
 

Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

"Reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. 

Kalhammerveien og del av Nyeveien, Havsø"  

 

Bestemmelsene er datert:   30.10.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  03.02.2016 

Dato for Kommunestyrets vedtak:   
 

 

§1 Planens avgrensing 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. Området 
omfatter/berører eiendommene Gnr./Bnr. 46/24, 46/67, 46/221, 46/231, 46/232, 
46/237, 46/238, 46/249, 46/304, 46/323, 46/350, 46/495, 46/498, 46/1036 og 
46/1086. 

§2 Reguleringsformål, jfr. Plan og bygningsloven § 12-5 

1. Bebyggelse og anlegg 

1.1 Boligbebyggelse 

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

2.2 Veg 

2.3 Parkering 

3. Hensynssoner i reguleringsplan, jfr. pbl § 12-6  

3.4 Frisikt 

§3 Hensynssoner i reguleringsplan jfr. Plan og bygningsloven § 12-6 

3.1. Innenfor regulerte frisiktsoner skal det være uhindret sikt ned til 0,5 m over de 
kryssende vegers plan. 

3.2. Hensynssone flom viser flomsone ved 200 årsflom, ihht. gjeldende flomkart fra 
NVE. Ingen bygninger for varig opphold tillates oppført med lavere kotenivå 
gulv enn 17,9. Denne skal også legges til grunn i forhold til sikker byggehøyde 



for andre typer bygg med krav til lavere sikkerhetsfaktor enn for bolig ihht. 
TEK10.  

3.3. Ved etablering av kjeller innenfor hensynssone flom må kjelleren tilpasses 
eller sikres for å unngå skade ved flom. 

§4 Rekkefølgebestemmelser 

4.1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdigstilt før 
byggetillatelse på boliger innenfor planområdet gis. 

§5 Generelle bestemmelser/Fellesbestemmelser 

5.1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9.juni 1978 nr.50 (Kulturminneloven) § 8. 

5.2. Bebyggelsen skal gis en utforming av god arkitektonisk og materialmessig 
kvalitet. Det skal ved utforming, utbygging og bruk av arealene, legges vekt på 
miljø- og ressursvennlige løsninger. 

5.3. Ved utbygging og gjennomføring av alle typer tiltak innenfor området skal 
universell utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs 
oppholdsarealer søkes oppnådd i størst mulig grad. 

5.4. Bestemmelsene i T-1442, kap.4 om støy i bygge- og anleggsfasen skal følges. 

5.5. Ved søknad om byggetillatelse må det utarbeides en utomhusplan for 
tomten/delfeltets uteareal. Denne skal redegjøre for terrengplanering, 
parkering, oppstilling av søppeldunker, postkasser, uteoppholdsareal, 
eventuelle boder, forstøtningsmurer, levegger, støyskjerm etc. 

§6 Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse B1, B2, B3 

6.1. Bebyggelse skal oppføres på en måte som er best mulig tilpasset terreng og 
landskap. 

6.2. Påførte kotehøyder på plankartet kan ved detaljprosjektering fravikes med 
inntil +/-0,5 meter. 

6.3. På delfelt B1 kan det oppføres et bolighus med inntil 3 boenheter. Bygningen 
kan oppføres i inntil 2 etasjer og skal plasseres der den er vist på 
reguleringsplanen. Maksimal % BYA = 32 %, i tillegg kommer 4 
parkeringsplasser ved bolighuset og 2 parkeringsplasser ved 
Kalhammerveien. Maksimal takhøyde er kote 27,0. Takvinkelen skal ligge 
mellom 5˚ og 10˚. Bygningen skal ha pulttak.  

6.4. For delfelt B2 og B3 skal bebyggelsens høyde fra gjennomsnittlig ferdig 
planert terreng ikke overstige 7,0 m til hovedgesims og 9 m til møne ved 
saltak. For hus med pulttak skal høyeste gesims ikke overstige 7,5 m.  

6.5. Tillatt tomteutnyttelse skal ikke overstige % BYA = 50 % for delfelt B2 og B3. 
Parkering regnes her med i BYA.  

6.6. Areal for privat uteopphold skal ha en hagedybde på minst 10 m, arealene 
skal ha hensiktsmessig plassering og god orientering. For delfelt B2 skal min. 
areal for uteopphold være 130 m2 per boenhet, og min. 150 m2 for delfelt B3. 



På delfelt B1 skal det opparbeides lekeplass/uteoppholdsareal på minimum 35 
m2.  

6.7. Garasje kan oppføres utenfor byggegrense, men ikke nærmere offentlig veg 
enn 1 m. Dersom garasjens åpning er vendt mot offentlig veg, skal avstanden 
ikke være mindre enn 5 m. Garasjenes grunnflate skal ikke overstige 50 m2, 
og høyde fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal ikke overstige 3,2 m 
ved flatt tak. Ved saltak skal ikke garasjens mønehøyde fra gjennomsnittlig 
planert terreng overstige 4,5 m. 

6.8. Det tillates oppført 1 stk. bod, uthus eller lignende på inntil 6 m2 og inntil 3 m 
høyde per tomt. Denne kan oppføres utenfor byggegrensen vist på plankartet.  

6.9. Den sørlige tomten på delfelt B2 skal sikres atkomstrett over den nordlige 
tomten på samme delfelt. 

6.10. Det tillates oppført forstøtningsmur på maks 2 m i B2. Ved mur høyere enn 
dette skal den terrasseres.  

§7  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkering 

7.1. Det skal opparbeides 2 bilparkeringsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser for 
hver bolig, som skal være klar til bruk ved innflytting. Garasje regnes i denne 
sammenheng som parkeringsplass.  

§8  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kjøreveg, f_veg 1-3 

7.2. f_veg 1 er felles for gnr/bnr 46/498, 46/249, 46/237, 46/232, 46/238 og 46/231. 
f_veg 2 er felles for gnr/bnr 46/1036, 46/350 og 46/495. 
f_veg 3 er felles for gnr/bnr 46/67, 46/304 og 46/1086. 

§9  Ledninger, kabler m.m. 

9.1.  Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc. skal skje via jordkabel.  

§10 Terrengbehandling og estetikk 

10.1. Områder for anlegg skal gis en utforming med best mulig tilpasning til terreng, 
landskap og omgivelser. Til byggesøknad skal det redegjøres for og illustreres 
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet og omgivelsene.      
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