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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 

 

Øvre Maurholen (17-15), plannummer: 19960005-01 

detaljregulering 
 

 

Bestemmelsene er datert:   15.10.2014  

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  19.04.2015 (ksak 013/15) 

Dato for Kommunestyrets vedtak:   16.03.2015 

 

 

§1 Planens avgrensing 

Det regulerte planområdet er vist på plankart merket og datert 04.09.2014. 

§2 Reguleringsformål, jfr. Plan og bygningsloven §12-5 

Området reguleres til: 

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

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

3. Landbruks-, natur- og friluftsområder (§12-5, nr. 5) 

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

5. Hensynssoner (§12-6) 
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§3 Områder for bebyggelse og anlegg 

3.1 Eksisterende fritidsboliger med tilhørende anlegg inngår i planen slik de er oppført. Det 

er ikke tillat å føre opp flere fritidsboliger enn det som er vist i planen med unntak av nr. 

8 som er under oppføring. 

 

Hver fritidsbolig tillates oppført med BYA inntil 90 m² som én enhet. Påbygg skal 

tilpasses eksisterende bygning. Klosett skal ligge under samme tak som fritidsboligen. 

Hyttenes mønehøyde skal være maks. 5,5m over topp grunnmur. Takvinkel skal være 

mellom 16-33 grader. Grunnmurshøyden skal ikke på noe sted overstige 1,0 m. 

 

I tillegg kan det oppføres bod i én etasje med grunnflate inntil 10 m² med maksimal 

mønehøyde på 3,0 meter. Denne kan være frittstående eller sammenbygd med 

fritidsbolig. 

 

For hver fritidsbolig kan det tillates oppføring av terrasse på inntil 20 m². 

 

3.2 For fritidsboliger nr. 4 og 11, kan størrelse økes med inntil 10 m² for å kunne etablere 

bad/WC. Påbygg skal tilpasses eksisterende bygning. 

 

3.3 Kommunen skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbruk. 

Fasademateriale skal være tre eller naturstein. Fritidsboligene skal ha farger som glir 

naturlig inn i landskapet. Fritidsboliger skal ikke plasseres på høydedrag eller i silhuett. 

Terrengbearbeiding i forbindelse med fritidseiendom skal begrenses til et minimum. En 

skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 

 

3.4 Det tillates plassering i minste avstand 2,0 meter fra grense mot friluftsområde. 

 

3.5 Ubebygd areal skal gis en tiltalende behandling som del av naturområdet. 

 

3.6 Det tillates ikke inngjerding av tomter. 

 

3.7 For hver fritidsbolig skal det avsettes min. 2 parkeringsplasser på egen tomt eller i 

felles areal for parkering. 

 

3.8 Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, skal reetableres 

med stedegen vegetasjon. Kommunen kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep 

som vurderes som uheldige. Legging av ledninger må utføres slik at terrenginngrepene 

blir minst mulig.  

 

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel. 

 



Side 3 av 4 
 

§4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.1 Privat veg (Maurholsvegen) skal ivareta industriens transportbehov og atkomst til 

fritidsboligene. 

 

4.2 Innregulerte felles veger og parkeringsplasser er felles for sameiet, dvs. for hyttene 1-

17, og skal vedlikeholdes av brukerne i fellesskap.  

 

Det tillates mindre justeringer av vegtraseer for optimal tilpasning i terrenget. Vegdekke 

skal være mørk grus eller tilsvarende. 

 

4.3 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 

Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller behandles på en tiltalende måte.  

 

4.4 Avkjørsler kan anlegges der byggeområder for fritidsbebyggelse grenser mot veg og 

skal godkjennes av kommunen i henhold til tekniske krav til avkjørsler. 

 

§5 Landbruks-, natur og friluftsområder 

5.1 Det tillates ikke oppføring av bygninger/anlegg i friluftsområdene med unntak av bygg 

for tekniske anlegg, samt konstruksjoner/anlegg som øker områdets anvendelse til 

friluftsformål. Stier med grusdekke i inntil 1,5 meters bredde kan anlegges i 

friluftsområdene dersom de blir tilpasset terrenget. Avkjørsler til tomter tillates å krysse 

smale kiler av friluftsområde. 

 

5.2 Friluftsområdene skal holdes i god orden og hevd. 

 

5.3 Friluftsområde kan opparbeides og behandles etter planer godkjent av kommunen. 

 

§6 Hensynssoner 

6.1 Innenfor regulert fareområde til høgspentlinje må det ikke utføres noen form for tiltak 

uten etter avtale med linjeeier. 

 

6.2 I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 meter over tilstøtende vegers 

planum. 

 

6.3 Innenfor det området som er vist som hensynssone, høyspenningsanlegg, på 

reguleringsplanen er det byggeforbud. 

 

6.4 Innenfor det området som er vist som hensynssone, jernbane, på reguleringsplanen er 

det byggeforbud. Eventuelt bygg og anlegg i dette området skal godkjennes av 

jernbaneverket. Det samme gjelder sprenging/boring i området.  
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§7 Rekkefølgekrav 

7.1 Før det gis tillatelse til nye adkomstveier/parkeringsplasser samt utvidelse av 

fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med reguleringsplanen. 

 

7.2 Før det kan gis tillatelse til byggetiltak på hyttetomt nr. 11 skal området bak befares av 

fagkyndig og ev. sikringstiltak gjennomføres. 

 

Eigersund kommune 19.04.2015 

Rev.: 

Siste rev.: 

 

Utarbeidet av: 


