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EIGERSUND KOMMUNE 
 

PLAN (planid) 

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSENDRING FOR BOLIGER – GNR 45 BNR 271 

DEL AV SLETTEBØ – BAKKEBØ-OMRÅDET 
 

Datert: 19.01.15  

Sist revidert: etter PTU-vedtak sak 024/15, 10.02.15 

Kommunestyrets vedtak: dato -, saksnr --/-- 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 

Det regulerte området er vist på PLAN (planid) og datert 19.01.15.  

§ 2  Reguleringsformål 

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

 Blokkbebyggelse (BB1) 

 Energianlegg (E1) 

 Uteoppholdsareal (UA1-UA3) 

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

 Veg (V1) 

 Fortau (F1-F3) 

 Parkeringsplasser (P1-P3) 

 Kombinert formål – parkering/energianlegg (PE1) 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

 Grønnstruktur (GR1-GR5) 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 a.3) Faresone Høyspenningsanlegg H370 

§ 3  Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

3.1 Krav til byggesøknad 

 Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge: 

- Situasjonsplan i M=1:200. Situasjonsplanen skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

terreng, murer, trapper, skjæring, fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, 

beplantning, avfall m.m. 

- Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 

redegjøres for.  

- Fasader, snitt og planer i M=1:100.  

- Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 

- Dokumentasjon av radonmengde. 

- Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og materialbruk. 
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3.2 Støy  

Innendørs lydnivå og lydnivå innenfor arealer som skal godkjennes som uteoppholdsarealer 

skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10). 

3.3 Kulturminner 

Dersom en under gravearbeider/anleggsvirksomhet eller lignende støter på mulige 

kulturminner i planområdet skal arbeidet umiddelbart stanses, og regionale 

kulturvernmyndigheter skal varsles, i samsvar med § 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978. 

ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  

3.4 Landskapstilpasning 

For alle tiltak i området skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning.  

3.5 Tekniske anlegg 

a.) Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan etableres 

innenfor planområdet.  

b.) Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler.  

c.) Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger og lignende kan plasseres på 

privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. Tekniske anlegg og 

mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle formålsområder med unntak av 

bevaringsområder.  

3.6 Parkering 

a.) Det skal avsettes 1,5 parkeringsplass for bil pr. boenhet.  

b.) Det skal avsettes min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

c.) Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for HC. 

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Blokkbebyggelse, BB1 

a.) Innenfor området BB1 inngår eksisterende bebyggelse i planen men ombygges til boligformål. 

Det tillates etablert inntil 13 leiligheter i BB1.  

b.) Det kan bygges balkong innenfor angitte byggegrenser. 

c.) Maks møne- og gesimshøyde er kote 61,5. Unntak er heishus og tekniske installasjoner på 

tak.  

d.) Maksimal tillatt bebygd areal innenfor området er %-BYA =100 %. Samlet bruksareal bolig 

skal ikke overstige 2 700 kvm BRA. Parkeringsplasser/garasjer i bygget inngår i BRA/BYA. 

e.) Den delen av bygget som ligger nærmere enn 24 meter fra høyspenningsanleggets senterlinje 

skal ikke inneholde rom for varig opphold eller uteoppholdsarealer. Det er kun tillatt med 

tekniske rom, rom for lagring eller parkeringsplass. Ved nybygg og nye anlegg hvor 

magnetfeltet vil bli over 0,4 µT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å redusere nivået. Dette 

skal utføres av fagkyndige.  

4.2 Uteoppholdareal, UA1-UA3 

a.) Områdene er felles for alle boligene i BB1. 

b.) Områdene skal tilrettelegges for uteopphold, og kan møbleres med benker, bord, sandkasse, 

mindre lekeapparater, beplantning m.m.  

4.3 Energianlegg, EA1 

Området omfatter eksisterende energianlegg. Ledninger for strøm skal føres frem i jordkabel. 
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§ 5  Samferdselsanlegg  

5.1 Veg, V1 

o_V1 er regulert til område for offentlig kjøreveg.  

5.2 Fortau, F1-F3 

F1, F2 og F3 omfatter offentlig fortau.  

5.3 Parkeringsplasser, P1-P3 

a) Parkering P1, P2 og P3 er felles for boligene i BB1. 

b) Innenfor P3 tillates etablert mur i grensen mot GR2 og P2. 

5.4 Kombinert formål, parkering/energianlegg, PE1 

a.) Omfatter parkering og energianlegg. 

b.) Eksisterende energianlegg videreføres i underetasje. Parkering etableres på taket. 

c.) Det kan etableres inntil 4 parkeringsplasser innenfor området. 

§ 6  Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

6.1 Grønnstruktur, GR1-GR5 

Områdene er felles for BB1. Ved ny beplantning skal det fortrinnsvis benyttes ikke 

allergifremkallende vegetasjon.  

§ 7 Hensynssoner  

7.1 Frisiktsone, H140 

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 – 2,5 

meter over tilstøtende vegers nivå.  

7.2 Høyspenningsanlegg, H370 

a) Eksisterende høyspenningslinje går gjennom området som vist på plankartet med 

hensynssone H370.  

b) Byggegrense er 16 meter fra senterlinjen på anlegget.  

c) Ved vesentlig økning av strømstyrke skal nettleier utrede om dette er forsvarlig i forhold til 

omgivelsene.  

d) Dersom det skal utføres arbeid under eller i nærhet til høyspentlinjen, skal netteier kontaktes 

før arbeidene påbegynnes. 

e) Det tillates ikke bruk av anleggsmaskiner etc. innenfor fareområde høyspenning uten særskilt 

tillatelse fra linje eier. Sprengning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra linje eier.  

§ 8  Rekkefølgebestemmelser 

8.1 Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet kan det ikke gis ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse før passeringslommen ved krysset mellom Rv 42 og Museumsveien 

og snuplass for buss, bussholdeplass er ferdig opparbeidet. 

8.2 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være ferdig opparbeidet 

etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

8.3 Veg o_V1 og fortau F1-F3 skal være ferdig opparbeidet i tråd med planen før det kan gis 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 


