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§ 1  PLANENS AVGRENSNING. 
  
 Det regulerte planområdet er på kartet vist innenfor planens begrensning. 
 Dette berører eiendommene Gnr. 13 bnr. 166 og bnr. 332 
  
§ 2  REGULERINGSFORMÅL. 
  
 Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for nye sentrale boliger og 
 oppnå høyere utnyttelse til boligformål. 
 Området reguleres til følgende formål etter plan- og bygningslovens §§12-5 og  12-6: 
 Bebyggelse og anlegg ( § 12-5 pkt. 1)   

 Boligbebyggelse konsentrert. 

 Friområde   
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( §12 -5 pkt. 2) 

 Veg  

 Gangveg 

 Gatetun 
 Hensynssoner ( § 12-6) 

 Rasfare 

 Frisikt  
 
§ 3  HENSYNSSONER. 
 
 3.1 Frisikt.  
 I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over plan på  tilgrensende 
 veger. Frisiktsoner i vegkryss er påført planen.  
  
 3.2 Rasfare  



 Området merket rasfare omfatter potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ 
ras.  
 
§ 4  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
4.1  Vann- og avløp.  
 Området kan ikke bygges ut før det er tilstrekkelig kapasitet på vann- og  avløpsnettet. 
 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal vann- og avløp  være 
ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune 
  
4.2  Rassikringstiltak. 
 Før boligene kan tas i bruk, skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er  fare 
for ras, utglidning, steinsprang med mer. fra fjellet i bakkant av  bebyggelse. 
 Rassikringstiltak skal være gjennomført i henhold til Skredfarevurdering fra 
 Multiconsult av 13.Mai.2015, og kontrollert av fagkyndig. Ref. Vedlegg 7 i 
 planbeskrivelse. Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og entreprenør,  skal 
det utføres befaring i fjellet i bakkant av tilgrensende  boliger. Eventuelle ustabile 
steinbokker som kan påvirkes skal sikres. 
 
4.3  Lekeplass. 
 Før det kan gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse, skal eksisterende  lekeplass 
sør-vest for planområdet innenfor eiendommene 13/55 og 13/811,  opprustes til 
tilfredsstillende nivå i henhold til kommunale normer og  retningslinjer. 
 
§ 5  FELLESBESTEMMELSER 
 
5.1 Gjeldende overordnede planer. 

For planområdene gjelder Kommuneplanens arealdel for Eigersund  kommune 
2011- 2022. 
 
5.2    Detaljreguleringsplanen. 

Disse bestemmelser gjelder innenfor dette planområdet, plan nr 19760003-5. 
 
5.3 Offentlig planbehandling. 

Det skal sendes byggesøknad som er i samsvar med detaljreguleringsplanen for å 
sikre at tiltaket blir godt tilpasset estetisk og funksjonelt både i seg selv og til 
omgivelsene. 
 

5.4 Bebyggelse og utendørsplaner. 
 I byggesøknad skal det framgå hvordan bygg og tomteområde er tilpasset 
landskapet.  
Det skal utarbeides utendørsplan med utendørs oppholdsområder. 
Det utarbeides planer og terrengprofiler på snitt og fasadetegninger som viser 
hvordan bygg tilpasses veg, egen tomt og tilliggende områder.  
Terrengtrapper, biloppstillingsplasser, felles terrasseområder, høye levegger samt  
anlegg for avfall skal tegnes inn på utendørsplanen. 

 Nye forstøtningsmurer skal lages av naturstein mot vei. 
   
5.5 Universell utforming. 

Minst 50% av boligene i anlegget skal være tilgjengelige. 
 Det skal være tilgjengelig felles ute oppholdsareal 
5.6 Estetikk - Illustrasjoner. 

Bebyggelse og uteareal skal ha en arkitektonisk utforming slik at estetiske hensyn 
ivaretas både i forhold til seg selv og omgivelsene. 

 Illustrasjonsplaner for bebyggelse vedlegg 3, viser en bebyggelse som er i samsvar 
med intensjonen i reguleringsplanen. 



   
5.7 Tekniske planer. 
 Tekniske planer skal godkjennes av Egersund Kommune før arbeidet blir igangsatt. 
   
5.8 Støyskjerming. 

Boligbebyggelsen skal skjermes mot eventuell veistøy i samsvar med 
Miljøverndepartementets retningslinje T 1442. 
     

5.9 Det skal legges til rette for 1,5 parkeringsplasser pr boligenhet. 
 Parkering i området skal løses med felles overdekket garasjeanlegg samt  
 med felles parkeringsplasser i regulert område for parkering. 
 Av disse kan 2 stk. bygges som kantsteinsparkering ved Skårabrekkå som  
 vist på plankart. 
 
§ 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG. 
 
6.1 Bebyggelsen. 

Området skal bygges ut i et helhetlig bygningsvolum i samsvar med illustrasjonsplan. 
Dersom byggesøknad viser vesentlige avvik fra illustrert bebyggelse i  
planen, kan Egersund kommune kreve omregulering. 
 

6.2 Utnyttelsen 
 Beregnes som % av arealet på tomt 13/166. 

Maks. utnyttelse BYA= 35%. 
 

6.3 Bygningenes høyde. 
Bebyggelsen skal ha flatt tak. 
Bygningen avtrappes med gesims/mønehøyde i samsvar med illustrasjonsplaner. 
Maksimal høyde gesims 5. etasje er angitt på  
plankartet. 
 

6.4 Garasjer og sportsboder. 
Det skal bygges felles garasjeanlegg i underetasje med direkte atkomst  
fra plass/ vei foran bygget. Det skal være 1 biloppstillingsplass  
pr. boligenhet i garasjeanlegg. 
Det skal bygges tilgjengelig sportsbod for hver bolig på minst 5m2 

 
6.5 Støttemurer, levegger, terrasser, balkonger. 
 Synlige støttemurer på utendørsområdet skal bestå av naturstein og/eller 
 bordforskalt  betong konstruert og sikret med gjerder etter forskriftene.  
 Alle levegger skal utføres i maks 2,1m høyde over terrassenivå.  
 De plasseres etter plantegninger og utføres  etter detaljtegninger som følger  
 godkjent tegningsdokumentasjon til byggene. 
 
6.6 Det lages samleplass i eget lukket rom for kildesortert husholdningsavfall. 
 Dette skal ligge i direkte tilknytning til offentlig vei. 
   
§ 7 ANLEGG  FOR LEK 
 
7.1 Det skal utarbeides tekniske planer/ detaljplaner i henhold til gjeldende kommunal 

norm for utomhusanlegg. Disse planer skal godkjennes av Eigersund kommune ved 
Vei og utemiljø. Innholdsmessig skal lekeplassen opparbeides for å tilfredsstille både 
krav til sandlekeplass og kvartalslekeplass. 

 
§ 8 SAMFERDSELSANLEGG  OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 



8.1  I området skal det anlegges kjøreveier plassering og bredder som vist på 
 planen. 
8.2 Offentlig kjørevei i Skårabrekkå skal ha en regulert bredde på 5,0m  
8.3  Gangvei innenfor planområdet 3,0m anvist med bredder på plankartet.  
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