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EIGERSUND KOMMUNE 
 

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR  
 GNR. 27, BNR. 18, M. FL. ”HALSEN” VED SVÅVATNET. 

 
Plankart datert 22.12.10 

Bestemmelser datert: 04.01.11. 
 

§ 1  GENERELT 
 
1.1 Formål: 
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg, 
inkl. vannforsyning og renseanlegg for gråvann. 
 
1.2 Området skal reguleres til: 

• Bebyggelse og anlegg. 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
• Landbruks-, natur- og friluftsområder 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
• Hensynssoner 

 
§ 2  BEBYGGELSE OG ANLEGG. (PLBL. § 12-5, NR 1.) 
 
2.1 Fritidsboliger. 
Innenfor områdene for fritidsboligbebyggelse kan det oppføres til sammen tre nye hytter der 
det er vist med byggegrenser. Den som er merket H3 kan først oppføres etter at eksisterende 
eldre fritidsbolig på gnr. 27, bnr. 8 er revet. Hyttene kan oppføres i 1 etasje og eventuell hems. 
Hyttene skal plasseres innenfor de byggelinjene som er vist på reguleringsplanen. Endelig 
plassering blir fastsatt av kommunen ved utstikking. 
 
Hyttenes BYA skal ikke overstige 100 m2. De skal ha saltak og mønehøyde ikke over 5,5 m 
målt fra topp grunnmur. Grunnmurshøyden skal holdes så lav som mulig og blir endelig 
fastsatt av kommunen ved utstikking. Gesimshøyden skal ikke overstige 3,0 m over topp 
grunnmur. Takvinkelen skal ligge mellom 27 og 34o. 
 
Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett i hyttene før det gis midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest. Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og 
avløp fra disse dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut tilfredsstillende 
behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører til forurensning av 
omgivelsene. 
 
Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak påse 
at det velges terrengtilpasset bebyggelse med en form og materialbehandling som er tilpasset 
omgivelsene og terrenget. Utvendige farger på bygninger skal godkjennes av 
bygningsmyndighetene. 
 
Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, 
pålegges jord og plantes og såes i. 
 
Det tillates innlagt vann i bygningene etter at det er etablert en avløpsløsning for gråvann med 
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felles renseanlegg for hyttene i ”Halsen”, som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det skal 
etableres UV-filter i forbindelse med renseanlegg for gråvann og  avløpsvannet føres ut på et 
dyp som ventes å ligge under sprangsjiktet på sommeren, dvs. >10-12 m dyp.  
 
Forbruksvannet skal hentes fra Svåvatnet, der det er vist på reguleringsplanen. Dersom det 
skal etableres vanninntak i det nordlige bassenget skal dette legges så nært opp mot bekken 
som kommer inn nordvest for hyttene (bekk fra Branndalsvatnet) som mulig og vanninntaket 
legges ovenfor sprangsjiktet. En sikker drikkevannsløsning vil også kreve rensning av vannet, 
f.eks gjennom et UV-filter. 
 
Ved søknad om bygging / gjenoppføring av fritidsboliger med gulv lavere enn 3,0 m over 
middelvannstanden i Svåvatnet, må det ved fagkyndig rapport dokumenteres at denne høyden 
gir en tilfredsstillende sikkerhet mot skade pga flom. 
 
Bygning merket RB er redskapsbod. 
 
2.2 Renseanlegg. 
Innenfor dette området kan det bygges renseanlegg for gråvann. Avløpsvannet skal føres 
videre til det utslippsstedet som er vist på reguleringsplanen. 
 
 
§ 3   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PLBL.  

§ 12-5, NR 2.) 
 
3.1 Kjøreveg. 
Kjørevegen fra Fv. 44 til Grødem er åpen for allmennheten. Kjørevegen fra den kommunale 
vegen til fritidsboligene er åpen som kjøreveg kun for hjemmelshaverne i planområdet. 
Allmennheten kan benytte vegen som gang- og sykkelveg. Bredden på denne vegen skal være 
minst 3,0 m, med nødvendig breddeutvidelse i kurver. Vegfyllinger skal plastres og planeres 
mot tilstøtende terreng, pålegges jord og såes i. 
 
3.2 Parkering. 
På dette området skal det opparbeides parkeringsplass for 2 personbil per fritidsbolig som er 
bygget eller blir bygget i det sørlige byggeområdet for fritidsboliger, før det blir gitt 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye fritidsboliger. Parkering på egen grunn 
kommer til fradrag fra kravet om parkering i felles parkeringsområde. Ved parkering på egen 
grunn er parkeringen ikke med i beregnet BYA. Det avsettes plass for 1 HC-parkering i 
tilknytning til fellesparkering.. 
 
§ 4   LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PLBL. § 12-5 NR 5.) 
 
4.1 Skogbruksområde. 
I dette området kan det drives tradisjonelt skogbruk.  
 
§ 5  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 

STRANDSONE (PLBL. § 12-5 NR 6) 
 
5.1 Friluftsområde i vassdrag. 
Dette området kan benyttes av allmennheten til friluftsliv. Det er tillatt å etablere henteanlegg 
for forbruksvann og utslipp av gråvann i dette området. 
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§ 6  HENSYNSSONER (PLBL. § 12-6). 
 
6.1 Frisikt. 
I sikttrekantene er det ikke tillatt med konstruksjoner eller vegetasjon som rager høyere enn 
0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 
6.2 Høyspent. 
I dette området er det ikke tillatt å føre opp bygninger eller konstruksjoner. 
 
6.3 Rasfare. 
I dette området er det ikke tillatt å føre opp bygninger eller konstruksjoner, eller gjenoppføre 
slike, med mindre det er utarbeidet en fagkyndig risikoanalyse som viser at det ikke er rasfare 
på stedet, evt. med avbøtende tiltak. 
 
§ 7  FELLESBESTEMMELSER. 
 
7.1 Gjerder. 
Det tillates ikke ført opp gjerder mellom tomtene eller på annen måte hindre fri ferdsel langs 
vannet. 
 
7.2 Støyende bygge- og anleggsaktivitet. 
Støyende bygge- og anleggsaktivitet må unngås i perioden 1. mars til 1. juli hvert år. 
 
7.3 Unntak. 
Bygningsmyndighetene kan når spesielle grunner foreligger, etter begrunnet søknad, gjøre 
unntak fra planen og disse bestemmelsene. 
 
 
 
Eigersund kommune, den        /         2011. 
 
 
___________________ 
 


