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DETALJREGULERING FOR TRANSFORMATORSTASJON SLETTEBØ 

PLANBESTEMMELSER 
 

EIGERSUND KOMMUNE 
 

Plankart datert 10.02.11, revidert 20.10.11 etter k.vedtak 055/11 
Plan ID xxxx 

 
GENERELT 
 
§ 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal 

arealet utnyttes som vist på plankartet.  
 
REGULERINGSFORMÅL 
 
§ 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 
 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
- Energianlegg  
- Boligbebyggelse 

 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 

- Kjøreveg 
 

• Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5, pkt. 5) 
- Landbruksformål 

 
• Hensynssoner 

- Frisikt, H140_F 
- Flomfare, H320_Flom 
- Høyspenningsanlegg, H370_Magnetfelt 
- Bevaring kulturmiljø, H570_Fornminne 

 
FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 3  Installasjoner som kan representere fare for barn og unge skal inngjerdes.  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1) 
 
§ 4 Energianlegg 

4.1 Innenfor området og på planen angitte byggegrenser kan det oppføres en 
transformatorstasjon.  

 
4.2 Utnyttelsesgraden i området er BYA = 25 %.  
 
4.3 Maks tillatt mønehøyde er på kote +29. 
 
4.4 Flomsikkerhøyde ferdig gulv er minimum kote +18,40. 
 
4.5 Området kan inngjerdes med opp til 2,50 meter høyt gjerde. 
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4.5 Omriss av påtegnet planlagt bebyggelse er ikke juridisk bindende. 
 
 4.6  Bygg som inneholder arbeidsplasser må gis universell utforming. 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2) 
 
§ 5 Mot jernbanen skal det settes opp flettverksgjerde med høyde på minimum 1,80 meter. 
 
§ 6 Utforming av vegkryss Svanevassveien - Rv. 42 skal være i henhold til gjeldende 

vegnormal. 
 
HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6) 
  
§ 7 Frisiktssone 

Det er ikke tillatt å etablere tiltak eller annen fysisk innretning høyere enn 0,5 meter 
over tilstøtende vegers nivå.    

 
§ 8 Flomfare 

Dersom det skal utføres nye installasjoner eller anlegg innenfor flomutsattområde, skal 
det vurderes å sette inn tiltak for å redusere skadevirkningene ved flom. Dette skal 
utredes av fagkyndige.  

 
§ 9 Høyspent/magnetfelt 

9.1 Det skal gjennomføres kontrollmålinger i forhold til magnetfelt når trafostasjon 
er etablert og eventuelle skjermingstiltak skal gjennomføres. 

 
9.2 Det er ikke tillatt å etablere kontorarbeidsplasser o.l. uten at det er foretatt 

måling/beregning som viser at dette kan gjøres i tråd med nasjonale retningslinjer 
og eventuelle skjermingstiltak er gjennomført. 

 
9.3 Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler. 

  
§ 10 Bevaring kulturmiljø, fornminne 

Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle 
tiltak må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 
3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.  
 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 
§ 11 Tekniske planer som berører kryss med Rv. 42 skal være godkjent av Statens Vegvesen 

før utbygging av planområdet kan skje. 
 
§ 12 Gravearbeid i området bør avklares med Jernbaneverket før igangsettelse.  
 
§ 13 Kulturminne skal gjerdes inne under anleggsperioden. 
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