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EIGERSUND KOMMUNE 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: GNR. 21 BNR. 13 - 
BOLIGOMRÅDE SVÅNES 
 

Kommunestyrets vedtak: dato 30.09.2013, sak 051/13 
 
§ 1 GENERELT 

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

arealet utnyttes som vist på plankartet.  

 

§ 2 FORMÅL 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende anlegg, samt 

veier, friluftsområde. 

 

§ 3 REGULERINGSFORMÅL 

 

3.1 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 

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

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

• Energianlegg 

• Øvrige kommunaltekniske anlegg 

• Lekeplass 

 

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

• Veg 

• Kjørevei 

• Annen veigrunn – tekniske anlegg 

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

• Landbruksformål 

• Friluftsformål 

 

- Hensynssoner (PBL § 12-6) 

• a.1 sikringssoner, Frisikt H140 

• a.3 faresoner, Høyspenningsanlegg H370 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

Alle kabler og ledninger for strøm, telefon etc. skal fremføres som jordkabel.  

 

Steingjerder, bakkemurer og tilsvarende skal bevares i størst mulig grad.  
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Veier, stier og andre fysiske tiltak inkl. boliger skal så langt som mulig tilfredsstille krav til 

universell utforming.  

 

§ 7 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1) 

 

7.1 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1 

 Bolighusene må plasseres innenfor angitte byggegrenser 

 

7.2 Utnyttelse av tomta 

På tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 12 kan det oppføres 1 bolig med en boenhet med BYA inntil 140 

kvm.  

På tomt 13 kan det oppføres 1 bolig med en boenhet med BYA inntil 100 kvm.  

På tomt 9, 10, 11 kan det oppføres 1 bolig med en boenhet med BYA inntil 120 kvm. I tillegg 

kommer garasje. 

 

Utkragede bygningsdeler, takutstikk m.m. skal ikke regnes inn i BYA. 

 

For boligene på tomtene 9, 10, 11 må BRA ikke overstige 220 kvm.  

For boligene på tomtene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 12 må BRA ikke overstige 240 kvm.  

For bolig på tomt 13 må BRA ikke overstige 200 kvm. 

  

7.3 Høyder og utforming 

Det tillates bygging av kjeller. Grunnmur skal ikke overstige 1,0 m over tilliggende terreng, og 

skal være så lav som mulig.  

 

Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde for boligene på tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 12, er 8 meter 

over planert terreng. Møne for bolig på tomt 13 skal ikke overstige kote 78,4. Maksimalt tillatte 

møne-/gesimshøyde for boligene på tomt 9, 10 og 11 er 7 meter over planert terreng.  

 

Takvinkel for boligene på tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 skal ligge mellom 22 og 32º. For 

boligene på tomt 9, 10 og 11 skal takvinkelen ligge mellom 5 og 15º. Små takflater over mindre 

tilbygg/halvtak kan ha lavere takvinkel enn det som gjelder for ”hovedtaket”. 

 

7.4 Garasje 

 Det kan oppføres en garasje pr. tomt 1-13 med BRA maksimalt 40 kvm. 

  

Garasjene kan plasseres i strid med byggegrensene for boligen. Langs veien kan garasjen 

plasseres min. 1 meter fra vegkant, dersom den ligger parallelt med vegen. Dersom garasjen 

ligger vinkelrett på vegen, kan den plasseres min. 5 meter fra vegkant. Garasjen kan plasseres 

inntil 1 meter fra nabogrense. 
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Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde for garasjene er 4,5 meter over planert terreng. 

 

I tillegg til garasje skal det være en oppstillingsplass for 1 bil på egen grunn. 

 

Ikke overbygd parkeringsareal (biloppstillingsplass) skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for 

grad av utnytting (BYA). 

 

§ 8 Kommunalteknisk anlegg, KA1 

 

8.1 Pumpestasjonen for avløpsvann kan oppføres med et BRA på inntil 10 kvm, og med maksimalt 

mønehøyde på 3,5 meter over planert terreng. 

 

8.2 Innenfor området kan det i tillegg oppføres nettstasjon for el-forsyning.  

 

8.3 Innenfor området kan det opparbeides sti med maksimal bredde på 1,5 meter. 

 

§ 9 Energianlegg, E1 

 Innenfor området kan det oppføres nettstasjon for el-forsyning.  

 

§ 10 Lekeplass, f_L 

I dette området skal det opparbeides lekeområde med lekeapparater. Lekeplassen er felles for 

boligene i BF1. 

 

§ 11 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2) 

 

11.1  Kjørevei, f_AV1, f_AV2, f_AV3 og AV4 

  AV4 er privat vei for de som har veirett på veien.  

  

11.2 f_AV1 skal på strekningen fra fylkesvei 44 og til boligtomt nr. 1 i BF1, ha fast dekke med 

innlagte fartshumper.  

  

11.3 f_AV1, f_AV2 og f_AV3 er felles adkomst for boligene i BF1, samt andre som har veirett i 

området. Veibredden er regulert til 4,0 meter.  

 

§ 12 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, pkt.5) 

 

12.1 Innenfor landbruksområde kan det drives jordbruk. 

 

12.2 I friluftsområde er det ikke tillatt å oppføre bygninger.  
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§ 14 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6) 

  

14.1 Frisiktssoner 

Innenfor frisiktsonene tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som rager høyere enn 0,5 

meter over tilstøtende vegers nivå.    

 

14.2 Høyspenningsanlegg 

Bolighus kan ikke oppføres nærmere enn 18 meter fra høyspentlinjen.  

 

§ 15  REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

 

15.1 Veganlegg 

 Før det gis byggetillatelse for nye boliger i planområdet skal krysset mellom Søndre Svanesvei 

(AV1) og fylkesvei 44 (o_V1), samt avkjørselen fra fylkesvei 44 (o_V1) til gnr. 21 bnr. 31, være 

ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Statens vegvesen. 

 

15.2 Frisiktsoner skal være opparbeidet, samt søndre avkjørsel mot fylkesvei 44 skal være stengt for 

alle med unntak av rutebuss. Arbeidene skal godkjennes av Statens vegvesen før det gis 

byggetillatelse for nye boliger i planområdet. 

 

15.3 Før det gis midlertidig brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal jordkabel være 

lagt på plass. 

 

15.4 Før det gis bygge- og delingstillatelse skal f_AV1, f_AV2 og f_AV3 være opparbeidet i tråd med 

planen.  

 

15.5 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i området skal lekeplassen 

f_L være ferdig opparbeidet med lekeapparater.  

 

15.6 Vann- og avløp 

 Før det gis tillatelse til nybygging i planområdet skal det være etablert avløpssystem som er 

godkjent av Eigersund kommune. Det skal etableres felles avløpsanlegg.  

  

15.7 Byggetillatelse kan ikke gis uten at forholdene vedrørende vannforsyning kan dokumenteres og 

være meldt til Mattilsynet, eller at pliktig godkjenningsprosess kan dokumenteres å være 

igangsatt i samråd med Mattilsynet.  

 


