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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETALJREGULERING FOR BOLIGER 
SKADBERG, EIGERØY – GNR 4 BNR 12 

PLAN 20150002 
 

Bestemmelser er datert:     30.10.15 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   dato 

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

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 
Det regulerte området er vist på PLAN 20150002 og datert 30.10.2015.  

§ 2  Reguleringsformål 

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

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 
 Veg  
 Kjøreveg 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

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

Landbruk, natur og friluftsliv samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 
 Landbruksformål 

 
Hensynssoner (PBL § 12-6): 

 a.1) Sikringssoner, Frisiktsone H140 
 a.2) Støysoner, Gul sone iht T-1442 
 c) Særlige hensyn, Hensyn landbruk H510 
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§ 3  Felles bestemmelser 

3.1  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.   

3.2 Støy 
Ved plassering og utforming av boliger og utearealer innenfor støysonen skal grenseverdier i 
retningslinje T-1442/2012 (retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging), eller 
senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende retningslinje 
legges til grunn. Støynivåene innendørs skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift. 

3.3 Ledninger, kabler m.m. 
 Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc. skal skje via jordkabel. 

§ 4 Rekkefølgebestemmelser 

4.1 Sikt og radius i kurvene i krysset mellom o_SV1 og FV65 skal være iht. reguleringsplan for ny 
gang- og sykkelvei langs FV65 Ytstebrødveien – Eigersund Kommune vedtatt i 2012. 
 

4.2 Før det kan gis brukstillatelse i BFS1 og BFS2, skal det dokumenteres at støyforholdene er 
tilfredsstillende.  

§ 5  Bebyggelse og anlegg 

5.1 Felles bestemmelser 

Byggesøknad 
Endelig plassering og utforming av bebyggelsen (også garasjen) skal fremgå av 
situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge byggesøknad. 

Byggegrenser 
Bolig skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Garasjer kan plasseres i strid med 
byggegrense men ikke nærmere enn 1 meter fra formålsgrense/nabogrense. Murer tillates 
plassert i nabogrense. 

Planlagt bebyggelse 
 Planlagt bebyggelse er angitt som skjematiske bygningsvolumer i plankartet. Endelig 
plassering, utforming/størrelse og arkitektur fastsettes ved detaljprosjektering av bygget, og 
må vises på situasjonsplanen ved byggesøknad.  

Parkeringsdekning 
For hver enkelt bolig skal det avsettes plass for min. 1 garasje og 1 gjesteparkeringsplass på 
egen tomt. Ved oppføring av bolig med sekundærleilighet skal det i tillegg avsettes 1 
parkeringsplass for denne.  

5.2 Frittliggende småhusbebyggelse 

Høyder, utforming og utnyttelse av tomta 
På hver boligtomt tillates oppført en frittliggende enebolig med tilhørende garasje og uthus. 
Boligen tillates etablert med utleiedel/sekundærleilighet. Utleiedel skal være på inntil 1/3 av 
totalt BRA for boligen, og kan ikke seksjoneres ut.  

Maks tillatt bebygd areal BYA = 40 % inkludert garasje, bod og nødvendig parkeringsareal.  

Utnyttelsen av tomta skal være tilpasset terrenget.  

Bygningene kan ha saltak, pulttak eller flatt tak.  
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Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 8,0 og 6,0 m over gjennomsnittlig 
ferdig planert terreng. Øvre tillatte gesimshøyde for pulttak er 8,0 m, for flatt tak er øvre tillatt 
gesimshøyde 7 m. Byggehøyden for boligene skal ikke overstige følgende kote: 

Byggeområde Maks kote 

BFS1 + 38,5 

BFS2 + 39,0 

BFS3 + 38,0 

BFS4 + 33,0 

BFS5 + 34,0 

 

Garasje:  
Garasje skal harmonere med hovedhuset med hensyn på form, materialbruk og farge. 

Garasjer tillates oppført som frittliggende garasje eller sammenhengende med bolighus. 
Garasjens grunnflate skal ikke overstige 50 m².  

Det tillates oppført utebod i tilknytning til garasje eller frittliggende på inntil 30 m². 

Maksimal tillatte møne-/ og gesimshøyde for garasje er henholdsvis 4,5 og 3 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. For pulttak tillates øvre gesimshøyde på 4,0 m, for flatt tak 
tillates øvre gesimshøyde på inntil 3,0 m. Der garasjetaket blir utnyttet til terrasse er øvre 
gesimshøyde gulvhøyde, ev. rekkverk kommer i tillegg.  

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggesøknad for bolighuset, 
selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.  

§ 6  Samferdselsanlegg  

6.1 Veg 
Veg SV1 omfatter Skadbergstrondveien. SV1 er offentlig veg.  

6.2 Kjøreveg 
SKV1 er felles avkjørsel for BFS1, BFS2 og BFS3. 
SKV2 er privat avkjørsel for BFS4. 

6.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Annen veggrunn langs offentlig veg. Arealet skal sikre mulighet for drift og vedlikehold og ev. 
framtidig veiutbedring. Arealet tillates benyttet til grøfter, snøopplag, skjæringer og fyllinger. 

§ 7 Grønnstruktur  

7.1 Grønnstruktur 
Områder avsatt til grønnstruktur skal ha et tydelig grønt preg.  

§ 8  Landbruk, natur og friluftsliv 

8.1 Landbruksformål 
 Innenfor området tillates tradisjonell landbruksdrift. 

§ 9 Hensynssoner 

9.1 Frisiktsone H140 
I områdene regulert til frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 m over 
tilstøtende veibaner.  
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9.2 Støy – Gul sone H220 
Ved utbygging innenfor gul støysone skal det dokumenteres at kravene i § 3.2 er tilfredsstilt. 
Eventuelle behov for støyskjermingstiltak skal beskrives.   

9.3 Hensyn landbruk H510 
Innenfor hensynssonen landbruk, tillates ikke tiltak som kan forringe eller føre til driftsulemper 
for jordbruks‐områdene – tradisjonell landbruksdrift. Hensynssonen omfatter deler av store, 
sammenhengende jordbruksarealer av høy kvalitet.  


