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Forslag til reguleringsbestemmelser for 

 

Dal Park 
 

Gnr/bnr. 89/1 m.fl. 

 
-Plan ID 023725300- 

 
 

 Planen er datert:    15.01.2018  
 Bestemmelsene er datert:   15.01.2018  
 Vedtatt av kommunestyret:   XX.XX.2018.  

 

 
FORMÅL 

 
Planen har til hensikt å formalisere planområdet, som vist med reguleringsgrense på 
plankart, - i samsvar med dagens bruk samt å tilrettelegge for bymessig fortetting, 
bærekraftig transformasjon samt oppgradering og forsterkning av området som 
knutepunkt og møteplass på Dal.  

 
§1 REGULERINGSFORMÅL 

 
Planområdet reguleres til følgende formål iht. Plan- og bygningsloven § 12-5.  

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd, nr.1): 
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Boliger/ Forretninger/ Kontor/ 

Tjenesteyting – BFKT 
 Vann- og avløpsanlegg – o_VA 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd, nr.2): 
 Veg – f_V 

 Fortau – o_FO 
 Torg – f_TO 

 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd, nr.3): 
 Friområde – f_FR 
 Naturområde – f_NO 

 
§2 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN  

 
Planområdet reguleres til følgende hensynssoner iht. Plan- og bygningsloven § 12-6.: 

 
SIKRINGSSONER  
 Frisiktsoner 
 
STØYSONER  
 Rød sone iht. T-1442 – H210_1 
 Gul sone iht. T-1442 – H220_1 

 

ANGITT HENSYNS SONE  
 Bevaring naturmiljø – H560_1 

 
§3 ESTETIKK OG STEDSFORMING 

 

§3.1 Nybygg skal reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, materialvalg og fargesetting. 
Bebyggelse skal gjennom formspråk og materialbruk utformes med sikte på å etablere en 
visuell helhet. 

§3.2 Fyllinger skal sås til, beplantes eller steinsettes. Ved nyplanting skal det kun benyttes 
vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp. 
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§3.3 Forretninger skal henvende seg mot samt ha hovedinnganger fra torg f_TO og fortau o_FO. 
 

§3.4 Der ikke annet er bestemt, gjelder kommuneplanens arealdel om estetikk, skilt og 
reklame.  

 
§4 UTNYTTELSE OG HØYDER 

 
§4.1 Grad av utnytting oppgis som tillatt prosent bebygd areal (T-BYA%) og tillatt bruksareal 

(T-BRA). Bruksareal skal regnes uten tillegg for tenkte plan. 

For felt BFKT tillates det oppført maksimalt 3 + 3 etasjer, med fordelingen 
bolig/forretning/kontor/tjenesteytingsformål nederst, og boligformål øverst. 

Maksimal gesimshøyde er på 176,5 moh. 

§5 PARKERING, VARELEVERING OG RENOVASJON 

 
§5.1 Parkeringsplasser for felt BFKT skal opparbeides i felles garasjeanlegg, med adkomst fra 

Finstadvegen. Utvendige manøvreringsarealer skal fremgå av utomhusplan. 

 
§5.2 Parkeringsnorm (min-maks):  

 Kontor - 1- 1,5 biloppstillingsplass per 100m2 bruksareal 
 Forretninger og tjenesteyting – 1-1,5 biloppstillingsplass per 100m2 bruksareal. 

 Bolig – 1 biloppstillingsplass per bolig, med unntak av sekundærleiligheter på under 
30m2 som det ikke skal avsettes parkeringsplass for.  

 
§5.3 Det skal avsettes 5 % av parkeringsplassene for funksjonshemmede. Plassene skal være 

nærmest innganger og utformes i henhold til prinsippene om universell utforming. 
 

§5.4 Sykkelparkering skal etableres i tilknytting til innganger. Det skal etableres 0,2 sykkelplass 
per 100m2 forretningsbruksareal, 1 sykkelplass per 100m2 kontor- og 
tjenesteytingsbruksareal og 1 sykkelplass per boenhet.  

 
§5.5 Varelevering til forretninger kan løses i avkjørsel til Aksel Bråtens veg. Avfallshåndtering og 

øvrige vareleveranser skal løses i tilknytning til felles anlegg i parkeringskjeller. Løsning for 
varelevering og avfallshåndtering må vises på situasjonsplan, og være i henhold til Eidsvoll 

kommunes til enhver tid gjeldende forskrifter. 
 

§6 TEKNISKE ANLEGG 
 

§6.1 Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. 
 

§6.2 Teknisk infrastruktur for veg/vann/avløp som kommunen skal overta, skal utføres iht. de 

krav og bestemmelser som følger av gjeldende kommunaltekniske normer for Eidsvoll 
kommune.  

 
§7 OVERVANN 

 
§7.1 Overvann skal løses lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde. I størst mulig 

grad skal overvann tas hånd om ved kilden (fordrøyning) slik at vannbalansen 
opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. Forvaltning skal bygge på prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Det forutsettes at slik håndtering ikke skal medføre økt vannføring i 
vassdrag, herunder fare for erosjon og forurensing. Andel tette flater skal søkes 
minimalisert. Flomveger skal sikres og vises. 

 
§8 LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREALER 

 
§8.1 Uteoppholdsareal skal omfatte en kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte 

boenhet (balkong, terrasse og takterrasse) og fellesarealer for flere boenheter 
(nærlekeplasser og kvartalslekeplass). For hver boenhet over 50m2 innenfor planområdet 
skal det avsettes et minimum uteoppholdsareal på 25m2. 

§8.2 Nærlekeplasser med størrelse på minimum 200m2 avsettes på tak over 3. etasje – på plan 
4. Lekearealet skal minimum opparbeides med apparater og benker. 
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§8.3 Kvartalslekeplass med størrelse på minimum 600m2 avsettes i område f_FR. 

Kvartalslekeplassen skal være felles for alle boenhetene i felt BFKT. 
 

§9 DOKUMENTASJONSKRAV 
 

§9.1 Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det framlegges opplysninger og dokumentasjon som 
nevnt i byggesaksforskrifts §§ 5-4 og 5-5 i den utstrekning disse er relevante for tiltaket. 

Følende dokumentasjon og opplysninger skal fremlegges særskilt, uavhengig av eller som 
følger av overnevnte:  
 Situasjonsplan, M1: 500/ 1 000  

 Utomhusplan med grønnstruktur, M1:200/ 500  

 Plantegninger, M1:100/200 
 Fasade- og snitt-tegninger, M1:100/200  

 Perspektivskisser  

 Soldiagrammer for boliger 
 Grunnundersøkelser, herunder vurdering av lokalstabilitet mot Risa 
 Rigg- og marksikringsplan 

 Støyberegninger, detaljert tilpasset fasader og etasjer 
 
§10 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 
§10.1 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL: BOLIGER/ FORRETNINGER/ KONTOR/ 

TJENESTEYTING – BFKT 
 

§10.1.1 Forretning, kontor og tjenesteyting: 
 Næringsvirksomhet kan skje fra kote +156 moh. til og med kote + 165 moh. - 

over to etasjer hvor en etasje er delvis under bakken.  
 Det tillates forretninger med salg av detaljvarer og plasskrevende varer, i tillegg 

til service-, helse- og kontorfunksjoner med tilhørende lager og verksteder 
 Maksimalt tillatt %-BYA = 90 %. 
 I etasje mot torget og Aksel Bråtens veg, kote 160-165, skal det være 60 % 

aktive vindusflater. 
 Formål for forretninger, kontor og tjenesteyting må ikke overstige 10 000 m2 

BRA. 
 

§10.1.2 Boliger:  
 Bygning av leiligheter kan skje fra kote +160 moh. til og med kote + 176 moh. 

– i form av blokk og/eller terrassert bebyggelse.  
 Maksimalt tillatt %-BYA = 40 % for bebyggelse over kote +165 moh. 
 Maksimalt tillatt %-BYA = 30 % for boligbebyggelse mellom kote 160-165 moh.  
 Innglassing av terrasser på inntil 10m2 er tillatt utover tillatt grad av utnytting.  
 Gesimshøyde skal ikke overskride kote +176,5 moh. 
 Innenfor hver boenhet tillates det etablert en hybel eller utleieenhet på maks 

50m2 bruksareal. 

 
§10.1.3 Garasjeanlegg og teknisk anlegg: 

 Bygning av garasjeanlegg kan skje fra kote +152 moh. til og med kote + 160 
moh. Det er tillatt med parkering over to etasjer. Endelig omfang fastsettes i 
forbindelse med byggesøknad.  

 Maksimalt tillatt %-BYA = 90 %.  
 

§10.2 VANN- OG AVLØPSANLEGG – O_VA 
 

Området reguleres til offentlig pumpestasjon.  
 

§11 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

§11.1 VEG – f_V 
§11.1.1 Arealet opparbeides med bredde som anvist på plankartet, herunder 5 m asfaltert 

vegbredde og 0,5 + 0,5 m bred vegskulder. 
 

§11.2 FORTAU – o_FO 
 

§11.2.1 Området benyttes til offentlig fortau.  
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§11.2.2 Fortau opparbeides med bredde som vist på plankartet og med detaljering i samsvar 

med Statens vegvesen håndbok for veg og gateutforming. I området kan det 
plasseres master for skilt og gatelys.  

§11.2.3 Fortau skal utformes sammenhengende og gjennomgående over hele planområdet. 
Forbi avkjørsler og gangfelt anlegges nedsenk i kantstein. 
 

§11.3 AVKJØRSEL 

 
§11.3.1 Avkjørsel fra Aksel Bråtens som anvist med pil skal opparbeides med utforming og 

frisikt som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok 
V121 (veileder). 

§11.3.2 Avkjørsler skal etableres som vist med piler på plankartet. Adkomstpilene er 
retningsgivende og kan sidevegs forskyves. Nøyaktig plassering av adkomster skal 
framkomme på situasjonsplan. 

 
§11.4 TORG – f_TO 

 
§11.4.1 Torget er felles areal. 
§11.4.2 Området skal være åpent for allmenn fri ferdsel.  
§11.4.3 Torget skal opparbeides for utendørs opphold og rekreasjon. Forutsatt at 

salgsvirksomhet ikke hindrer allmenn bruk av arealet, kan det også benyttes til 

utendørs salgsareal.  
 
§12 GRØNNSTRUKTUR 

 
§12.1 FRIOMRÅDE – f_FR 
 

§12.1.1 Friområdet er felles for boligene innenfor byggeområdet BFKT. Det tillates oppført 
bygningskonstruksjoner som skal nyttes i samsvar med felles lekeplass - 
kvartalslekeplass. 

§12.1.2 Terrengbearbeiding og nyplanting skal skje i henhold til godkjent utomhusplan. 
§12.1.3 Det må sikres sikker adkomst mellom boliger og friområdet. Friområdet må sikres 

mot elva Risa og f_V - Veg. 
 

§12.2 NATUROMRÅDE – f_NO 
 

§12.2.1 Området skal ikke bebygges eller benyttes til lagring / parkering. 
§12.2.2 Det tillates opparbeidet stier i 1-3 meters avstand fra elven. Etablering av 

allmennyttig fiskeplass er tillatt.  
 
§13 HENSYNSSONER 

 
§13.1 FRISIKT – H140  

 
§13.1.1 Frisiktsoner avsettes i utomhusplan/situasjonsplan. 

 
§13.1.2 Sonen skal være ryddet for sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over 

tilstøtende vegers plan. I frisiktsonene er det ikke tillatt med busker, gjerder eller 
andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til fylkesvegen. 
Parkering er forbudt i sonen. Enkeltstående trær med tilfredsstillende oppkvisting 
kan tillates. Det tillates utkragede etasjer i høyde 4,7 m innenfor sonen. 

 
§13.2 STØYSONER – H210/H220 

 

§13.2.1 Rød og gul støysone er avmerket på kartet med henholdsvis sone H210_1 og 

H220_1. Innenfor rød støysone skal det ikke etableres uteoppholdsarealer for 
støyfølsomme bruksformål. Ved etablering av bolig må kravene i T-1442/2016 og 
NS8175, eller senere vedtatte forskrifter være tilfredsstilt. 

 
§13.3 BEVARING NATURMILJØ – H560 

 

§13.3.1 All eksisterende vegetasjon bevares. Rigg- og marksikringsplan skal sikre tiltak som 
resulterer inngrep. Dette gjelder både i anleggsperioden og når området er ferdig 
utbygd.  

§13.3.2 Kommunen kan gi tillatelse til beskjæring av vegetasjon hvis enkeltgrener er til 
ulempe/hinder for bruken av veg/friområdet.  
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§13.3.3 Tiltak som er i strid med vernebestemmelsene for Risa og Andelva av 1954, som å 

skade eller forstyrre fuglelivet eller tiltak som innebærer ødeleggelse av reir eller 
egg, er ikke tillatt. 

 

§14 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

§14.1 Det skal utarbeides tekniske planer for omlegging/nye utvendige vann-, avløps- og 
veianlegg. Planene skal behandles og godkjennes av Eidsvoll kommune før det gis 
igangsettetillatelse.  
 

§14.2 Vei f_V og fortau o_FO skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for boligene i 
felt BFKT.  
 

§14.3 Lekeplasser skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for boligene i felt BFKT. 
 

§14.4 Før igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for anleggsperioden der det redegjøres 
for håndtering av evt. forurenset grunn, tiltak for å hindre forurensning til vassdrag, 
hvordan anleggsområdet tenkes avgrenset samt redegjørelse for hvordan områdene langs 
elven sikres i anleggsperioden. 

 

§14.5 Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som 
sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer T - 1442/2016 og teknisk forskrift til 
plan - og bygningsloven NS8175 - klasse C, før kommunen kan gi ferdigattest 
for boliger/ leiligheter som ligger i gul støysone. 
 

§14.6 Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå 
utenfor vinduer til soverom og stuer og på uteområder/balkonger er Lden 55 dB eller 
lavere før kommunen kan gi brukstillatelse for leiligheter som ligger i gul støysone. 

 
§14.7 Det skal være inngått utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/ utbygger for 

utbygging av planområdet før igangsettingstillatelse gis. 
  

 


