggelse (BKS1) 

 
 Innenfor område BKS1tillates det konsentrert småhusbebyggelse. Med det menes småhus 

sammenbygd i kjeder eller rekker med inntil tre målbare plan. Det tillates også fire- og 
seksmannsboliger. 

 Maks %BYA=40, inkludert areal til parkering. Det tillates maks 19 boenheter. 
 Takform skal være flatt tak, saltak eller kombinasjoner av disse.  
 For boliger med flatt tak skal maks gesimshøyde være 9,3m. 
 For boliger med saltak skal maks mønehøyde være 9,3 og maks gesimshøyde være 8m. 
 Internveger skal kunne benyttes av utrykningskjøretøy. 
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 Carporter og boder skal ha flatt tak og gesimshøyde på maks. 3,4m. Det skal avsettes 
maksimalt 1,5 P-plass pr. boenhet, hvorav 1 skal være i garasje/ carport. 

 5% av P-plassene skal være HC-plass. 
 Det skal avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Arealet skal avsettes ved bolig 

eller integreres i felles parkeringsanlegg.  
 

§3.3 Område for konsentrert småhusbebyggelse (BKS2) 
 

 Ved utbygging av feltet BKS2 skal det utarbeides en illustrasjonsplan for BKS2. Planen må 
være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse. 

 Innenfor område BKS2 tillates det konsentrert småhusbebyggelse. Med det menes småhus 
sammenbygd i kjeder eller rekker med inntil tre målbare plan.  

 Maks %BYA=40, inkludert areal til parkering. Det tillates maks 11 boenheter. 
 Maks mønehøyde er 9 m og maks gesimshøyde er 8 m. 
 Internveger skal kunne benyttes av utrykningskjøretøy. 
 Carporter og boder skal ha samme takform som boligbebyggelsen. Det skal avsettes 

maksimalt 1,5 P-plass pr. boenhet, hvorav 1 skal være i garasje/ carport. 
 5% av P-plassene skal være HC-plass. 
 Det skal avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Arealet skal avsettes ved bolig 

eller integreres i felles parkeringsanlegg.  
 Det skal avsettes minst 40 m2 brukbart uteoppholdsareal per boenhet. Med brukbart areal 

regnes ikke interne veger, stier, parkeringsareal, eller areal brattere enn 1:3. 
 

 For hver boenhet skal det avsettes 20 m2 til et uteoppholdsområde som skal være felles for 
alle boligene innenfor feltet. Området skal opparbeides parkmessig med egnet underlag og 
beplantning samt sittegruppe og lekeapparater som sandkasse og huskestativ/dumphuske. 
Arealet skal ikke være smalere enn 10 meter, og må gis en plassering som har solrik 
beliggenhet og er skjermet for vind, støy og trafikkfare.  
 

 
§3.4 Område for lek (f_BLK) 

 
 Plasseringen av arealet kan justeres innenfor BKS1. Formålsgrense mot BKS1 kan justeres, 

slik at arealet har en annen utforming. Arealet skal være like stort som eller større enn 
arealet vist i plankartet. 

 Felles område for lek (f_BLK) skal opparbeides parkmessig med sittegruppe og 
lekeapparater. 

 Lekeplass skal inneholde sandkasse, lekestativ og sittegruppe. Prinsipp om universell 
utforming av uteområder j.fr. gjeldende TEK skal legges til grunn. 

§3.5 Energianlegg (o_BE) 
 

 Det er avsatt areal til bygging av nettstasjon. Overflate skal harmonere med 
omkringliggende bebyggelse. 

 
§4.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
 

§4.1 Veg, vann, avløp og overvann 
 

 Teknisk infrastruktur for veg, vann og avløp i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak 
skal utføres i henhold til kommunaltekniske normer for Eidsvoll kommune. 

 Formålsgrenser for f_SV1 kan justeres inntil 1m. 
 Ved utbygging av f_SV1 må vegen tilpasses til Skogvegen 
 Veg f_SV1 skal opparbeides med fast dekke og veglys. 
 Det skal etableres vendehammer i forbindelse med avslutningen av breddeutvidelsen av 

Bjørnsrudvegen. Plassering kan justeres. Det tillates avkjørsel i forbindelse med 
vendehammer. 

 Overvann håndteres på egen grunn 
 

§4.2 Frisikt 
Avkjørsler og frisikt skal planlegges i henhold til felles kommunal vegnorm. Frisiktlinjer er 
vist i plankartet.  
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§5.  GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
 

§5.1 Naturområde (f_GN1) 
 

 Naturområdet skal være tilgjengelig for beboere innenfor regulert område samt 
nærområde. 

 Det skal etableres sti med bredde på 1m, fra grense BKS1/f_GN1 til Sessvollveien. På hver 
side av stien, i en bredde på min. 1m, skal det være et felt med gress. 

 Det tillates ikke bebyggelse innenfor området. 
 Vegetasjon kan tynnes/ bearbeides for å gjøre området tilgjengelig for rekreasjon og lek. 

 
 

§6. HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (pbl. § 12-6) 
 

§6.1 Hensynssone for infrastruktur (H_410). 
 Byggverk tillates ikke oppført innenfor hensynssonen 
 Det tillates gressplen, asfaltering av internveg og etablering av lekeplass med dekke som 

plen, heller etc. innenfor hensynssonen. 
 

§6.2 Sikringssone for frisikt (H_140). 
Innenfor sone for frisikt tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0,5m 
over tilstøtende vegers plan. 

 
§7.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

§7.1 Teknisk infrastruktur 
Plan for teknisk infrastruktur skal være godkjent før det gis IG 

 
§7.2 Opparbeidelse av veg f_SV1 

Før det kan gis igangsettingstillatelse til utbygging innenfor BKS1 og BKS2 skal f_SV1 være 
sikret opparbeidet. 
  

§7.3 Før det kan gis ferdigattest innenfor BKS1, skal f_SV1 med tilhørende anlegg være ferdig 
opparbeidet, dette inkluderer kryss Bjørnsrudvegen/Bjørnsrudskogen. 

 
§7.4 Utbygging innenfor BKS2 

f_SV1 med tilhørende anlegg, inkludert kryss Bjørnsrudvegen/Bjørnsrudskogen, skal være 
ferdig opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor BKS2. 
Før det kan gis ferdigattest til boliger innenfor BKS2 skal felles uteoppholdsområde iht. § 
3.3 være ferdig opparbeidet. 
 

§7.5 Felles lekeplass innenfor BKS1 (f_BLK1) 
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til boliger innenfor BKS1 skal f_lek være 
opparbeidet. Dersom bygging ferdigstilles utenfor vekstsesongen, skal lekeplass 
opparbeides og ferdigstilles senest påfølgende vekstsesong. 
 

§7.6 Felles grønnstruktur (f_GN1) 
Skal opparbeides jfr. §5.1 senest når 50% av boenhetene innenfor BKS1 er ferdigstilt. 
 

 
 

 
 

 


