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Reguleringsbestemmelser i tilknytning til

Detaljregulering for Granhaugåsen, gnr. 128 bnr. 76, 77 
m.fl.

Eidsvoll kommune

PLAN-ID: 023726300

 Planen er datert: 23.01.2017
 Bestemmelsene er datert: 23.01.2017
 Vedtatt av kommunestyret:             ……..2017

1 GENERELT, REGULERINGSFORMÅL

1.1 Innenfor reguleringsgrensen er det regulert områder for følgende formål:

             BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL § 12-5 NR. 1 
 boliger – B1 (1110)
 boliger – konsentrert småhusbebyggelse BK1-5 (1112)
 energianlegg – T (1510)
 renovasjonsanlegg – f_R1-2 (1550)
 lekeplass – f_Lek1-3 (1610)

            SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL § 12-5 NR. 2
 kjøreveg – Kv1-4 (2011)
 fortau – F1-2 (2012)
 annen veggrunn (2018)
 felles parkeringsplass – f_P1-4 (2082)

            GRØNNSTRUKTUR, PBL § 12-5 NR. 3
 turdrag – f_Turveg1-4 (3030)

            
2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Før igangsettingstillatelse for bygging av tekniske anlegg kan gis, skal det foreligge VA-
rammeplan som er godkjent av kommunen. Dette gjelder også for evt. omlegginger av 
eksisterende VA-anlegg.

Dersom utbyggingen deles opp i delfelt skal det først utarbeides en overordnet VA-
rammeplan som grunnlag for detaljprosjektering av de enkelte delfelt. 

VA-anlegg skal utformes iht. kommunens VA-norm og veger iht. den kommunale 
vegnormen. De øvrige tekniske anleggene opparbeides iht. gjeldende forskrifter. 

Planene skal også inneholde foreslått løsning for overvannsbehandling. Overflate-
vann / takvann / drensvann skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Flomveger skal sikres og vises i planen.
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2.2 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.

2.3 Lekeplass f_Lek1 skal være ferdig opparbeidet før boliger innenfor felt BK1 tas i bruk. 
Lekeplass f_lek2 skal være ferdig opparbeidet iht. § 6.2 før boliger innenfor felt BK2 og B1 
tas i bruk. 
Lekeplass f_lek 3 skal være ferdig opparbeidet før boliger innenfor felt BK3 – BK5 tas i 
bruk.

Ved søknad om brukstillatelse i vinterhalvåret kan kommunen godkjenne at lekeplass 
skal være ferdig innen på følgende 01.juni.

2.4 f_Turdrag 1 skal være ferdig opparbeidet før boliger innenfor felt BK1 tas i bruk.
f_Turdrag 2 skal være ferdig opparbeidet før boliger innenfor felt BK2 tas i bruk.
f_Turdrag 3 og 4 skal være ferdig opparbeidet før boliger innenfor felt BK4 tas i bruk.

2.5 f_kv 4 skal være ferdig istandsatt før boliger innenfor BK5 tas i bruk.

3 FELLESBESTEMMELSER

3.1 Situasjonsplan
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.
Utbygging kan ikke igangsettes før situasjonsplanen er godkjent av kommunen. 

Situasjonsplanen skal fastlegge følgende:
 bebyggelsens plassering og høyder
 eventuelle gjerder, skjermvegger, hekker og beplantning
 adkomstforhold 
 areal for garasje/carport, boder og øvrig parkering
 areal for snøopplag
 utforming av uteoppholdsareal og lekeplasser
 internveger og eventuelle påkoblinger til grøntforbindelsen f_Turdrag 1-3.
 terrengmessig behandling med høydeangivelser, inntegning av fyllinger, skjæringer, 

murer etc.
 overvannshåndtering, regnbed, infiltrasjonsgrøfter etc.
 inndeling i tomteparseller ved eventuell seksjonering/oppdeling.

3.2 Estetikk 
Som del av byggesøknaden for første boenhet i hvert felt, skal det inngå en redegjørelse 
for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og 
tiltakets fjernvirkning. 

3.3 Utforming av bebyggelse
 Bebyggelse med ensformige fasader skal unngås. De ulike boenheter i en bygningskropp 

eller en husrekke skal gis varierende uttrykk ved hjelp av vekslende form-, farge- eller 
materialbruk.

 Bebyggelsen innenfor hvert felt skal ha èn felles takform. Garasjer/boder skal ha 
samme takform som boligbebyggelsen.

 Vinduer mellom bygningene i planområdet, skal være utformet og plassert på en slik 
måte at det i nødvendig utstrekning tas hensyn til at innsyn og utsyn fra de enkelte 
boenheter ikke blir til sjenanse for beboerne. 
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3.4 Adkomst til bebyggelse, tilgjengelighet inne i bebyggelsen m.v., skal utformes etter 
retningslinjene for universell utforming.

3.5 Utbygging av området skal ikke hindre bruk av f_Turdrag1 i noen faser av 
anleggsperioden.

3.6 Innenfor arealer regulert til veg, turdrag og lekeplasser, kan det opparbeides 
infiltrasjonsmagasiner og øvrige anlegg for håndtering av overvann. Tiltakene skal 
avklares ved behandling av tekniske planer jfr. § 2.2, vises i situasjonsplan og fremstå 
som en integrert del av de arealene de blir en del av.

4 BOLIGER 

4.1 Utnyttelsesgrad
Feltene kan ha en maks. %-BYA = 35 %. 

4.2 Bebyggelse
BK 1 og B1 kan bebygges med rekkehus. I B1 tillates sokkeletasje.
BK2 og BK 3 kan bebygges med firemannsboliger.
BK 4 og BK 5 kan bebygges med kjedehus.

4.3 Byggehøyder BK1-5
For bebyggelse med pulttak eller flatt tak er høyeste tillatte gesims 7,5 m over 
gjennomsnittlig planert terreng.
Pulttak skal ha takvinkel mellom 5 og 20 grader.
For bebyggelse med saltak er høyeste tillatte mønehøyde 9 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Gesimshøyde skal ikke være høyere enn 7 m over gjennomsnittlig terreng.

Byggehøyde B1
For bebyggelse med pulttak eller flatt tak er høyeste tillatte gesims 9,5 m over 
gjennomsnittlig planert terreng.
For bebyggelse med saltak er høyeste tillatte mønehøyde 9,5 m over gjennomsnittlig 
planert terreng. Gesimshøyde skal ikke være høyere enn 7,5 m over gjennomsnittlig 
terreng.

4.4 Uteoppholdsareal
Det skal for hver boenhet være min. 40 m2 brukbart uteoppholdsareal. Arealet skal 
avsettes innenfor feltet bygningen ligger på. Parkeringsareal, overdekte terrasser og areal 
brattere enn 1:3 regnes ikke som det av uteoppholdsarealet.

4.5 Formålsgrenser B1, BK1-5 og f_Turdrag 1-3 – krav til beplantning
Formålsgrenser mellom BK 1-3 og f_turdrag 1-3 skal være markert med egnet beplantning 
i form av rekker med trær eller lav hekk.
Tilsvarende gjelder for BK 4 og BK5 som grenser til f_Turdrag 4.

4.6 Parkeringskrav BK1-3
For bebyggelsen i felt BK1-3 skal det innenfor areal regulert til f_p1-f_p4 - felles 
parkeringsplasser opparbeides mellom 1,0 og 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 
Det skal være plass til at minst 1,0 av plassene pr. boenhet kan anlegges i 
carport/garasje.

4.7 Parkeringskrav B1 og BK4-5
For bebyggelsen i felt B1 og BK4-5 skal det innenfor hvert felt avsettes plass til og 
opparbeides inntil 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet, hvorav minst 1,0 av plassene 
pr. boenhet skal være i garasje/carport. 
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Carport / garasjer og frittstående boder kan oppføres utenfor regulerte byggegrenser, og 
inntil 1m fra formålsgrense. Dette gjelder ikke for arealer tilstøtende f_turdrag 1 og 
f_turdrag 2.

4.8 Sykkelparkering
Det skal opparbeides min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Arealet skal avsettes 
ved bolig eller integreres i felles parkeringsanlegg.

5 RENOVASJONSANLEGG, f_R1-3

5.1 f_R1-3 er fellesplasser for nedgravde avfallsbeholdere. f_R1 skal betjene boenhetene i 
feltene BK1, mens f_R2 skal betjene boenhetene i felt BK2-BK3. f_R3 skal betjene 
boenhetene i feltene B1 og BK4.

Det er ikke krav om felles renovasjon for boenhetene i felt BK5.

6 LEKEPLASSER f_Lek1-3

6.1 Lekeplassene f_Lek1-3 er felles for alle boligene i planområdet.
Før det skjer opparbeidelse eller etablering av anlegg på lekeplassene, skal det være 
utarbeidet en situasjonsplan som er godkjent av kommunen.

6.2 Lekeplass f_Lek 1 skal opparbeides parkmessig med sittegruppe og lekeapparater som 
minimum inkluderer sandkasse, huskestativ og sklie. 

6.3 Lekeplass f_Lek 2 skal videreutvikles og tilrettelegges med sittegruppe, lekeapparater og 
installasjoner for varierte aktiviteter som f. eks. klatring, balanseleker eller liknende. 
Ved opparbeidelse av fortau f_F1, skal det tas hensyn og gjøres minst mulig inngrep på 
lekeplassen. 
Lekeplassen fungerer også som infiltrasjonsmagasin for overvann.

6.4 Lekeplass f_ Lek 3 skal opparbeides med beplantning og egnet underlag. Det skal settes 
opp apparater og installasjoner for varierte aktiviteter som f. eks. ballspill, klatring, 
balanseleker og liknende.

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

7.1 o_Kv3 er del av Tærudvegen, og er offentlig veg.

7.2 f_Kv 1-2 og f_Kv4 er felles for de eiendommene som er tilknyttet. Kjøreveger med 
vendehamre og fortau skal opparbeides som vist på plankart og i tråd med kommunal 
vegnorm.

7.3 Avkjørsler for de enkelte boenhetene i feltene BK1-3 fastlegges hva angår beliggenhet og 
utforming som del av situasjonsplan, jfr. pkt. 4.6. For feltene BK4-5 og B1 er avkjørsler 
markert med piler på plankartet. Pilene viser anbefalte plasseringer, med mulighet for 
sidevegs forskyvninger. Endelige plasseringer fastsettes ved behandling av byggesøknad.

7.4 Adkomst til boligene på felt BK5 skjer via f_Kv4 fra Tærudvegen. Bruken av denne 
adkomsten gjelder maksimalt 5 nye boenheter.
Vegen skal istandsettes som vist på plankart. Som del av istandsettingen inngår utbedring 
av stikkrenne under vegen, asfaltering og ny kryssbelysning mot Tærudvegen.
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8 GRØNNSTRUKTUR, PBL § 12-5 NR. 3

8.1 Grøntforbindelsene f_Turdrag 1-4 er felles for alle boligene i planområdet, og skal være 
tilgjengelig for allmennheten. Eksisterende f_Turdrag 1 skal bevares slik den er i dag.
Innenfor f_Turdrag 2-3 skal det etableres gruset sti med opparbeidet bredde på minst 2 
meter, med gressplen på begge sider. Det skal sikres tilfredsstillende frisikt der sti krysser 
fortau langs f_KV1.
Innenfor f_Turdrag 4 skal det etableres gruset sti med opparbeidet bredde på minst 1,5 
meter, med gressplen på begge sider.


