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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

for 

 

201500001 Detaljreguleringsplan Sleveland 

 

Bestemmelsene er datert:   27.11.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  

Dato for Kommunestyrets vedtak:   14.12.2015 sak 123/15 

 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket ID201500001 og datert 28.10.2015. 

§ 2 Formål 
Område reguleres til: 

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

 Kjøreveg o_SKV1, o_SKV2, SKV, f_SKV1, f_SKV2, f_SKV3, f_SKV4, f_SKV5 

 Gang-/sykkelveg o_SGS 

 Annen veggrunn (grøntareal) 

 Trasé for jernbane o_STJ 

 Kollektivholdeplass o_SKH 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr 3): 

 Turveg f_GTD 

Landbruks-, natur og friluftsliv (PBL § 12-5, nr 5): 
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 Landbruksformål LL1-12 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, nr 6): 

 Naturområde i sjø og vassdrag VNV 

Hensynssoner (PBL § 12-6): 

 Faresone 

Flomfare H320_1, H320_2 

 Bådleggingsone 

Båndlegging etter lov om kulturminne H730_1 (ID214276), H730_2 (ID214307) 

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7): 

 Anlegg- og riggområde #1-#17 

Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7): 

 Anlegg- og riggområde #1-#17 

 Vegutforming 

 Stenging av kryss 

 Stenging av planoverganger 

 Fornminner 

§ 3 Fellesbestemmelser 
3.1 Kulturminner: 

 Dersom det under arbeidets gang oppdages gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal 

arbeidet stanses og meldes umiddelbart til Rogaland Fylkeskommune v/fylkeskonservatoren 

jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8, annet ledd. Det 

forutsettes at dette pålegget formidles videre til dem som utfører arbeidet i marka. 

 Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen der 

f_SKV1 og annen veggrunn/grøntareal direkte berører de automatisk fredete kulturminnene 

vegfar med ID214276 og ID214307, som er markert som bestemmelsesområde med #18 og 

#19 i plankartet. 

3.2 Kabler: 

Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og avløpsledninger 

gjennom samferdsel, grønnstruktur, og LNF-område. 

3.3 Tilførte masser 

 Masser som tilføres området, skal være fri for frø og plantedeler fra fremmede plantearter. 

 Veger med toppdekke av grus skal ha stedegen farge som harmonerer med tilstøtende 

terreng. 

 

3.4 Frisiktlinjer: 

I områdene regulert til frisiktlinjer (soner) skal det være fri sikt (beplantning, innretninger, gjerder, 

murer mm) i en høyde fra 0,5 meter til 3 meter over tilstøtende veibaner. 
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§ 4 Samferdselsanlegg (PBL § 12-5, nr 2) 

4.1 Kjøreveg o_SKV1, o_SKV2, SKV, f_SKV1, f_SKV2, f_SKV3, f_SKV4, f_SKV5, 

 I område «o_SKV1» og «o_SKV2» inngår kjørebane og skulder. 

 Område «SKV» er privat veg for gnr/bnr 115/3. 

 Område «f_SKV1» er felles veg for gnr/bnr 44/4,7,9 og 115/4,6, og gjelder for kjørende og 

myke trafikanter. Område f_SKV1 skal på en best mulig måte tilpasses landskapet og de to 

automatisk fredete kulturminnene med ID214276 (H730_1) og ID214307 (H730_2). f_SKV1 

følger normalen for landbruksvei, veiklasse 3. Veibredde er 4.0 meter og vegen har grått 

grusdekke. 

 Område «f_SKV2» er felles veg for gnr/bnr 115/4,6, og gjelder for kjørende og myke 

trafikanter. 

 Område «f_SKV3» er felles veg for gnr/bnr 115/1,2,3, og gjelder for kjørende og myke 

trafikanter. 

 Område «f_SKV4» er felles traktorveg for gnr/bnr 115/1,10,11, og gjelder for alle myke 

trafikanter. 

 Område «f_SKV5» er felles veg for gnr/bnr 115/10,11, og gjelder for kjørende og myke 

trafikanter. 

 Avkjørsel er vist med avkjørsels pil i plankartet. 

4.2 Gang-/sykkelveg o_SGS 

 I område «o_SGS» inngår gang-/sykkelveg og skulder. 

4.3 Annen veggrunn – grøntareal 

 I arealene inngår rabatter, grøfter, rekkverk, skjæringer, fyllinger, murer, snøopplag og 

lignende. 

 Det kan etableres konstruksjoner som er en naturlig del av virksomheten. 

4.4 Trasé for jernbane o_STJ 

 I arealene «o_STJ» inngår kjørebane, sideareal, skjæringer, fyllinger, murer, gjerder og 

andre konstruksjoner som er en naturlig del av virksomheten. Inn under formålet ligger 

også to automatisk fredete kulturminner (ID 214276 og ID 214307), som er vist med 

hensynssone «H730_1 og H730_2». 

4.5 Kollektivholdeplass o_SKH 

 I arealene «o_SKH» inngår holdeplassen, og konstruksjoner som er en naturlig del av 

virksomheten. 

 

§ 5 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr 3) 

5.1 Turveg GTD 

 Område «f_GTD» er felles turveg for gnr/bnr 115/1,2,3,4,6,10,11, og gjelder for myke 

trafikanter. 
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§ 6 Landbruks-, natur og friluftsliv (PBL § 12-5, nr 5) 

6.1 Landbruksformål LL1-12 

 Område «LL1-12» er regulert til landbruksformål og er private. Inn under formålet ligger 

også to automatisk fredete kulturminner (ID 214276), som er vist med hensynssone 

«H730_1». 

 

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, nr 6) 

7.1 Naturområde i sjø og vassdrag VNV 

 Område «VNV» er privat og omfatter vann. Det må tas hensyn til at vassdraget er 

lakseførende. 

 

§ 8 Hensynssoner (PBL § 12-6) 

8.1 Faresone 

 Område «H320_1 og H320_2» omfatter kotehøyde for 200-årsflom fra bekken Litleåna. Det 

tillates ikke bygninger for varig opphold med kote topp såle lavere enn flomhøyden. 

8.2 Båndleggingssone 

 Båndlegging etter lov om kulturminner: 

Innenfor hensynssone for «båndlegging etter lov om kulturminner» finnes det to automatisk 

fredete kulturminner med ID214276 (H730_1) og ID214307 (H730_2). Det er ikke tillatt å 

sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 

skjemme disse kulturminnene. Det skal ikke kjøres anleggsmaskiner e.l. over disse 

kulturminnene dersom en skal gjøre vedlikeholdsarbeid i området. 

 

§ 9 Bestemmelsesområder (PBL § 12-7) 

9.1 Anlegg- og riggområder 

 Område omfatter midlertidige anleggsområder «#1-#17» som kan nyttes til virksomhet som 

er nødvendig for anleggsdriften, inkludert riggområde. 

 Midlertidig anleggs- og riggområde opphører når veganlegget er ferdigstilt. 

 

§ 10 Rekkefølgesbestemmelser (PBL § 12-7) 

10.1 Anlegg- og riggområder 

 Områdene «#1-#17» skal være istandsatt og tilbakeført til slik det fremstod før arbeidet 

startet, med formål som vist på plankartet, senest ett år etter at veganlegget er ferdigstilt. 

10.2 Vegutforming 

 Regulerte kryss, atkomstveger eller avkjørsler mot riksveg skal oversendes til Statens 

vegvesen til gjennomsyn. 
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10.3 Stenging av kryss 

 Eksisterende kryss ved HP 03 km 3,690 H.S. stenges fysisk, når nytt kryss mellom riksvegen og 

atkomstveg til Sleveland er ferdig etablert. 

10.4 Stenging av planoverganger 

 Planoverganger «Plo. km 518.598, Plo. km 518.815, Plo. km 519.002 og Plo. km 519.840», 

stenges når regulerte kjøreveger er ferdig etablert. 

10.5 Fornminner 

 Før iverksetting av tiltak skal hele arealet for kulturminne H730_1 og H730_2 (ID214276 og 

ID214307) gjerdes inne midlertidig og sikres i anleggsperioden. 

 


