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FORMÅL 
 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. Formålet med detaljreguleringen 
er å legge til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse.  
 
 
§1. REGULERINGSFORMÅL 
 

Området reguleres til følgende formål iht. plan og bygningsloven av 27.06.2008 § 12-5:  
 
• Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5, nr.1) 

- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS1 – BFS3 (1111) 
- Renovasjonsanlegg – BRE1 (1550) 
- Lekeplass (LEK1), 1610  

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. §12-5, nr.2) 
  - Kjøreveg SKV1 (2011) 
 - Annen veggrunn AVT (2018) 
• Landbruks-, natur- og friluftformål (Pbl. 12-5, nr. 5 

- Landbruk LL1 (2018) 
 
§1.1 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (Pbl. §12-6) 
 

 Frisikt, H140_1-2 

 Bestemmelsesområde – Kokegropfelt #1 
 
 

§2. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
§ 2.1 Opparbeidelse av lekeplass og teknisk infrastruktur 
Lekeplass (BLK1), uteoppholdsareal og areal for renovasjon (BRE1), samt teknisk infrastruktur som VA 
og veglys skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i 
planområdet. 
Regulert avkjørsel og SKV1 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse eller 
ferdigattest for nye boenheter innen området. 
Byggeplan for kryss mellom fv. 506 (Nygårdsvegen) og adkomstveg SKV1 skal være godkjent av 
Statens vegvesen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger.  
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§3.  FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 3.1 Utnyttelsesgrad 
Bebygd areal - BYA, skal ikke overstige 30 %. I BYA beregnes også garasje/carport, samt 1 
biloppstillingsplass på terreng med 18 m2 for hver boligeiendom.   
 
§ 3.2 Byggegrenser 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er vist på plankartet.   
Garasje/carport og boder kan godkjennes plassert med minimum avstand på 1 m til nabogrense. En 
eventuell nettstasjon/trafo tillates plassert med minimum 1 meter til nabogrense. 
 
§ 3.3 Frisikt 
Frisiktsone er vist på reguleringsplanen. I frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, 
gjerder, murer el. med høyde over 50 cm over nivå på tilstøtende veg.  
 
§ 3.4 Krav til situasjonsplan 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge en samlet situasjonsplan i minimum målestokk 
1:500. Situasjonsplanen skal følge som vedlegg til nabovarsel. Situasjonsplanen skal, sammen med en 
beskrivelse, gjøre rede for: 

- Bebyggelsens plassering, høyder, takvinkel, møneretning 
- Tiltakets arkitektoniske og estetiske kvaliteter med fasadetegninger og snitt  
- Materialbruk 
- Parkering 
- Sykkelparkering 
- Uteoppholdsareal i støyfri sone (iht. T-1442) 

 
§ 3.5 Uteoppholdsareal  
Det skal avsettes minimum 300 m2 uteoppholdsareal pr. eneboligtomt. Parkeringsareal, overdekte 
terrasser og areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes med som del av uteoppholdsarealet. 
 
§ 3.6 Parkering 
Det skal avsettes maksimum 2 biloppstillingsplasser pr eneboligtomt, hvorav 1 skal være i carport/ 
garasje. 
 
§ 3.7 Estetikk 
Estetisk veileder for Eidsvoll kommune skal legges til grunn for utforming av bebyggelse og anlegg 
innenfor området.  
 
§ 3.8 Universell utforming 
Prinsippene om universell utforming, skal så langt det er mulig, legges til grunn ved prosjektering og 
utbygging i området. 
 
§ 3.9 Støyforhold  
Det vises til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012. Ved søknad om 
tillatelse til tiltak skal det medfølge dokumentasjon som viser at innendørs støynivå som tilfredsstiller 
støykravene iht. byggeforskriftene og NS 8175, er sikret. Eventuelle støytiltak skal være gjennomført 
før boligene tas i bruk. 
 
§ 3.10 Grunnforhold 
Det skal ved utbygging innhentes råd/vurdering fra geotekniker for sikker fundamentering av 
bebyggelsen slik at setningsskader unngås. 
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§ 3.11 Anleggsfasen 
Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke medfører 
uakseptabel helse- og miljørisiko, og at anleggsarbeidet ikke medfører forurensningsspredning eller 
fare for skade på helse og miljø. Byggherreforskriftenes krav til HMS legges til grunn. 
 
§ 3.12 Matjord 
Overskytende jordressurser i matjordlag og øvrig jordsmonn skal, så langt det er mulig, gjenbrukes til 
jordbruksformål i nærheten. Det skal i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak utarbeides en 
plan (redegjørelse) for oppbevaring/disponering av alle matjordmasser og senere bruk. Planen skal 
godkjennes av jordbruksmyndigheten i kommunen. 

 
 

§4.  BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
 

§ 4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1- BFS3 
 

§ 4.1.1 Type bebyggelse 
Innenfor området kan det oppføres eneboliger med tilhørende garasjer/carporter og 
uthus/boder. Bebyggelsen skal oppføres med saltak eller flate tak.  
 
§ 4.1.2 Byggehøyde 
Maksimal tillatt gesimshøyde for boligbebyggelse er 9 m over gjennomsnittlig ferdig planert 
terreng.  

 
§ 4.1.3 Byggegrenser 
Bebyggelse skal oppføres innenfor de byggegrenser som er angitt i plankartet. Det kan tillates 
oppføring av garasjer og boder nærmere eiendomsgrense enn byggegrense.   

 
Det tillates ikke bygningskonstruksjoner, garasje, boder eller terrasser utenfor byggegrensene 
mot gnr. 142, bnr. 80 dersom det ikke kan dokumenteres at det er geoteknisk forsvarlig. 

 
§ 4.2 Renovasjon (BRE1) 
Innenfor området kan det oppføres bygning og anlegg for renovasjonshåndtering.  
 
§ 4.3 Lekeplass (BLK1)  
Det skal opparbeides en nærlekeplass på 200 m2. Lekeplassen skal være felles for alle boliger i 
området. Lekeplassen skal som minimum skal ha en sandkasse, huskestativ/dumphuske, benk og noe 
fast dekke. Arealer og lekeapparater utformes og anlegges i samsvar med gjeldende 
sikkerhetsforskrifter.  
Lekeplassen skal være i felles eie og skjøttes i fellesskap av boenheter innenfor området. Eierskapet 
skal tinglyses på alle boligeiendommene. 
 
 
§5.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2) 

 
5.1 Kjøreveg SKV1  
SKV1 er regulert til felles privat kjøreveg med reguleringsbredde 6,0 til 6,5 meter, og skal 
opparbeides i henhold til regulert areal. Vegen skal bygges med veglys. 
 
5.2 Atkomst 
Boligene skal ha atkomst fra SKV1.  
 
 



 

 
  Side 4 av 4 

5.3 Eierform 
SKV1 skal være privat veg og eies i fellesskap av alle nye eiendommer innenfor planområdet. 
Eierskapet skal tinglyses på alle boligeiendommene. 
 
5.4 Tekniske anlegg 
Detaljplaner for veg- og VA-anlegg skal prosjekteres og anleggene skal bygges iht. krav og 
bestemmelser i gjeldende VA-norm og kommunal vegnorm. Planene skal være godkjent av Eidsvoll 
kommune, kommunal drift, før det gis IG for anleggene. Dette omfatter også overvannsløsning med 
beregninger og dimensjonering av magasiner. Overflatevann/takvann/drensvann skal primært tas 
hånd om på egen eiendom. Før oppstart av anleggene skal utbygger overfor kommunen utstede en 
påkravsgaranti fra godkjent kredittinstitusjon for de veg- og VA-anlegg som skal overtas av 
kommunen. 
 
Detaljplanene skal utformes med sikte på tilpasning til eksisterende terreng. Det må foreligge 
midlertidig brukstillatelse for tekniske anlegg før igangsettingstillatelse til boliger kan gis. 
Eventuell trafostasjon skal ha en minimumsavstand til boligbebyggelse på 10 meter av hensyn til 
støyproblematikk. Trafo skal plasseres minimum 5 meter fra bygning med brennbare flater. 

 
 

§6.  LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 5) 
 

§ 6.1 Landbruk LL1 
Innenfor arealet skal det drives landbruksrettet virksomhet. 
 
 
§7. HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (pbl. § 12-6) 

 
7.1 Sikringssone frisikt (H140_1-2) 
Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 
vegetasjon, gjerder, murer eller andre innretninger med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers 
kjørebaneplan. 
 
7.2 Bestemmelsesområde kokegrop #1 
Kokegropfelt ID 220125.  
Kulturminnelokaliteten er tilstrekkelig dokumentert gjennom arkeologiske registreringer i 2016. 
Reguleringsplanen kan realiseres uten ytterligere undersøkelser. 
 


