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Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljregulering for Solbakken, gnr. 128 bnr. 5, 87 m.fl.

Eidsvoll kommune

PLAN-ID: 023726600

 Planen er datert:             12.07.2016, sist rev.
 Bestemmelsene er datert: 12.07.2016, sist rev.
 Vedtatt av kommunestyret:             ……..2016

1 GENERELT, REGULERINGSFORMÅL

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på planen.

1.2 I planen er det regulert områder for følgende formål:

             BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL § 12-5 NR. 1 
 boliger – frittliggende småhusbebyggelse, (1111)
 boliger – konsentrert småhusbebyggelse, (1112)
 renovasjonsanlegg – Ren 1 og 2 (1550)
 lekeplass – L (1610)

            SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL § 12-5 NR. 2
 kjøreveg – V1 og V2 (2011)
 annen veggrunn – grøft m.v. (2018)
 felles parkeringsplass – P (2082).

            
2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 I boligområdene kan ingen boliger tas i bruk før nødvendige tekniske anlegg er etablert og 
godkjent som driftsklare. Dette gjelder veganlegg, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og 
anlegg for overvannshåndtering, anlegg for renovasjon, felles parkering samt anlegg for 
elektrisitetsforsyning.

2.2 Før utbygging av tekniske anlegg iverksettes, skal det foreligge godkjente byggeplaner.
VA-anlegg skal utformes iht. kommunens VA-norm og veger iht. den kommunale 
vegnormen. De øvrige tekniske anleggene opparbeides iht. gjeldende forskrifter.

2.3 Kjørevegene V1 og V2 skal opparbeides i samsvar reguleringsplanen. 
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2.4 Lekeplass f_L og renovasjonsanlegg f_Ren 1 og f_Ren 2 skal være ferdig opparbeidet før 
det gis brukstillatelse for første byggetrinn i utbyggingsområdene. 

3 FELLESBESTEMMELSER

3.1 Kommunen skal ved sin behandling av søknader om tillatelse til bygging, påse at 
bygningene i feltene BK1-3 får et felles uttrykk i forhold til hverandre og i forhold til 
omgivelsene. For de frittliggende boligene i felt BF gjelder i prinsippet det samme – de må 
søkes etablert med god relasjon til omliggende boliger.

3.2 Adkomst til bebyggelse, tilgjengelighet inne i bebyggelsen m.v., skal tilrettelegges etter 
retningslinjene for universell utforming.

3.3 Alle boligenheter skal være sikret sykkelparkering med tilstrekkelig kapasitet ved sine
innganger. Så langt mulig skal sykkelparkeringen skje under tak.

3.4 Etter vedtak av disse bestemmelsene kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i 
strid med planen og/eller bestemmelsene.

4 BOLIGER – FRITTLIGGENDE BOLIGBEBYGGELSE, FELT FB, PBL § 12-5 NR. 1

4.1 I felt FB skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse innenfor tomtene 1-8. 

4.2 Tomtene kan ha en maks. %-BYA = 35 %, inkl. garasje/carport for 1 bil og 
oppstillingsplass for 1 bil.

4.3 Bygninger med mønetak kan oppføres i inntil 2 hovedetasjer, gesimshøyde inntil 7,0 m og 
mønehøyde inntil 9,0 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Ved oppføring av hus 
med flate tak eller pult-tak skal øverste (del av) gesims ikke overstige 8,0 m.

4.4 Der terrenget tilsier det, kan det bygges sokkeletasje. Gesims- og mønehøyde skal da 
ikke overskride hhv. 8,0 og 10,0 m. Ved oppføring av hus med flate tak eller pult-tak skal 
øverste (del av) gesims ikke overstige 9,0 m.

4.5 Det skal avsettes minst 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet hvorav minst 1 i 
garasje/carport. 

4.6 Det kan tillates innredet 1 hybelleilighet i sokkel pr. bolig der forholdene på tomten ligger til 
rette for dette. Hybelleiligheten skal i tilfelle være sikret 1 ekstra parkeringsplass.

4.7 For alle tomtene gjelder at frittliggende garasje/uthus opp til 50 m2 kan oppføres inntil 1,5 
m fra tomtegrense langs veg når utkjørsel fra garasjen skjer langs vegen. Når utkjøring 
skjer direkte ut i vegen, skal avstand fra garasjeport til grense være minst 5,0 m. Garasjer, 
carporter og boder skal når det gjelder takform og utførelse ellers, tilpasses hovedhuset. 
Garasje/uthus opp til 50 m2 kan oppføres inntil 1,0 m fra nabogrense.

5 BOLIGER – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE, ENEBOLIGER I 
KJEDE/REKKEHUS, FELTENE KB1-3, PBL § 12-5 NR. 1

5.1 I feltene KB1-3 skal det oppføres konsentrert småhusbebyggelse som eneboliger i kjede, 
rekkehus eller lignende.

5.2 Tillatt maks. %-BYA = 45 %.
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5.3 Bygninger med mønetak kan oppføres i 2 hovedetasjer, gesimshøyde inntil 7,0 m og 
mønehøyde inntil 9,0 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Ved oppføring av hus 
med flate tak skal øverste (del av) gesims ikke overstige 8,0 m.

5.4 I feltene BK2 og BK3 kan det tillates en sokkeletasje der forholdene ligger til rette for det. 
Høyder bestemmes da ut fra innsendt situasjonsplan. I en slik sokkeletasje kan det tillates 
1 hybelleilighet pr. boenhet der forholdene muliggjør dette.

5.5 Det skal for hver boenhet være min. 40 m2 uteoppholdsareal (kravet gjelder ikke ev. 
hybelleilighet). I dette kan medregnes balkong/veranda/terrasse og takareal som er 
tilgjengelig for opphold.

5.6 Det skal avsettes minst 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet hvorav minst 1 i 
garasje/carport. Eventuell hybelleilighet skal i tilfelle være sikret 1 ekstra parkeringsplass.

5.7 Det skal sammen med byggesøknaden for den første enheten i hvert felt, foreligge en 
situasjonsplan i målestokk 1:200 som viser all ny bebyggelse og ubebygde arealer
(utomhusplan) for hele vedkommende felt. Situasjonsplanen skal være godkjent av 
kommunen før utbyggingen igangsettes.
Situasjonsplanen skal fastlegge følgende:
 bebyggelsens plassering og høyder
 eventuelle gjerder, skjermvegger og hekker
 adkomstforhold 
 areal for garasje/carport og øvrig parkering
 utforming av uteoppholdsareal
 terrengmessig behandling med høydeangivelser, inntegning av fyllinger, skjæringer, 

murer etc.
 inndeling i tomteparseller ved eventuell seksjonering/oppdeling.

6 RENOVASJONSANLEGG, FELLESPLASSER FOR NEDGRAVDE 
AVFALLSBEHOLDERE, Ren1 OG Ren2, PBL § 12-5 NR. 1

6.1 Ren1 og Ren2 er fellesplasser for avfallsbeholdere. Ren1 er fortrinnsvis ment å betjene 
boligenhetene i feltene BK1 og BK3 og de nærliggende tomtene i felt BF, mens Ren 2
fortrinnsvis kan betjene boligenhetene i felt BK2 og de nærliggende tomtene i felt BF. 
Denne ordningen/fordelingen kan endres i forståelse med beboerne og Eidsvoll kommune 
etter at situasjonsplanene er klare.

7 LEKEPLASS L, PBL § 12-5 NR. 1

7.1 Lekeplassen L er felles for alle boligene i planområdet. Den skal skilles ut som eget 
gnr./bnr. og være varig knyttet til alle eiendommene den er felles for.

7.2 På lekeplassen kan det tillates mindre bygg og anlegg som er aktuelle for bruken
            som lekeplass eller som forbedrer og sikrer anvendeligheten som lekeplass. Før det 
            skjer opparbeidelse eller etablering av anlegg på lekeplassen, skal det utarbeides en
            plan som må være godkjent av kommunen.  

8 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL § 12-5 NR. 2

8.1 Kjøreveg V1 med vendehammer og kjøreveg V2 skal opparbeides som forutsatt i planen
og i tråd med kommunal vegnorm.
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8.2 Det legges til rette for at Kjøreveg 1 skal betjene framtidig bebyggelse på del av eiendom 
gbnr 128/76 som ligger vest for FS6-felles grøntareal i plan for Gramhaugåsen, vedtatt 
22.11.2001.

8.3 Avkjørsler for de enkelte boligenhetene i feltene BK1-3 fastlegges hva angår beliggenhet 
og utforming som del av situasjonsplan, jfr. pkt. 5.7. For tomtene 1-8 i felt BF er avkjørsler 
markert med piler på plankartet. Pilene viser anbefalte plasseringer, med mulighet for 
mindre sidevegs forskyvninger. Endelige plasseringer fastsettes ved behandling av 
byggesøknad.


