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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETALJREGULERING FOR 

RENSEANLEGG – GNR 99 BNR 2 – BIRKELAND - 

HELLELAND 

PLAN 201400012 

 

Bestemmelsene er datert:   10.04.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  16.12.2015 

Dato for Kommunestyrets vedtak:   28.09.2015 sak 064/15 

 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 

Det regulerte området er vist på PLAN (planID) og datert 10.04.15.  

§ 2  Reguleringsformål 

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

 Vann- og avløpsanlegg (VA1) 

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

 Veg (V1) 

 Kjøreveg (K1) 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5): 

 Landbruksformål (L1) 

Hensynssoner (PBL § 12-6): 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 a.3) Faresoner Flomfare H320 

 c. Særlige hensyn Hensyn landbruk H510 

§ 3  Felles bestemmelser 
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3.1 Ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling.  

3.2 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.  

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

3.4 Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges 

til grunn for planlegging og drift i området. Gjelder både for inne og utemiljø. 

3.5 Ved utbygging av området skal det sikres at jernbanen ikke blir skadelidende ved 

sprengning eller rystelser.  

 

 

§ 4 Rekkefølgebestemmelser 

4.1 Før brukstillatelse blir gitt skal atkomstveien KV1 med bredde på 4 meter være 

opparbeidet.  

4.2 Før brukstillatelse blir gitt skal det foreligge godkjent utslippstillatelse.  

§ 5  Bebyggelse og anlegg 

5.1 Vann- og avløpsanlegg 

a.) VA1 er avsatt til etablering av renseanlegg med tilhørende uteanlegg. Tekniske 

installasjoner kan oppføres i strid med byggegrensene.  

b.) Maks tillatt byggehøyde er 5,5 meter over gjennomsnitt planert terreng, dog ikke 

høyere enn kote 99. Kommunen kan for enkelte bygningsdeler som kraner, piper, 

tårn o.l. tillate at fastsatt totalhøyder overskrides.  

c.) Det tillates utnyttet arealer under bakken. 

d.) Maksimal tillatt utnyttelsesgrad er % BYA = 80 %.  

Parkeringsareal og tilhørende uteanlegg (over og under bakken) inngår i % BYA.  

Renseanlegget kan oppføres med maks BYA = 130 m².  

e.) Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg tomten og terrenget med en enkel og 

god utforming. Alle bygninger på tomten skal samordnes mht. materialvalg, form og 

farge der dette er hensiktsmessig. Det skal benyttes ikke-reflekterende fasader og 

taktekking.  

f.) Avløpsnettet som ligger i flomsone frem til anlegget (gjelder også kryssing av elven), 

må dimensjoneres slik at risiko for driftsavbrudd og forurensning ved brudd på 

avløpsnettet minimaliseres. 

§ 6  Samferdselsanlegg (PBL § 12-5, nr. 2) 

6.1 Veg  

V1 er offentlig vei. 

6.2 Kjøreveg 

a.) KV1 er atkomst til VA1.  

b.) Det tillates at veien benyttes som atkomstvei til dyrket mark på eiendom 99/2. 
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c.) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av KV1 skal skje mest mulig 

skånsomt. Skjæringer og fyllinger skal sås til eller behandles på annen tiltalende 

måte.  

§ 7 Landbruks-, natur og frilufts formål  

7.1 Landbruk  

a.) I området L1 kan det drives tradisjonelt landbruk innenfor rammene av LNFR-

formålet.  

b.) Det tillates etablert ledningsnett knyttet til renseanleggets drift. Ledningsnettet skal ha 

en overdekning på minimum 1,5 meter. Områdene skal tilbakeføres til opprinnelig 

stand og bruk. Matjord skal tas vare på og lagres mens anleggsarbeidene pågår.  

§ 8 Hensynssoner (PBL § 12-6) 

8.1 Frisiktsone H140 

I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller konstruksjoner 

som rager over 0,5 m over tilstøtende vegers planum.  

8.2 Flomfare H320 

Nye tiltak innenfor flomsonen skal etableres med sikring mot 200 års flom.  

8.3 Hensyn landbruk H510 

Innenfor hensynssone landbruk tillates ikke tiltak som kan forringe eller føre til 

driftsulemper for jordbruksområdene – tradisjonell landbruksdrift. Hensynssonen 

utgjør del av større sammenhengende jordbruksarealer av høy kvalitet.  


