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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 

reguleringsendring boliger gnr. 13 bnr. 157 mfl. Teigen (19760003-05).  
 

 

Bestemmelsene er datert:   15.06.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  

Dato for Kommunestyrets vedtak:  26.10.2015 
 

 

Bestemmelsenes gyldighetsområde: 

Det regulerte området er delt opp i områder for:  

 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 

 Renovasjonsanlegg 

 Uteoppholdsareal 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg 

 

 

1. BESTEMMELSER FOR BOLIGOMRÅDER  

 

1.1. Bebyggelsen skal bestå av boliger-konsentrert småhusbebyggelse. 

 

1.2. Boligbebyggelse C-F kan oppføres i inntil 3 etasjer med tillatt bebygd areal (BYA) 

75 m² for hver bolig. Det kan opprettes egen grunneiendom etter matrikkellova for 

hver av boligene C-F. Boligene kan bygges inntil og sammenhengende over 

eiendomsgrensene mellom C-F. 
 

1.3. Bolig C-F skal ha 2 parkeringsplasser hver på minst 2,5 x 5 m, enten på egen grunn 

eller tinglyst eksklusiv bruksrett til parkeringsplass på fellesareal. 

 

1.4. Maksimal mønehøyde for bolig C-F er kote +24,0 m. Mindre bygningsmessige 

installasjoner kan tillates høyere. Bolig C-F skal oppføres med saltak eller pulttak 

med takvinkel minst 6°.   
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1.5. Renovasjonsanlegg i sydlig del av GBNR 13/890 er for plassering av søppeldunker 

for bolig C-F. 

 

2. BESTEMMELSER FOR ADKOMSVEIER OG PARKERING 

 

2.1. Vegareal på GBNR 13/157 er fellesområde for bolig C-F.  GBNR 13/329 skal ha 

avkjørsel via avkjørselsveien til GBNR 13/157. 

 

2.2. Hver av boligene C-F skal ha 2 parkeringsplasser på minst 2,5 x 5 m, enten på egen 

grunn eller tinglyst eksklusiv bruksrett til parkeringsplass på fellesareal. 
 

 

3. FELLESBESTEMMELSER 

3.1. Løsning for vann, kloakk og el-forsyning skal være avklart før igangsettingstillatelse 

blir gitt. 

3.2. Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse for nye 

boliger gis. Tekniske planer for avkjørsel skal forelegges kommunens vegseksjon. 

3.3. f_veg er felles for eiendommene og skal ikke overtas av kommunen. 

3.4. Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal kraftforsyningen til 

eiendommene avklares og nødvendige tiltak gjennomføres og skal være godkjent av  

Dalane Energi. 

3.5. Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge:  

3.5.1. Situasjonsplan i M=1:200 som skal vise bygninger, eksisterende og fremtidig 

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

sykkeloppstilling, beplantning, avfall mm. 

3.5.2. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 

skal redegjøres for. 

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

3.5.4. Høyder og grad av utnyttelse i BYA. 

3.5.5. Dokumentasjon av radonmengde. 

3.5.6. Rammesøknaden skal redegjøre for sykkelparkering, energiforbruk og 

materialbruk. 

3.5.7. 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). 

3.6. Tekniske anlegg: 

3.6.1. Tekniske installasjoner for energiforsyning og vann- og avløpshåndtering kan 

etableres innenfor planområdet. 

3.6.2. Før det kan gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp 

være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune 

3.6.3. Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. 

3.6.4. 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. 

3.6.5. Innenfor frisiktsone skal det ikke være sikthindringer mellom 0,5 og 2,5 m 

over tilstøtende vegers nivå 

 


