
1

PLANID –

Detaljreguleringsplan for

GNR. 13 BNR. 431 MFL. – SANDBAKKANE

Eigersund kommune

Datert: 04.02.13 – sist rev. 18.02.14

BESTEMMELSER

Tilhørende dokumenter:

Plankart 1 datert 04.02.13 – sist rev. 18.02.14

Plankart 2 datert 04.02.13 – sist rev. 19.08.13

Planbeskrivelse datert 04.02.13 – sist rev. 18.02.14

§ 1 Avgrensning

Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal 

arealet utnyttes som vist på plankartet. 

§ 2 Formål

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

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF2

 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BB

 Leke- og uteoppholdsareal, f_L/U

 Renovasjon/grøntområde, f_R/GR

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

 Kjøreveg, f_AV

 Fortau, o_F

 Gangareal, f_G

 Parkeringsplasser, f_P1-f_P2

- Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

 Grøntstruktur, GR1

- Hensynssoner (PBL § 12-6)

 a.1 Sikringssoner, Frisiktsone H140

 a.3 Faresone, Rasfaresone H310

§ 3 Felles bestemmelser
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3.1 Støy

Alle boenheter i planområdet skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dBA på uteplass 

og utenfor rom med støyfølsom bruk. 

3.2 Estetikk

Den nye bebyggelsen og dets uterom skal ha en estetisk kvalitet som beriker det 

eksisterende miljø, og gis et moderne formuttrykk av høy arkitektonisk kvalitet. 

Bebyggelsen skal ha en nøye sammenheng i skala og volum med eksisterende 

bebyggelse i området. 

3.3 Strøm

Fremføring av strøm skal skje i form av jordkabel.

3.4 Sykkelparkering

For nye boliger skal det tilrettelegges for min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. bolig. 

§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)

4.1 Fellesbestemmelser for BF1, BF2 og BB

Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet. 

Bebyggelsen skal oppføres med saltakløsning. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 

grader. 

Det skal beregnes og opparbeides min. 1,3 parkeringsplass pr. boenhet. 

Ny bebyggelse skal oppfylle krav til universell utforming i henhold til gjeldende 

bygningstekniske forskrift. 

4.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1 - BF2

Innenfor områdene og angitte byggegrense er det tillatt å oppføre bolig med inntil 2 

boenheter. Maksimalt tillatte bebygd areal (BYA) 110 kvm. Bebyggelsen kan 

oppføres med kjeller.

Maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde er henholdsvis 11,0 og 7,5 meter fra 

gjennomsnitt planert terreng. Mønehøyden skal ikke overstige k 23,2. Takopplett eller 

kvist tillates på 1/3 av hovedtakets lengde. Der det bygges takopplett eller kvist kan 

gesimshøyde være inntil 10,0 meter. 

4.3 Blokkbebyggelse, BB

Innenfor angitte byggegrense er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med inntil 12 

boenheter. Maksimalt tillatte bebygd areal (BYA) er 550 kvm. 

Maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 13,5 og 9,0 meter fra 

gjennomsnitt planert terreng. Mønehøyden skal ikke overstige k 27,0. Takopplett eller 
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kvist tillates på 1/3 av hovedtakets lengde. Der det bygges takopplett eller kvist kan 

gesimshøyde være inntil 12,5 meter.

4.4 Leke- og uteoppholdsareal, f_L/U

Området er felles for alle boenhetene i BF1, BF2 og BB. 

Min. 100 kvm av arealet skal avsettes til felles lekeplass. Lekeplassen skal utformes 

i henhold til prinsippene om universell utforming, og utstyres med egnet utstyr som 

fremmer fysisk aktivitet. Lekeområdet skal sikres med gjerde. Øvrige arealer skal 

opparbeides som felles uteoppholdsareal for boligene i planområdet. Arealet skal 

utformes og opparbeides med vegetasjon og benker som innbyr til uteopphold.

4.5 Renovasjon/grøntområde, f_R/GR

Innenfor området kan etableres felles renovasjonsløsning for boligene i planområdet. 

Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene. Område som ikke brukes til 

renovasjon skal opparbeides og skjøttes som grøntområde. 

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

5.1 Kjøreveg, f_AV

Området er felles avkjørsel for BF1, BF2 og BB. 

5.2 Parkeringsplasser, f_P

Parkering f_P1 og f_P2 er felles for alle boenhetene i BK og BB. f_P2 er 

parkeringsanlegg under bakken som vist på plankart 2.

5.3 Fortau, o_F

Innenfor området kan det etableres offentlig fortau. 

5.4 Gangareal, f_G

Gangareal f_G er felles for boligene i BF1, BF2 og BB. 

§ 6 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

6.1 Grønnstruktur, GR

Området GR er åpent for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som kan 

forringe områdets kvaliteter, med unntak av ev. rassikringstiltak. Rassikringstiltak kan 

være arbeider som rydding av vegetasjon, fjellbolting, montering av sikringsgjerder og 

nett, nedsprenging av løse steinblokker og fjellpartier, fjerning av løsemasser eller 

andre nødvendige sikringsarbeider.

§ 7 Hensynssoner (PBL 12-6)
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7.1 Frisiktsone H140

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

7.2 Rasfaresone H310

Rasfaresonen omfatter potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ras, ikke 

sprengningsarbeider. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser

8.1 Før det gis byggetillatelse skal forhold knyttet til radon dokumenteres og ev. 

avbøtende tiltak skal skisseres. 

8.2 Før boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare 

for ras, utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt bebyggelse i 

BB. Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 01.10.12, og 

kontrollert av fagkyndig. 

Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og entreprenør skal det utføres befaring i 

fjellet i bakkant av tilgrensende boliger. Ev. ustabile steinblokker som kan påvirkes 

av sprengningsarbeidet skal sikres.

8.3 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal vann og avløp være 

ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

8.4 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal felles lekeplass f_L/U

være ferdig opparbeidet.


