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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr  60 Bnr 26, 

 
Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_0 1 

 

Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i møte den 07.11.88, sak 
30/88 
Revisjon av bestemmelsene foretatt i Planteknisk utvalg den 10.02.15, sak 026/15 
Vedtaket fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Siste revisjon av bestemmelsene er foretatt etter kommunestyrevedtak den 15.06.15  
sak 049/15 Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 

 
Det regulerte området er på planen vist med reguler ings grense og er delt inn i 
felt A1-A7 eksisterende reguleringsplan, og felt B1 -B9 detaljplan for 
reguleringsendring. Eksisterende planbestemmelser e r videreført for felt A 
mens felt B, har fått egne bestemmelser- Regulering sendring Kattamyre Plannr 
19880006_01 

 

Bestemmelser for eksisterende reguleringsplan felt A: 
A. BYGGEOMRÅDER. FELT A1-A7 
 
Boliger: 

1. I området kan oppføres bolighus med 2 etasjer med tilhørende garasjer. Der 
terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates 
innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. Loft 
kan tillates innredet i samsvar med byggeforskriftene. I særlige tilfeller kan 
bygningsrådet tillate oppført boliger i inntil 3 etasjer. 
 

2. Bygningens grunnflate inklusiv garasje må ikke overstige 30 % av tomtens 
nettoareal (eventuelt angis utnyttelsesgrad). 
 

3. Bygningens høyde må ikke overstige 7 meter for 1etasjes hus og 9 meter for 2 
etasjers hus over ferdig planert terreng. Møneretning bestemmes av 
bygningsrådet. 
 

4. Garasjer kan oppføres som tilbygg til bolighus, og må tilpasses dette med 
hensyn til materialvalg, form og farge. Frittliggende garasjer kan bare oppføres 
i 1. etasje med loft med grunnflate ikke over 36 m2. 
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Garasjen kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres i 
nabogrensen. 
 
Garasjens endelige plassering fastsettes i bygningsrådet. 
 
Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger 
byggemelding for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig 
med dette. 
 
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil. 
 

5. Bygningene skal ha saltak, pulttak eller valmet tak. Takvinkelen fastsettes av 
bygningsrådet, som kan kreve at bygninger i samme gruppe eller langs 
samme veistrekning skal ha lik takvinkel. 
 

B. trafikkområder. 
 

6. På de interne vegene er det forutsatt innført kjørehastighet 30 km/t. 
Fartsdempende tiltak i veiene kan anlegges dersom det er nødvendig for å 
oppnå dette. 
 

C. friområder. 
 

7. Friområdet skal opparbeides og behandles etter særskilt plan, godkjent av 
hovedutvalg for natur – og utemiljø. 
 

8. Langs turveiene er det gamle steingjerder som ved sin form og alder er en 
markert miljøfaktor i planområdet. Disse steingjerdene er bevaringsverdige.  
Tilstøtende naboeiendommer kan få grenselinjen justert slik at eiendomsretten 
også omfatter steingjerdene på betingelse av at det inngås særskilt avtale 
med grunneieren om bevaring og vedlikehold av steingjerdet. Avtalen 
tinglyses 

  
Felles bestemmelser 

1. Bygningsrådet skal ved behandling av byggemelding ha for øyet at 
bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme 
byggefelt får en harmonisk utforming. 
 

2. Bygningsrådet skal påse at det ikke benyttes skjemmende farger innenfor 
planområdet. 
 

3. Gjerdehøyden mot vei/gate må ikke overstige 1 meter inklusiv eventuell 
sokkel. 
 

4. I området mellom frisiktlinjer og veikanter i kryss og avkjørsler skal være fri sikt 
i en høyde av 0,5m over de tilstøtende veiers planum. 
 

5. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets 
skjønn kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel. 
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De utbygde områder må gis en tiltalende form og behandling. 
 
 
 
 
BESTEMMELSER FOR FELT B - PRIMÆRT PLANOMRÅDE   
Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hen synssoner:  
  
§ 1 Avgrensning  
Det regulerte området er vist på plankart merket felt B1-B9, med tilhørende formål og 
er omtalt som primært planområde innenfor plan reguleringsendring Kattamyre Plan 
nr 19880006_01 datert 15012015 
 
§ 2 Formål  
Området reguleres til 
Området for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr. 1)  

- Boligbebyggelse 
- Frittliggende bolig 
- Konsentrert småhusbebyggelse 
- Renovasjon 
- Uteoppholdsareal 
- Lekeplass 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. PB L. §12-5, 2. ledd nr. 2)  

- Veg 
- Gangareal 
- Annen veggrunn- grøntareal 
- Parkering 

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

- Friområde 
 

Hensynssoner i reguleringsplan, jfr. PBL. § 12-6  
- Frisikt 

 
§ 3 Hensynssoner i reguleringsplan, jfr. PBL. § 12- 6  
Frisiktsone 
I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende 
vegbaner. 
 
§ 4 Rekkefølgebestemmelser, jfr. PBL. § 12-7, 1. le dd, nr. 10  

• Før det gis byggetillatelse skal det inngås utbyggingsavtale med kommunen. 
 

• Felles uteoppholdsareal f_U1- f_U7, f_U9 - f_U11 skal være ferdigstilt før 
brukstillatelse gis. 

 
• Før nye boliger i B2-B8 tas i bruk, skal felles lekeplass f_L være ferdig 

opparbeidet. 
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• Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse for 
nye boliger gis.  
 

 
 

 
§ 5 Generelle bestemmelser /Fellesbestemmelser 
 
Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel. 
 
Støy 
I forbindelse med vurdering av støy skal støyretningslinjene T-1442 legges til grunn. 
 
Vann og avløp. 
Området skal tilknyttes offentlig vann og avløp. 
 
Utomhusplan. 
Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for alle fellesareal i planområdet 
til rammesøknad. Planen skal vise terrengbearbeiding, materialbruk, beplantning, 
lekeutstyr og andre faste elementer, og være basert på prinsippene for universell 
utforming.  
 
Universell utforming. 
Lekeområdet skal ha universell utforming. 

Universell utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer 
søkes oppnådd i størst mulig grad der dette er mulig. 
 
Beregning av utnyttelse  
BYA er brukt som beregning av utnyttelse på felt B. 
 
Plassering og høyde  
Felt B1: maks mønehøyde og gesimshøyde skal måles fra gjennomsnittlig terreng. 
Felt B2 og B3: maks gesimshøyde skal måles fra TG1 (topp gulv 1.etg) 
Felt B4 og B5: maks gesimshøyde skal måles fra TGS (topp gulv sokkeletasje). 
Felt B6, B7 og B8: mønehøyde og gesimshøyde skal måles fra TGS (topp gulv 
sokkeletasje). 
Felt B9: maks gesimshøyde skal måles fra topp gulv i bod. 
Høydeplasseringen kan justeres med inntil +/- 0,5 meter ved søknad om 
rammetillatelse. Justering kan kun skje etter en samlet vurdering for hele 
delfelt/rekker, med spesiell vurdering i forhold til nabobebyggelse. 

 
Fellesareal 
Kjørevei f_vei1 og f_ vei2 er felles for alle som bor innenfor felt B, den skal ikke 
overtas av kommunen. 
f_G er felles for alle som bor innenfor felt B, gangarealet skal ha offentlig 
tilgjengelighet. 
Parkeringsplass: f –P1 er felles felt B2-B5 
Parkeringsplass: f –P2 er felles for felt B2og B3 
Parkeringsplass: f_ P3 er felles overbygd sykkelparkering for felt B2og B3 
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Felles uteoppholdsareal: f_U1, f_U2, f_U3, f_U4, f_U5, f_U6, f_U7,f_U8, f_U9 f_U10 
og  f_U11,er felles uteoppholdsareal for felt B. 
uteoppholdsarealet skal ha offentlig tilgjengelighet. 
Felles Lek: f_L er felles for alle som bor innenfor felt B. 
Felles renovasjon: f_R er felles for alle som bor innenfor felt B. 
 
Offentlige formål: 
o_Vei er offentlig kjørevei. 
 
Estetikk og kvalitet. 
Fasader, takflater, støttemurer og andre konstruksjoner skal være utført i materialer 
med varige overflatekvaliteter. Alle byggverk, rekkverk, gjerder, levegger og andre 
installasjoner som bygges innenfor området skal gis et formspråk og en utforming av 
god arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Det skal ved utforming, utbygging og 
bruk av områdene, legges vekt på miljø- og resursvennlige løsninger. For alle tiltak i 
planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning. 
 
§ 6 Området for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr . 1) 
Boligbebyggelse 
Felt A3  
Bestemmelser for felt A gjelder på dette feltet. 
 
Frittliggende bolig: 
Felt B1 
Eksisterende bolig, det tillates en enebolig på delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 130 m2 BYA. 
Tak form skal være mønet tak.  
Takvinkel skal være minimum 36 grader og maksimum 45 grader. 
Maks mønehøyde skal ikke overstige 8,2 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 
Maks gesimshøyde skal ikke overstige 5,2 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 
 
Konsentrert småhusbebyggelse: 
Felt B2 
Det tillates leilighetsbygg med inntil 6 enheter i delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 320 m2 BYA  
Tak form skal være pulttak.  
Takvinkel på pulttak skal være minimum 6 grader. 
Maks gesimshøyde mot tun skal ikke overskride 6,2 m, målt fra TG1  
(topp gulv 1. etg.)  
Maks gesimshøyde mot tomtegrense skal ikke overskride 7,8 m, målt fra TG1 (topp 
gulv 1. etg).  
Terrasse i 2.etg kan stå på søyler og overskride byggegrense med inntil 2,8 m. 
Trapp til svalgang i 2.etg kan overskride byggegrense med inntil 1,5 m. 
 
Felt B3.  
Det tillates leilighetsbygg med inntil 6 enheter i delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 320 m2 BYA 
Tak form skal være pulttak.  
Maks gesimshøyde mot tun skal ikke overskride 6,2 m, målt fra TG1  
(topp gulv 1. etg).  
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Maks gesimshøyde mot tomtegrense skal ikke overskride 7,8 m, målt fra TG1 (topp 
gulv 1. etg).  
Terrasse i 2.etg kan stå på søyler og overskride byggegrense med inntil 2,8 m. 
Trapp og svalgang i 2.etg kan overskride byggegrense med inntil 3,0 m. 
 
 
Felt B4  
Det tillates 3 rekkehus i delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 360 m2 BYA. 
Tak form skal være pulttak. 
Takvinkel på pulttak skal være minimum 6 grader.  
Maks gesimshøyde på pulttak skal ikke overskride 7,2 m, målt fra TGS  
(Topp gulv sokkeletasje).  
 
På carport, boder og entre er maks gesimshøyde 6,2 m ved bruk av pulttak, målt fra 
TGS (Topp gulv sokkeletasje). Takvinkel på pulttak skal være minimum 6 grader. 
Flatt tak kan benyttes på carport, boder og entre. Maks gesimshøyde på flatt tak skal 
ikke overskride 6,0 m, målt fra TGS (Topp gulv sokkeletasje).  
  
 
 
Felt B5 
Det tillates 2 rekkehus i delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 235 m2 BYA. 
Tak form skal være pulttak. 
Takvinkel på pulttak skal være minimum 6 grader.  
Maks gesimshøyde på pulttak skal ikke overskride 7,2 m, målt fra TGS  
(Topp gulv sokkeletasje).  
 
På carport, boder og entre er maks gesimshøyde 6,2 m ved bruk av pulttak, målt fra 
TGS (Topp gulv sokkeletasje). Takvinkel på pulttak skal være minimum 6 grader. 
Flatt tak kan benyttes på carport, boder og entre. Maks gesimshøyde på flatt tak skal 
ikke overskride 6,0 m, målt fra TGS (Topp gulv sokkeletasje).  
 
 
Felt B6 
Det tillates 1 tomannsbolig (2 enheter) i delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 190 m2 BYA. 
Tak form skal være mønet tak, med møneretning øst-vest.  
Takvinkel skal være minimum 6 grader og maksimum 25 grader. 
Maks mønehøyde skal ikke overskride 9,5 m, målt fra TGS (topp gulv sokkeletasje).  
Maks gesimshøyde mot nord skal ikke overskride 6,7 m og maks gesimshøyde mot 
sør skal ikke overskride 8,7 m, målt fra TGS (topp gulv sokkeletasje).  
Eksisterende steinmur må reetableres i grensen mot friområde. 
 
Felt B7 
Det tillates 1 tomannsbolig (2 enheter) i delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til190 m2 BYA. 
Tak form skal være mønet tak, med møneretning øst-vest.  
Takvinkel skal være minimum 6 grader og maksimum 25 grader. 
Maks mønehøyde skal ikke overskride 9,5 m, målt fra TGS (topp gulv sokkeletasje).  
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Maks gesimshøyde mot nord skal ikke overskride 6,7 m og maks gesimshøyde mot 
sør skal ikke overskride 8,7 m, målt fra TGS (topp gulv sokkeletasje).  
Eksisterende steinmur må reetableres i grensen mot friområde 
 
Felt B8 
Det tillates 1 tomannsbolig (2 enheter) i delfeltet. 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 190 m2 BYA. 
Tak form skal være saltak, med møneretning øst-vest.  
Takvinkel skal være minimum 6 grader og maksimum 25 grader. 
Maks mønehøyde skal ikke overskride 9,5 m, målt fra TGS (topp gulv sokkeletasje).  
Maks gesimshøyde mot nord skal ikke overskride 6,7 m og maks gesimshøyde mot 
sør skal ikke overskride 8,7 m, målt fra TGS (topp gulv sokkeletasje).  
Eksisterende steinmur må reetableres i grensen mot friområde 
 
Felt B9 
Det tillates oppført boder for felt B2 og B3 i delfeltet 
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til 92 m2 BYA. 
Tak form skal være pulttak. 
Maks gesimshøyde ved pulttak er 4,2 m, målt fra laveste gulv i bod. 
 
Renovasjon 
Området skal brukes til oppsamlingsenhet ved henting for søppel. Det tillates bebygd 
mindre installasjoner for oppbevaring av søppel. 
 
Uteoppholdsareal  
Uteoppholdsarealet skal inngå i strukturen som skal være allment tilgjengelig 
samtidig som det er beregnet for opphold for de nye boligene i Kattemyre. Den 
gjenspeiler grønnstruktur i kommuneplanen. Det tillates opparbeides stier, grillplass 
og benker og bord innenfor bestemmelsesområde på plankartet.  
 
Lekeplass f_L 
Innenfor området skal etableres felles lekeplass for boligene i B1-B8. Det skal være 
minimum 3 lekeapparat utenom sandkasse og bord + benk. Møbleringen av 
lekeplassen bør appellere til barnas kreativitet og ha en høy estetisk kvalitet.  
Lekeplassen skal være opparbeidet før det gis ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse for nye boliger i planområdet. 
 
 
§ 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr . PBL. §12-5, 2. ledd nr. 2)  
Kjørevei  
Kjørevei reguleres iht. vei norm for nord Jæren. o_vei og f_ vei reguleres med 
vegbredde på 5 m.  

Gangareal 

Reguleres med en bredde på minimum 1,5 m. 
Gnr 60 Bnr 107, Gnr 60 Bnr 77 og Gnr 60 Bnr 1 har tillatelse til å kjøre på gangveg 
som går til Hellvikvegen.  

Annen veggrunn 

Området skal opparbeides som et grønt og beplantet område. Det må tas hensyn til 
frisiktsone.  
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Parkering 
Tomannsbolig og rekkehus: 2 biler pr boenhet.  
6 mannsboligene: 1,5 pr boenhet 
f_P1 er felles parkering for felt B2-B5 
f_P2 er felles parkering for 6 mannsboligene, 
f_ P3 er felles  overbygd sykkelparkering for 6 mannsboligene. 
Det skal avsettes areal for to sykler pr. bruksenhet innenfor felt B.  
 
§ 8 Grønnstruktur (jfr. PBL. §12-5, nr. 3)  
Friområde 
Inngrep i området skal være minimum, men vanlig skjøtsel kan utføres. Det kan 
etableres mindre installasjoner innen området slik som stier, utsiktspunkt, benker og 
bord. Eksisterende steinmur må reetableres i grensen mot B6, B7 og B8. 
 
 
Reguleringsbestemmelser 
Reguleringsendring Kattamyre Plan nr. 19880006_01 
Stavanger 15012015 
Prosjektil Areal AS 


