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§ 1.0 FORMÅL MED PLANEN  
Formålet med planen er å legge til rette for leilighetsbygg med tilhørende funksjoner som 
atkomst, fortau, parkering og lekeplass for barn. Området reguleres til følgende formål:  

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL§ 12-5, 2. ledd nr. 1)  
• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
• Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
• Annen offentlig eller privat tjenesteyting 
• Lekeplass 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2)  
• Kjøreveg 
• Fortau 
• Annen veggrunn – tekniske anlegg 
• Parkeringsplasser 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)  
• Grønnstruktur 

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)  
• Frisikt 
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§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

2.1 f_F1, f_F4 og f_F5 skal opparbeides samtidig som f_KV1. f_KV1, f_F1, f_F4 og f_F5 skal 
være ferdig opparbeidet før brukstillatelser til BB1 kan gis. Krysset f_KV1 x fv. 44 skal 
godkjennes av Statens vegvesen før brukstillatelse kan gis. 

2.2 Tekniske planer for fv. 44 skal fremvises Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 

2.3 Eksisterende adkomst skal ikke saneres før f_KV5 er ferdig opparbeidet. 

2.4 Før det kan gis ferdigattest for ny bebyggelse i planområdet skal gang- og sykkelvegbru 
over jernbanene være etablert. 

2.5 Lekeplass f_L1 skal være ferdig opparbeidet og godkjent av Eigersund kommune før 
brukstillatelser til boliger til BB1 blir gitt. 

2.6 Det skal utarbeides planer for kommunalteknisk ledningsnett for BB1 som skal 
godkjennes av Eigersund kommune før byggetillatelser blir gitt. 

§ 3.0 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
leggs til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. 

3.2 Sammen med søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan i målestokk 
1:500 som viser avkjørsler, terrengbehandling, beplanting, inngjerding, utemøblering 
og tiltak som er søknadspliktige iht. plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides 
fasadetegninger som angir høyder og som viser tilstøtende bebyggelse.  

3.3 Bygg skal ha god arkitektonisk utforming, og skal tilpasses omkringliggende bebyggelse 
og terrengforhold.  

3.4 Støttemurer er tillatt i henhold til kotehøyder fastsatt i plankart. Det tillates å sette opp 
rekkverk/gelender i en høyde på maksimalt 1,50 meter over høyder satt i plankart. 

§ 4.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 1)  

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

4.1 Eksisterende boliger, garasjer m.m. innen BF1 og BF2 kan gjenoppføres med 
eksisterende høyder. Tillatt bebygd areal % BYA skal ikke overstige 30 % av tomtens 
nettoareal. 

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

4.2 Innen området BBI tillates: 

• Maksimalt 24 leiligheter. 

• Oppført 2 bygg i maksimalt 4 etasjer pluss kjeller. Øverste etasje skal være delvis 
inntrukket. Bygg tillates med flatt tak. 

4.3 All parkering skal skje i felles anlegg under bakkeplan. 

4.4 For BB1 skal det tilrettelegges for maksimalt 2 parkeringsplasser per boligenhet, inkludert 
gjesteparkering. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for 
bevegelseshemmede. Det skal tilrettelegges for 2 sykkelparkeringsplasser per 
boligenhet.  

4.5 Parkeringsplassene på BB1 skal tinglyses på tomtene der de er anlagt. 

4.6 Innenfor planområdet skal gangarealer, lekearealer og uteopphold tilrettelegges etter 
prinsippene om universell utforming i størst mulig grad.  

4.7 I leilighetsbygg innen BB1 skal det monteres sprinkleranlegg og brannalarmanlegg. 
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4.8 Renovasjonsrom skal tilrettelegges i kjeller i leilighetsbygg innen BB1. 

4.9 Alle boenheter innen BB1 skal ha livsløpsstandard.  

4.10 Alle boenheter innen BB1 skal ha minimum privat uteoppholdsareal på 11m2 og bod på 
minimum 8m2. 

4.11 Innen BB1 skal det nær gangveier, felles oppholdsområder, inngangspartier, luftevindu 
m.m. søkes unngått bruk av planter og trær som kan framkalle allergiske reaksjoner. 

4.12 Innen BB1 skal boenhetene ha en variert størrelse. Boenheter skal ha en størrelse på 
minimum 50m2. Minimum 50 % av boenhetene skal ha en størrelse på over 60 m2 og 
minimum 15 % av boenhetene skal ha en størrelse på over 100m2. 

4.13 Innen BB1 er maksimal tillatt gesimshøyde for bygg i nord er kote+ 42,0 meter. 
Maksimal tillatt gesimshøyde for bygg i sør er kote+ 37,0 meter. I tillegg til denne 
gesimshøyde kan det også tillates nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, vifterom 
m.m. Oppbyggene skal vanligvis ikke være høyere enn 3 meter og innordnes en 
arkitektonisk tilfredsstillende helhetsløsning.  

4.14 Det tillates maksimal 210 % BRA. 

Annen offentlig eller privat tjenesteyting 

4.15 Eksisterende forretning innen T1 kan gjenoppføres med eksisterende høyder. Tillates 
gjenoppført i henhold til linjer på plankartet. 

4.16 Det tillates bare innkjøring til T1 fra fylkesveg. Utkjøring fra T1 skal skje via kryss på 
f_KV1. 

Lekeplass 

4.17 F_L1 er felles for BB1. 

4.18 F_L1 skal opparbeides med lekeapparat, sandbasseng, vegetasjon m.m. i henhold til 
godkjent situasjonsplan. 

§ 5.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2)  

5.1 Dråpe i f_KV1 skal være overkjørbar. 

5.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg skal holdes fri for permanente installasjoner. 

5.3 Parkeringsplass f_P1 er felles for F1. 

§ 6.0 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)  

6.1 F_G1 og f_G2 er felles for BB1. 

6.2 Det tillates å anlegge ramper og trapper i terreng innen f_G2 for å sikre universell 
utformet adkomst mellom leilighetsbygg og f_L1. 

§ 7.0 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)  

7.1 I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.   
 

Eigersund kommune 25.08.2014 

Sist revidert etter kommunestyrets vedtak sak 066/14 
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