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EIGERSUND KOMMUNE 
Reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt og 
omliggende område, Skailand 
 
Datert:  31.05.2013 
 
Sist revidert: KS029/14 den 11.02.2014 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
 
Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynsoner: 
 
§1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankartet datert 12.12.2012 
 
 
§2 Formål 
Området reguleres til: 
 
- Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr. 1) 

 Boligbebyggelse 
 Fritidsbebyggelse BF1 – BF15 
 Vannforsyningsanlegg 
 Avløpsanlegg 
 Renovasjonsanlegg 
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
 Småbåtanlegg på land 

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

 Kjøreveg 
 Parkering  
 Gangveg 

 
- Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift (PBL §12-5, nr. 5) 

 Landbruksformål 
 Friluftformål 

 
- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5, nr. 6) 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
§3 Fellesbestemmelser 
3.1 Terrenginngrep 
Det tillates ingen omfattende terrenginngrep i planområdet 
 
3.2 Kulturlandskap 
Steingjerder, bakkemurer og andre kulturlandskapstrekk skal bevares i størst mulig grad 
 
3. Vann- og avløpssystem 
Det tillates ikke innlagt vann i fritidsboligene før det er etablert avløpssystem som er godkjent 
av Eigersund kommune. Det bør legges opp til felles avløpsløsninger for området, ev. 
fellesløsninger for klynger av fritidsboligene. 
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4. Kabler og ledninger 
Alle kabler og ledninger for strøm, telefon, etc. skal framføres i grøft 
 
5. Krav til kryss med fv. 32 
Kryss med fv. 32 skal tilfredsstille følgende siktsonekrav: (10 x 123 m). Det skal være fri sikt i 
høyde 0,5 m over planum for de kryssende veger. Krysset skal betjene kjøretøygruppe LL, 
men bør dimensjoneres for L, etter kjøremåte B. Statens vegvesen skal godkjenne krysset 
før byggetillatelse kan gis. 
 
6. Parkering 
Parkering er kun tillatt på parkeringsplassene som er vist i plankartet, dersom annet ikke er 
angitt under det enkelte formål. 
 
 
§4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr. 1) 
 
4.1 Område for boligbebyggelse 
Innenfor område for boligbebyggelse kan eksisterende bolig gjenoppføres. I tillegg tillates 
oppført garasje. 
 
4.2 Område for fritidsbebyggelse 
Innenfor områder for fritidsbebyggelse, områdene BF1 – BF15, kan det 
oppføres/gjenoppføres en fritidsbolig på hver regulert tomt. 
 
Det tillates ikke parkering på den enkelte fritidseiendom. Adkomst fra kjøreveg og inn til 
eiendommene skal fysisk begrenses til en bredde på 1,5 m. For eiendommen 123/59 tillates 
3,0 m bred adkomst da denne skal benyttes av slamtømmebil ved betjening av 
renseanlegget. Adkomsten tillates ikke benyttet som parkeringsplass. 
 
Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 80 m2 (T-BRA 
Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2 
 
Fritidsboliger på tomtene 123/44, 123/45, 123/53, 123/59, 123/62 og 123/72 kan 
oppføres/gjenoppføres i 1 etasje. Det tillates ikke kjeller/underetasje i fritidsboligene. 
Maksimal gesimshøyde skal ikke 3,0 m og den maksimale mønehøyden skal ikke overstige 
6,0 m målt fra topp grunnmur. 
Takvinkelen skal ligge mellom 20o og 35o. Grunnmurhøyde skal ikke overstige 0,5 m.  
Til hver av fritidsboligene kan det bygges en terrasse på inntil 20 m2. 
 
Fritidsboliger på tomtene 123/46, 123/47, 123/48, 123/49, 123/50, 123/51, 123/52, 123/54, 
123/55, 123/56, 123/57, 123/58, 123/63, 123/64, 123/65, 123/66, 123/67, 123/68, 123/69 og 
123/70 kan oppføres/gjenoppføres i 1 etasje pluss hems. Det tillates ikke kjeller/underetasje i 
fritidsboligene. Maksimal gesimshøyde skal ikke 3,5 m og den maksimale mønehøyden skal 
ikke overstige 6,5 m målt fra topp grunnmur. 
Takvinkelen skal ligge mellom 20o og 35o. Grunnmurhøyde skal ikke overstige 1,0 m.  
Til hver av fritidsboligene kan det bygges en terrasse på inntil 20 m2. 
 
Taktekkingen skal ha stedstilpasset/naturtilpasset farge. Glasert takstein tillates ikke.  
 
Kommunen skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbruk. Fasademateriale skal 
være tre eller naturstein. Fritidsboligene skal ha farger som glir godt inn i naturen. 
 
Kommunen fastsetter endelig plassering og høyde på grunnmuren. Bygningene skal 
plasseres lavest mulig i terrenget. 
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4.3 Område for vannforsyningsanlegg 
Område for vannforsyningsanlegg skal benyttes til brønn/pumpehus for felles 
vannforsyningssystem. Bygning skal utføres med fasadematerialer i tre og med taktekking i 
stedstilpasset/naturtilpasset farge. 
 
4.4 Område for avløpsanlegg 
Område for avløpsanlegg skal benyttes til renseanlegg/avløpsanlegg for felles avløpssystem. 
Bygninger skal utføres med fasadematerialer i tre og med taktekking 
stedstilpasset/naturtilpasset farge. 
 
4.5 Område for renovasjonsanlegg 
Område for renovasjonsanlegg skal benyttes til felles renovasjonscontainer. 
 
4.6 Område for privat småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
Område for privat småbåtanlegg i sjø og vassdrag kan det legges til rette med flytebrygger 
for inntil 30 småbåter 
 
4.7 Område for privat småbåtanlegg på land 
Innenfor område for privat småbåtanlegg på land kan de som har båtplass i det private 
småbåtanlegget i sjø og vassdrag lagre båtene sine. Det tillates ingen bygninger innen dette 
området. 
Korttidsparkering i tilknytning til småbåtanlegget tillates innen området. 
 
 
§5 Områder for samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr. 2) 
 
5.1 Område for kjøreveg 
Område for kjøreveg er fellesområde for samtlige fritidseiendommer som inngår i 
reguleringsplanen. 
 
Felles kjøreveg skal benyttes for varetransport frem til den enkelte fritidsbolig og som 
adkomst frem til felles parkeringsplasser. Kjørevegen skal ha en normal vegbredde 3,0 m, og 
skal ha overflate av grus som ikke er lysere enn omkringliggende fjell. I tillegg til vegbredden 
kan det anlegges 0,5 m skulder på hver side. Skulder skal tilsåes.  
 
5.2 Parkering 
Områder for parkering, områdene f_PI1 – f_PI5, er fellesområder for flere av 
fritidseiendommene som inngår i reguleringsplanen. 
 
Parkering skal kun foregå på felles parkeringsplasser hvor det er avsatt plass til 47 
personbiler. Parkeringsplassene skal ha overflate av grus som ikke er lysere enn 
omkringliggende fjell. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til fritidsbolig, skal 
det være opparbeidet minst 1,5 parkeringsplass i planområdet for fritidsboligen. 
 
De enkelte parkeringsplasser er felles for følgende eiendommer: 

- f_PI1: 123/65, 123/66, 123/67, 123/68 og 123/69 
- f_PI2: 123/56, 123/62, 123/63, 123/64, 123/70, samt gjesteparkering for 

samtlige fritidseiendommer som inngår i planen 
- f_PI3: 123/46, 123/47, 123/48, 123/52 og 123/53 
- f_PI4: 123/45, 123/55, 123/57, 123/58, 123/59, 123/72, samt gjesteparkering 

for samtlige fritidseiendommer som inngår i planen 
- f_PI5: 123/44, 123/49, 123/50, 123/51 og 123/54 
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5.3 Område for gangveg 
Områder for gangveg skal benyttes som privat gangveg fra kjøreveg og frem til 
fritidsboligtomtene. Gangveg kan opparbeides med bredde inntil 1,5 m, og skal ha overflate 
av grus som ikke er lysere enn omkringliggende fjell. 
 
 
§6 Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift (PBL §12-5, nr. 5) 
 
6.1 Område for landbruksformål 
Innenfor område for landbruksformål kan det drives tradisjonelt landbruk som jord- og 
skogbruk. 
 
6.2 Områder for friluftsformål 
Innenfor områder for friluftsformål kan det opparbeides stier med grusdekke eller naturstein, 
evt. trestokker der dette er nødvendig. Stier kan opparbeides med bredde inntil 1,0 m og skal 
plasseres slik at de medfører minst mulig terrenginngrep. Stiens skal være åpne for allmen 
ferdsel. 
 
Midlertidige, nødvendige inngrep i friluftsområdet under utbyggingsperioden skal revegeteres 
med stedegen vegetasjon så snart det utløsende tiltaket er ferdigstilt. Det påligger 
tiltakshaver å besørge at revegetering gjennomføres. 
 
Med tillatelse fra kommunen kan det legges til rette for fellesaktiviteter innenfor disse 
områdene. 
 
Innenfor områdene kan det drives tradisjonelt jordbruk i form av beiting. 
 
Gjerder som er til hinder for fri ferdsel tillates ikke innen områdene. 
 
 
§7 Område for bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5, nr. 6) 
 
7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
Innenfor friludtsområde i sjø og vassdrag er det fritt for allmenheten til å drive 
friluftsaktiviteter. 
 
 
 
  


