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Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljregulering for boligområde K4 - Kastellåsen

Eidsvoll kommune

PLAN-ID: 023725900

 Planen er datert:   12.01.2017
 Bestemmelsene er datert:              10.01.2017
 Vedtatt av kommunestyret:    07.03.2017

1.   GENERELT

1.1  Formål
       Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av boligområdet K4 innenfor     
       «Reguleringsplan for Kastellåsen del av gnr. 11 bnr. 1 m.fl.» vedtatt 21.06.1999.

1.2  Bestemmelser og forskrifter
       Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette   
       området gjelder disse bestemmelsene, plan og bygningsloven med forskrifter samt 
       bestemmelsene til reguleringsplan for Kastellåsen del av gbnr. 11/1 så langt disse 
       gjelder.

1.3  Automatisk fredete kulturminner
       Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete    
      kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det 
       berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 m. De som utfører arbeidet i 
       marken, skal straks melde fra om funn til fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. Lov om 
       kulturminner § 8, annet ledd.

1.4  Reguleringsformål
       I planen er det regulert områder for følgende formål:
       Nr. 1 – BEBYGGELSE OG ANLEGG

 boliger – konsentrert småhusbebyggelse, BK1-5 (1112)
 boliger – blokkbebyggelse, BB1-2 (1113)
 energianlegg – nettstasjon, E (1510)
 renovasjonsanlegg – f_R1-f_R6 (1550)
 lekeplass – f_L1-f_L4 (1610)

      Nr. 2 – SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
 kjøreveg – o_V1 (2011)
 kjøreveg – f_V2-f_V3 (2011)
 fortau – o_F1-o_F2 (2012)



Side 2 av 5

 gang-/sykkelveg – o_G/S1-o_G/S2 (2015)
 annen veggrunn, offentlig og felles – grøft m.v. (2018)
 parkeringsplass, felles – f_PB1-f_PB2, f_PK1-f_PK3 (2082)

       Nr. 3 – GRØNNSTRUKTUR 
 grønnstruktur – turdrag f_GT1-f_GT2 (3030)

1.5  Privatrettslige avtaler
      Etter vedtak av disse bestemmelsene kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er    
       i strid med planen eller bestemmelsene.

2.    REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1  Veg og trafikkanlegg
       Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger, skal aktuelle offentlige og felles 
      veg- og trafikkanlegg være ferdig opparbeidet iht. byggeplan godkjent av kommunen. 
  
2.2  Vann og avløp
      Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse, skal tekniske planer for vann- og  
      avløpsanlegg samt anlegg for håndtering av overvann være godkjent av kommunen.  
      Vann- og avløpsplaner samt planer for overvannshåndtering skal utarbeides iht. krav 
       og bestemmelser i kommunens VA-norm. Overflatevann/takvann/drensvann skal 
     behandles etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. Løsninger for infiltrasjon av 
     denne typen avløpsvann skal prosjekteres sammen med øvrig vann- og avløpsnett. 
     Alle vann- og avløpsanlegg samt anlegg for håndtering av overvann skal være godkjent 
      av kommunen som driftsklare, før det gis brukstillatelse for noen del av den 
      bebyggelsen de betjener.

2.3  Renovasjon
       Løsning for renovasjon skal godkjennes av kommunen ifm. søknad om tiltak.  
  
2.4  Utearealer og lekeplasser
       Før brukstillatelse kan gis for de ulike boligfeltene skal følgende felles utearealer og   
       lekeplasser være opparbeidet iht. situasjonsplan og byggetillatelse med tilhørende 
       utomhusplan:

 Før BK5 gis brukstillatelse skal f_L1 være ferdig opparbeidet
 Før BK1 og/eller BK4 gis brukstillatelse skal f_L2 være ferdig opparbeidet
 Før BK2 og/eller BK3 gis brukstillatelse skal f_L3 være ferdig opparbeidet 
 Før BB1 og/eller BB2 gis brukstillatelse skal f_L4 være ferdig opparbeidet»
 f_GT2 skal delvis opparbeides med stier steg for steg jamfør modellen ovenfor.

       Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på utearealene som er årstidsavhengige, 
       skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at bebyggelsen er tatt i bruk.

2.5  Kraftledninger/luftledninger
      Kraftledningen som i dag går som luftledning gjennom planområdet, skal flyttes og 
      legges i kabel før utbyggingen starter.

3.    FELLESBESTEMMELSER

3.1  Krav om dokumentasjon
       Ved søknad om tiltak skal det i tillegg til situasjonsplan framlegges og godkjennes 
     følgende dokumentasjon:
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 Utomhusplan i egnet målestokk som viser høydesatte terrengkurver, detaljutforming 
og opparbeidelse av ubebygde arealer i målestokk 1:200.

 Fasadeoppriss og snitt med angitte høyder som viser tiltaket sett i sammenheng 
med nærliggende planlagt bebyggelse.

 Profiler/snitt med eksisterende og nytt terreng.

3.2  Estetikk og utforming
      Kommunen skal ved sin behandling av søknader om byggetiltak, påse at alle bygninger   

       inkludert boder, garasjer, carporter m.v. får et felles uttrykk i forhold til hverandre og i      
        forhold til omgivelsene. De skal ha en god estetisk utforming, herunder naturtilpasset 
      materialbruk og farger. Det vises forøvrig til Eidsvoll kommunes estetikkveileder.

3.3  Massehåndtering
       Det skal i forbindelse med søknad om tiltak redegjøres for mengder, inn-/uttransport og   
       hvor masser blir deponert. Overskuddsmasser skal lagres på en sikker måte i  
       betryggende avstand fra ferdig utbygde områder. Så langt mulig skal
       massedisponeringen skje lokalt.

4.    BEBYGGELSE OG ANLEGG – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE BK1-BK5
       (Pbl § 12- 5.1) 
    
4.1  Grad av utnytting 
       Feltene BK1-BK5 skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse. Tillatt bebygd   
       areal skal ikke overstige %-BYA = 40 % for de enkelte feltene.
       For feltene BK4 og BK5 er parkeringen/bilplassene innlemmet i boligarealet ved 
       beregning av maks. %-BYA.

4.2  Takform og gesimshøyder
Alle bygningene bygges med skråtak. For bygningene innenfor feltene BK1-BK5 legges 
plan og bygningslovens § 29-4 om høyde til grunn. Maks gesims- og mønehøyde i 
feltene BK1-BK4 er henholdsvis 8 og 9 m, i felt BK5 er de henholdsvis 10 og 11 m.

4.3  Uteoppholdsarealer
 Det skal avsettes min. 40 m2 uteareal pr. boligenhet. Utearealene skal så langt 

mulig være skjermet for støy og trafikk. 
 I de min. 40 m2 uteareal pr. enhet kan medregnes 5 m2 av en privat uteplass i form 

av privat balkong/terrasse eller privat del av grunnplan.

4.4  Parkering
       Følgende parkeringsnorm legges til grunn:

 I feltene BK1-BK3 skal hver boenhet ha tilgang til 1,5 bilparkeringsplasser i 
parkeringsarealene f_PK1-f_PK3. I felt BK4 skal hver boenhet ha tilgang til 2,0 
bilparkeringsplasser integrert i bebyggelsen. I felt BK5 skal hver boenhet ha tilgang 
til 1,5 bilparkeringsplasser integrert i bebyggelsen.

 En bilparkeringsplass pr. 10. skal være tilpasset bevegelseshemmede.
 Det skal tilrettelegges for min. 2,0 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet i tilknytning 

til hvert inngangsparti eller som egne rom i carport/bod.          

5.    BEBYGGELSE OG ANLEGG – BLOKKBEBYGGELSE, BB1-BB2 (pbl § 12-5.1) 

5.1  Grad av utnytting 
       Bebygd areal skal være maks. %-BYA = 40 %. I beregningen av %-BYA inngår ikke de 
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       bygningsdelene hørende til parkeringskjeller som ligger under terreng og utenfor synlig 
       veggliv. 

5.2  Plassering av bebyggelse
       Bebyggelsen skal plasseres innenfor de angitte byggegrensene og i det alt vesentlige 
       som vist i illustrasjonsplan, jfr. beskrivelsen datert 12.09.2016.
       Anlegg knyttet til nedkjøring til parkeringskjellere tillates plassert utenfor byggegrense.

5.3  Antall etasjer og gesimshøyder
       I feltene BB1-2 tillates bygging av blokker i inntil 5 boligetasjer med parkeringskjeller. 
       Gesimshøyde over ferdig planert terreng settes til maks. 18,5 meter.
       Heisoppbygg og oppbygg for tekniske anlegg tillates å gå over fastlagt gesims når de 
       utgjør mindre enn 1/3 av byggets grunnareal, trekkes vekk fra fasaden og tilpasses det 
       helhetlige arkitektoniske grepet. Maks. høyde på slike oppbygg fastlegges ved 
       behandling av søknad om tiltak.

5.4  Uteoppholdsarealer/lekeareal
a) Det skal avsettes min. 25 m2 felles uteareal pr. boligenhet i tilknytning til blokkene. 

Utearealene skal så langt mulig være skjermet for støy og trafikk. 
b) I tillegg til 25 m2 felles uteareal pr. enhet skal hver bolig ha en privat uteplass på 

min. 5 m2 i form av privat balkong/terrasse eller privat del av grunnplan.

5.5  Parkering
       Følgende parkeringsnorm legges til grunn:

 1,0 p-plass i felles garasjeanlegg for ett- og to-roms leiligheter. 
 1,2 p-plasser hvorav 1 plass i garasje/biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg for 

tre-roms leiligheter eller større.
 Plassene f_PB1-f_PB2 skal være tilgjengelige for gjesteparkering.
 En bilparkeringsplass pr. 10. skal være tilpasset bevegelseshemmede.
 Tilrettelegging for 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet i parkeringskjeller.          

6.    BEBYGGELSE OG ANLEGG – ENERGIANLEGG (Pbl § 12-5.1) 

6.1  Felt E er areal for bestående nettstasjon.

7.    BEBYGGELSE OG ANLEGG – RENOVASJONSANLEGG (Pbl § 12-5.1) 

7.1  Felles renovasjon for all bebyggelse i planområdet skal etableres på feltene f_R1-f_R6. 

7.2  Det skal benyttes nedgravde beholdere.

8.    BEBYGGELSE OG ANLEGG – LEKEPLASS (Pbl § 12-5.1)

8.1   For lekeplassene gjelder:
 De felles lekeplassene f_L1-f_L4 skal være felles for alle boliger innenfor 

planområdet.
 f_L1 forutsettes tilrettelagt for ballspill, klatring, balanseleker, aking o.l., mens de 

øvrige minimum skal ha en sandkasse, huskestativ/dumphuske, benker og noe fast 
dekke. 
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9.    SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5.2)

9.1  Veganlegg
       Alle nye veganlegg skal opparbeides iht. gjeldende kommunal vegnorm.
       o_V1 er Vormvikvegen med fortau o_F1-o_F2 og skal opprettholdes som den ligger i 
       dag og slik den er regulert her. De felles kjørevegene f_V2 og f_V3 er boligområdets 
       adkomstveger og skal opparbeides som vist i planen og med standard A1 i kommunens 
       vegnorm. 
       Planens viste avkjørsler (som piler) er veiledende og endelig plassering fastlegges ved 
       byggesaksbehandling. Til felt BK4 er det ikke vist en pil som tegn for direkte avkjørsel, 
       men forutsettes en avkjørsel anlagt til hver enkelt rekkehusenhet med snumulighet på 
       felles areal. 

9.2  Eierform
       Kjøreveg o_V1 med fortau o_F1-o_F2 og gang-/sykkelvegene o_G/S1-o_G/S2 skal være 
       offentlig (kommunalt) eid og driftet. Kjørevegene f_V2 og f_V3 skal være til bruk for
       alle boligene innenfor planområdet, eid og driftet av fellesskapet etter at de er bygd iht. 
       regulert standard og godkjent byggeplan.

9.3  Parkeringsplasser
       Parkeringsplassene f_PB1-f_PB2 er markparkering for blokkene i feltene BB1-2. De er 
       fortrinnsvis tiltenkt gjesteparkering.
       Parkeringsplassene f_PK1-f_PK3 skal dekke parkeringsbehovet for biler og sykler i 
       feltene BK1-3. Innenfor feltene som f_PK1-f_PK3 omfatter, forutsettes det bygd 
       bilgarasjer/carporter i det omfanget beboerne bestemmer og det tillates bygd boder for 
       boligene i de respektive feltene. For feltene BK4 og BK5 er parkeringen en integrert del 
       av bebyggelsen og egne plasser er derfor ikke vist i planen.  

10.    GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5.3)

10.1 Grønnstrukturene f_GT1-f_GT2 er åpne forbindelser for alle beboere innenfor 
       planområdet og for beboere i nærmiljøet som er vandt til å benytte bestående stier
       rundt og gjennom planområdet.
       Det skal etableres stier i disse strukturene som binder feltene og lekeplassene sammen 
       og som for øvrig gir passasjer til omgivelsene. Mest mulig vegetasjon skal bevares. 
       Fjerning og uttynning av vegetasjon skal holdes på et minimum.


