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§1. AREALFORMÅL 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart (vertikalnivå 1 og 2), 
datert 03.04.2018 og 12.9.2018, Situasjonsplan for gangforbindelse, bekkedrag, 
snuplass og sti datert 12.9.2018 er en del av detaljreguleringsplanen. 

 
 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 
Boligbebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 pkt.1) 

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-3) 
- Renovasjon (f_BRE1-2) 
- Lekeplass (f_BLK 1-3) 
- Annen bebyggelse og anlegg (f_BAB) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt.2) 
- Veg (o_ SV) 
- Kjøreveg (f_SKV1-2) 
- Gang- /sykkelveg o_SGS) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT, f_SVT) 
- Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG) 
- Parkeringskjeller (SPH1-3) 

Grønnstruktur 
- Naturområde – Grønnstruktur (o_GN1-4) 

 
 

§2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
§2.1. Teknisk infrastruktur 
Før igangsettingstillatelse for bygging av tekniske anlegg kan gis, skal det foreligge 
tekniske planer som er godkjent av kommunen. Dette gjelder også for eventuell 
omlegging av eksisterende VA-anlegg. Tiltakshaver skal redegjøre for hvordan funksjon 
og kvalitet for overvannstiltak oppfyller krav til lokal overvannsdisponering i gjeldende 
teknisk forskrift. Dersom utbyggingen deles opp i delfelt skal det først utarbeides en 
overordnet VA-rammeplan som grunnlag for detaljprosjektering av de enkelte feltene. 

Bekken gjennom planområdet skal reetableres og holdes åpen, som vist i 
situasjonsplanen. 
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Overvann skal håndteres lokalt, og skal i hovedsak føres til terreng, slik at 
avrenningshastigheten ikke økes. Ved søknad om tillatelse om tillatelse til tiltak skal det 
dokumenteres hvordan lokal overvannshåndtering er ivaretatt.     

Bebyggelse innenfor hvert delfelt kan ikke tas i bruk før kravene i § 4.5 er oppfylt, og 
teknisk anlegg må være etablert inkludert reetablering og åpning av bekk jf.§2.1. 

§2.2. Gangforbindelse 
Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKS1 skal gangforbindelse 
mellom o_SGS og BLK1 være opparbeidet jf. §3.8. 

Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKS2 skal gangforbindelse 
mellom BLK1 og BLK2 være opparbeidet jf. §3.8. 

Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKS3 skal gangforbindelse 
mellom BLK2 og BLK3 være opparbeidet jf. §3.8.  

§2.3. Utomhusanlegg/lekeplass 
Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKS1 skal utomhusanlegg og 
BLK1 være ferdig opparbeidet. Ved ferdigstillelse vinter, skal dette være ferdig 
opparbeidet senest påfølgende vår.  

Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKS2 skal utomhusanlegg og 
BLK2 være ferdig opparbeidet. Ved ferdigstillelse vinter, skal dette være ferdig 
opparbeidet senest påfølgende vår.  

Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKS3 skal utomhusanlegg og 
BLK3 være ferdig opparbeidet. Ved ferdigstillelse vinter, skal dette være ferdig 
opparbeidet senest påfølgende vår.  

§2.4. Grønnstruktur 
Innenfor område o_GN3 skal tursti være opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger.  

§3. FELLESBESTEMMELSER 
§3.1. Situasjonsplan 
Vedlagte situasjonsplan er veiledende. Endringer tillates dersom det avklares med 
Eidsvoll kommune. 

§3.2. Kulturminner 
Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til 
respektive myndighet (jf. generell aktsomhetsplikt etter § 8 i kulturminneloven).  

§3.3. Støy – støyskjerming 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442:2016, skal 
følges. 

§3.4. Universell utforming 
Uteområder skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle i tråd med 
gjeldende byggteknisk forskrift. 

§3.5. Uteoppholdsarealer 
Hver boenhet skal ha tilgang på uterom på minimum 40 m2.  
Uteoppholdsarealene skal tilfredsstille krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk. 
 
§3.6. Adkomst 
Adkomstpiler på kartet er retningsgivende og angir kun at det skal etableres adkomst til 
boligområde fra gjeldende veg. 
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§3.7. Parkering 
Innenfor parkeringskjeller SPH1-3 skal det legges til rette for to biloppstillingsplasser pr. 
enhet inkludert gjesteparkering.  

§3.8. Gangforbindelse 
Det skal etableres en gangforbindelse mellom o_SGS og f_BLK3 som vist i 
situasjonsplan. Denne skal etableres mellom bygningskroppene innen BKS1-3. Denne 
skal ha en minimumsbredde på 1,5 meter og opparbeides med fast dekke av 
asfalt/betong/naturstein/tegl. Situasjonsplan for gangforbindelse, bekkedrag, snuplass og 
sti viser planlagt plassering av denne, Endelig plassering fastsettes i byggesak. 

§3.9.  Estetikk 
Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske 
skjønnhetshensyn med tanke på plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette 
gjelder både tiltaket i seg selv og i forhold til eksisterende bebyggelse og naturgitte 
forhold.  

§4. OMRÅDER FOR AREALFORBRUKSMÅL 
§4.1. Boligformål – konsentrert småhusbebyggelse 
§4.1.1. Formål 
Innenfor planområdet i felt BKS1-3, kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse (i 
form av rekkehus) med tilhørende utearealer.  

§4.1.2. Plassering 
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.  

§4.1.3. Grad av utnytting 
Maksimum antall boenheter er 59.  

Maksimum og minimum % BYA per felt er satt til minimum 25 % og maksimum 40 %. 
 
§4.1.4. Byggehøyde og takform 
Bebyggelse tillates oppført i opptil tre etasjer med høyeste punkt over gjennomsnittlig 
planert terreng på 8,5 meter.  

Tak tillates utformet som flatt tak, pulttak eller saltak. Ved saltak skal takvinkel være 
mellom 27-35 grader. 

§4.2. Renovasjon 
Det skal etableres renovasjonsløsning innenfor formålet f_BRE1-2. Det tillates etablert 
nedgravde renovasjonsløsninger. 

§4.3. Uteoppholdsareal/Lekeplass 
Som en del av utearealene innenfor BKS1-3 skal det opparbeides nærlekeplasser med 
minimum en sandkasse, et lekeapparat, benk og fast dekke innenfor hvert av 
arealformålene (BKS1, BKS2 og BKS3).  

f_BLK1-3 skal fungere som kvartalslekeplasser for beboerne innen planområdet. Disse 
skal være møbleres med minimum to lekeutstyr/klatre og balanseapparat, samt 1-2 
sittebenker.  

§4.4. Annen bebyggelse og anlegg 
Innenfor formålet f_BAB tillates det etablert trafo/nettstasjon.  
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§4.5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§4.5.1. Veg 
o_SV er delvis eksisterende veg og skal opparbeides med en bredde på bredde på 5 
meter, hvorav minst 4 meter skal være asfaltert. Vegen skal ha 0,5 meter annen 
veggrunn på hver side. 

§4.5.2. Kjøreveg 
f_SKV1 er eksisterende adkomstveg og skal beholdes slik den er. 

f_SKV2 skal opparbeides med bredde på 5 meter, hvorav minst 4 meter skal være 
asfaltert. Vegen skal ha 0,5 meter annen veggrunn på hver side.  

Det skal etableres adkomstveger til parkeringskjellere innenfor hvert delfelt (BKS1-3) 
med minimums bredde på minimum 4 meter. Adkomstvegene må utformes slik at 
siktkrav mellom disse og f_SKV2 blir tilfredsstillende. Frisiktsonen skal være fri for 
sikthindrende vegetasjon, Gjerder, murrer eller andre innretninger med høyde over 0,5 
m over tilstøtende veger kjørebanenivå. Plassering av avkjørsler med frisiktsoner skal 
fastlegges ved søknad om rammetillatelse.  

Innenfor BKS3 skal det etableres en snuhammer slik at renovasjonsbil kan snu som vist i 
situasjonsplan. Denne skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok N100:2014. 
Endelig plassering fastsettes i byggesak. 

 

§4.5.3. Gang-/sykkelveg 
o_SGS skal opparbeides med bredde 2,5 meter og asfalt. 

§4.5.4. Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Annen veggrunn – tekniske anlegg o_SVT, f_SVT kan benyttes til skjæring/fylling, 
teknisk infrastruktur, snølagring m.m. 

Tekniske traseer skal, der det er mulig, følge vegtraseer. Alle kabler som føres inn i 
området skal føres fram som jordkabler. Eksisterende el-/telekabler skal ivaretas ved 
utbygging.  

§4.5.5. Annen veggrunn – grøntareal 
Annen veggrunn - grøntareal f_SVG kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk 
infrastruktur, snølagring m.m.  

§4.5.6. Parkeringskjeller 
Innenfor formålet skal det finnes parkeringsplasser for beboerne og gjester.  

Innenfor SPH1 skal det finnes minimum 38 parkeringsplasser, mens det innenfor hvert 
av formålene SPH2 og sPH3 skal finnes minimum 40 parkeringsplasser.  Minimum 5 % av 
plassene innen SPH1, SPH2 og SPH3 skal være reservert for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  

§4.6. Grønnstruktur 
§4.6.1. Grønnstruktur 
Innenfor området o_GN3 skal det opparbeides tursti som vist på situasjonsplan. Denne 
skal ha en minimumsbredde på 1 meter. Endelig plassering fastsettes i byggesak. 

Innenfor området o_GN4 kan det opparbeides tursti som knytter området til eksisterende 
boligområde i nord.


