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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETALJREGULERING 

REGULERINGSENDRING FOR BOLIGER 

B22 RAMSLAND - HELLELAND   
 

 

Bestemmelsene er datert:   17.03.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  14.06.2016 

Dato for Kommunestyrets vedtak:   18.04.16, saksnr 027/16 
 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Avgrensning 
Det regulerte området er vist på PLAN (planID) og datert 17.3.2015 – sist revidert 14.6.2016.  

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

 Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-BF16) 

 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-BK6) 

 Næringsbebyggelse (N1-N2) 

 Energianlegg (T1) 

 Kommunaltekniske anlegg (VA1-VA3) 

 Lekeplass (LEK1-LEK4) 

 Kombinert formål – Bolig/næring (BN1) 

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

 Veg (V1-V5) 

 Kjøreveg (K1-K8) 

 Fortau (F1-F3) 

 Gang-/sykkelvei (GS1-GS5) 

 Gangareal (GA1-GA2)  

 Annen veggrunn – grøntareal (AVG1-AVG23) 

 Holdeplass/plattform (HP1-HP2) 

 Parkeringsplasser (P1) 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3): 

 Friområde (FO1-FO2) 
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Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5): 

 Landbruksformål (L1) 

 Friluftsformål (FR1-FR7) 

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

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (FRS1-FRS2) 

Hensynssoner (PBL § 12-6): 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 a.2) Støysone Rød sone H210 

 a.2) Støysone Gul sone H220 

 a.3) Faresoner Ras- og skredfare H310 

 a.3) Faresoner Flomfare H320 

§ 3  Felles bestemmelser 

3.1 I forbindelse med byggesøknad 
Sammen med byggesøknad skal det utarbeides en situasjonsplan for hvert 
byggeområde/tomt. Bygningsmassen skal vises med plan, snitt og fasader. Byggehøyder må 
komme klart frem.  

3.2  Kulturminner 
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 Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til 
grunn. Dette gjelder både utemiljø og innemiljø. 

§ 4 Rekkefølgebestemmelser 

4.1 Tekniske planer/byggeplan for tiltak som omfatter fv. 42 og E39 skal forevises og godkjennes 
av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.   
 

4.2 o_LEK1 skal oppgraderes etter plan godkjent av Eigersund kommunen før det gis ferdigattest 
til første bolig i BK5.  
o_LEK2 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område BF11, 
BF12, BF13 og BK6.  
f_LEK3 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i område BF14 og 
BF15. 
f_LEK4 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i BK1. 
 

4.3 Ved søknad om tiltak i rasutsatte områder skal det gjøres rede for sikringstiltak mot skred (jf. § 
10.2). Sikringstiltak skal være utført før nye boliger kan tas i bruk.  
 

4.4 Kryssutbedring mot fylkesvei. 
 

4.5 Fortau internt i planen skal være etablert før ferdigattest. 

§ 5  Bebyggelse og anlegg 

5.1 Felles bestemmelser 
 Byggegrenser: Byggegrenser er generelt 4 meter fra nabotomt og 5 meter fra regulert 

veg. Garasjer kan plasseres i strid med byggegrense men ikke nærmere enn 1 meter fra 
formålsgrense/nabogrense. 
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 Parkeringsdekning: For hver enkelt enebolig skal det avsettes plass for min. 1 garasje og 
1 gjesteparkeringsplass på egen tomt. Ved oppføring av bolig med sekundærleilighet skal 
det i tillegg avsettes 1 parkeringsplass for denne.  

For konsentrert boligbebyggelse skal det avsettes min. 1,5 parkeringsplass pr. boenhet i 
fellesanlegg eller separat for hver boenhet.  

For næringsbebyggelse skal det avsettes 1 parkeringsplass pr. 100 m² BRA.  

5.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1 til og med BF16 
 Tomt: Nye eller eksisterende ubebygde tomter er på plankartet markert med nr. 1 – 30. 

Det tillates justering av tomtegrenser ved utstikking på inntil +/-1 meter. 

 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 30 %. %-BYA gjelder for hver enkelt 
tomt. Parkeringsareal inngår i %-BYA. Innenfor tillatt BYA kan det oppføres en 
frittliggende enebolig med tilhørende garasje og uthus. Det tillates etablert 
sekundærleilighet i boligen. Loft kan tillates innredet i samsvar med byggeforskriften. 

 Utforming av tomt/tilpasning av bygg: Utnyttelsen av tomta skal være tilpasset terrenget. 
Det er ikke tillatt å bygge opp terreng for å unngå sokkel på tomter som naturlig krever 
sokkeletasje.  

 Byggehøyder og utforming: Bygningens høyde må ikke overstige 7 meter for 1 etasjes 
hus og 9 meter for 2 etasjes hus. Høyde måles fra gjennomsnitt terreng.  
Bygningene skal ha saltak, pulttak eller valmet tak.  

 Garasje: Garasje skal harmonere med hovedhuset med hensyn på form, materialbruk og 
farge. Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, men hvor forholdene 
tilsier det tillates oppført frittliggende garasjer. Garasjen kan bare oppføres i 1 etasje 
m/loft med grunnflate ikke over 50 m². Plassering av garasje skal være vist på 
situasjonsplan som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om garasjen ikke skal 
oppføres samtidig med dette.  

 Atkomst: Atkomst til hver tomt er vist veiledende på plankartet. Kommunen kan 
godkjenne en annen plassering dersom det er formålstjenlig med tanke på 
trafikksikkerhet og utnyttelsen av den enkelte tomt.  

 Bevaring: Eksisterende bolighus på eiendom 94/1 skal bevares (jf. kulturminneloven § 
15). Det er tillatt å oppføre tilpassede tilbygg eller nybygg på tomta. 

5.2 Konsentrert småhusbebyggelse, BK1 til og med BK6  
 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 45 %. Parkeringsareal inngår i %-BYA. 

Innenfor områdene tillates oppført eneboliger, rekke- og/eller kjedehus samt 2-, 3- eller 4- 
mannsboliger i inntil 3 etasjer. BK2, BK3, BK4 omfatter eksisterende rekkehus. 

 Antall boenheter:  
Innenfor område BK1 tillates inntil 6 boenheter. 
Innenfor område BK2 tillates inntil 4 boenheter. 
Innenfor område BK3 tillates inntil 6 boenheter. 
Innenfor område BK4 tillates inntil 4 boenheter. 
Innenfor område BK5 tillates inntil 10 boenheter. 
Innenfor område BK6 tillates inntil 8 boenheter. 

 Byggehøyder og utforming: Maks tillatt mønehøyde er 10 meter. Høyder måles fra 
gjennomsnittlig terreng.  

Bygningene skal ha saltak eller pulttak. 

5.3 Næringsbebyggelse, N1 og N2 
 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 40 %. Parkeringsareal er ikke inkludert i 

BYA. Ved fradeling av tomter gjelder %-BYA for hver enkelt tomt. 
Innenfor det regulerte næringsareal kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters 
behov. 

 Byggehøyder: Maks møne- og gesimshøyde er 10 meter over ferdig planert terreng. 

 Det tillates ikke virksomhet som ved støy, røyk eller annen måte er til sjenanse for 
omgivelsene.  

5.4 Kombinert Bolig/næring, BN1 
 Utnyttelsesgrad: Maks tillatt bebygd areal BYA = 30 %.  

Omfatter eksisterende bolig.  
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 Byggehøyder: Maks møne- og gesimshøyde er 9 meter over ferdig planert terreng.  

5.5 Energianlegg, T1    
Området T1 omfatter eksisterende trafo/nettstasjon. 

5.6 Kommunaltekniske anlegg, VA1 til og med VA3 
 o_VA1 omfatter eksisterende vannbehandlingsanlegg. 

 o_VA2 omfatter eksisterende pumpestasjon. Pumpestasjon kan utvides ved behov, men 
skal utformes estetisk slik at den passer inn i omgivelsene. Detaljering avgjøres på 
byggeplannivå. 

 o_VA3 omfatter eksisterende silhus og tilhørende manøvreringsareal. 

 o_VA4 omfatter ny tomt til trykkøkningsstasjon. 

5.7 Lekeplass, LEK1 til og med LEK4 
 LEK1 og LEK2 er offentlige lekearealer.  

LEK3 er felles for BF13, BF14 og BF15. 
LEK4 er felles for BK1, BK2, BK3 og BK4. 

 LEK1, LEK3 og LEK4 skal utstyres med minimum en sandkasse, et huskestativ, et 
lekeapparat og benk.  

 LEK2 skal tilrettelegges for ball-lek, aking, sykling. Lekeplassen skal utstyres med 
minimum sandkasse, klatrestativ, huskestativ, benk og lignende. Eksisterende 
steingjerder i LEK2 forutsettes i størst mulig grad beholdt.  

§ 6  Samferdselsanlegg  

6.1 Veg, V1 til og med V7  
 Veg V1 omfatter FV42.  

 Veg V2, V3 og V4 omfatter offentlige boliggater og har regulert vegbredde 5 meter.  

 Veg V6 omfatter eksisterende avkjørsel til Dalheim samt atkomst til eiendom 94/7.  

 Langs V1 er det ikke tillatt med avkjørsler til de enkelte eiendommer, med unntak av der 
det er vist i planen. 

 På vei V2, V3 og V4 er det forutsatt innført kjørehastighet 30 km/t. Fartsdempende tiltak i 
veiene kan anlegges dersom det er nødvendig for å oppnå dette.  

6.2 Kjøreveg, K1 til og med K8 
 K1 er privat atkomst til BF4. 

 K2 omfatter eksisterende veg til VA3 (silhuset). Veglinjen tillates justert slik at 
stigningsforhold er tilfredsstillende og veglinjen ligger godt i terrenget. Opprinnelig 
vegtrase skal etter omlegging tilbakeføres til naturmark.  

 K3 kan først etableres når veg V5 er ferdigstilt. Eksisterende trasé i K2, mellom K3 og V3, 
skal stenges for motorferdsel når K3 er ferdig etablert.  

 f_K4 er felles avkjørsel til BK5. 

 f_K5 er felles avkjørsel til BK6. 

 f_K6 omfatter eksisterende felles atkomst til eiendommene 94/2, 94/1, 94/33 og 94/17. 

 K7 og K8 omfatter eksisterende atkomst til N2 og BN1. K8 er kun tillatt for innkjøring.  

6.3 Fortau, F1 til og med F2 
Offentlig fortau med regulert bredde på 2,25 meter. 

6.4 Gang- og sykkelvei, GS1 til og med GS5 
 GS1 til og med GS3 omfatter offentlig gang- og sykkelvei langs FV42. Regulert bredde er 

3 meter.  

 GS4 er forbeholdt gang- og sykkeltrafikk med unntak av kjøring til eiendom 94/3. I nedre 
del av GS4 skal det oppføres saksebom. Bommen må plasseres slik at den ikke er til 
hinder for atkomst til eiendom 94/24.  

 GS5 er forbeholdt gang- og sykkeltrafikk med unntak av kjøring til eiendommene 94/19, 
94/24, 94/32 og 94/35. 

 GS1 til og med GS5 skal til enhver tid være tilgjengelig for allmennheten. 
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6.5 Gangareal, GA1 og GA2 
Områdene omfatter offentlig gangareal, og skal til enhver tid være tilgjengelig for 
allmennheten.  

6.6 Annen veggrunn – grøntareal, AVG1 til og med AVG23 
 Annen veggrunn langs offentlig veg. Skjæringer, fyllinger og annet berørt areal skal 

arronderes, tilføres vekstjord og tilsås. Det tillates etablert rekkverk. Vegetasjonen skal 
tilpasses de tilgrensende arealene sin karakter.  

 AVG18 og 19 omfatter tilleggsareal for manøvrering av større kjøretøy i forbindelse med 
skogsuttak i FR5. I forbindelse med skogsuttak kan arealene ved behov opparbeides til å 
tåle akseltrykk for større kjøretøy. Etter skogsuttak skal arealet tilbakeføres til opprinnelig 
stand, ev. kjøreskader arronderes, tilføres vekstjord og tilsås. 

6.7 Holdeplass, HP1 til og med HP2  
o_HP1 og o_HP2 er kollektivholdeplass langs fylkesvei 42. 

6.8  Parkeringsplass, P1  
Området skal inneholde parkering for beboere og gjester innenfor felt BK1, BK2, BK3 og BK4, 
i henhold til krav til parkeringsdekning under § 3.4. Det tillates etablert felles 
renovasjonsløsninger for BK1, BK2, BK3 og BK4 innenfor f_P1. 

§ 7  Grønnstruktur  

7.1 Friområder 
 Friområdene FO1, FO2, FO3 kan benyttes til frilek, rekreasjon og annet uteopphold. 

Innenfor formålet kan det tillates tiltak som fremmer bruken. Friområdene skal i størst 
mulig grad bevares som naturområder med stedegen vegetasjon som skjermer 
bebyggelsen og gir området et grønt preg. 

 Områdene er felles for alle boligene i området, men skal være tilgjengelige for 
allmennheten.  

§ 8 Landbruks-, natur og friluftsformål  

8.1 Friluftsformål  
 Friluftsområdene skal være åpne for allmennheten.  

 Innenfor friluftsområdene FR1, FR2, FR3, FR5 og FR7 kan det drives konvensjonell 
skogsdrift, bestandspleie og planting. Enkle veier og kjøring i forbindelse med skogsdrift er 
tillatt. Etter drift skal driftsveier og kjøreskader tilbakeføres til opprinnelig terreng eller 
tilrettelegges som turstier. Under hogst og drift kan området stenges for allmenn ferdsel.  

 I områdene FR1, FR2 og FR3 er det tillatt å legge vannledning.  

8.2 Landbruk  
I området L1 kan det drives landbruksvirksomhet.  

§ 9  Bruk og vern av sjø og vassdrag 

9.1 Friluftsområde i vassdrag  
Omfatter eksisterende elveløp i Hellelandselva. Det er ikke tillatt å innsnevre elveleiet eller 
legge elva i rør. Unntak er der den går under kjørevegen. Elva skal holdes åpen. Tiltak i 
vassdraget skal godkjennes av kommunen.  

§ 10 Hensynssoner (PBL § 12-6) 

10.1 Frisiktsone H140 
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I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller annet med 
høyde mer enn 50 cm over tilstøtende vegers planum.  

10.2 Støysone H210 – rød sone 

 Innen rød sone tillates ikke arealbruk med støyfølsomt bruksformål. 

10.3 Støysone H220 – gul sone 

Ved byggesøknad skal det for boliger tas hensyn til og dokumenteres at de nye boligene 
tilfredsstiller anbefalte støygrenser i retningslinje T-1442, eller senere vedtatte forskrifter, 
retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende retningslinje.  

10.4 Rasfare H310 
Hensynssone H310 omfatter potensielt rasutsatt område for steinsprang. Det kan ikke bygges 
bygg i sikkerhetsklasse 2 eller 3 innenfor ras-sonen før områdene er sikret mot ras og skred.  

Rasutsatte områder må besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang for de enkelte områder 
bestemmes. Sikringsarbeider skal prosjekteres og utføres av firma med bergteknisk 
kompetanse. 

 Sone H310_1: Bergsikringstiltak utføres dersom det er eksisterende eller nye bygg i 
sikkerhetsklasse 2-3 innenfor hensynssonen. Aktuelle tiltak er fjellbolter. 

 Sone H310_2: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk med 
maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

 Sone H310_3: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 25 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk med 
maskin, > 4 m lange bergbolter og steinsprangnett. Etablering av fanggrøft/rasvoll kan 
også være et aktuelt tiltak. Nedsprengning av bergparti kan også bli aktuelt. 

 Sone H310_4: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk med 
maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

 Sone H310_5: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 20 meter fra foten av skrenten i BK 6 og 15 m fra foten av skrenten for tomt 
24 og 25 i BF14, bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. Aktuelle tiltak kan være 
rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved foten av skråningen. 

 Sone H310_6: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 20 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. 
Aktuelle tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved foten av 
skråningen. 

 Sone H310_7: Fjellskråning inntil veg besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang 
bestemmes. 

10.5 Flomfare H320 
Innenfor hensynsone for 200 års flom tillates ikke oppført ny eller vesentlig utvidelse av 
eksisterende bebyggelse. Alle saker innenfor hensynsonen skal forelegges NVE og 
Fylkesmannen for uttale. Det kreves fagkyndige uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt 
vurdering av konsekvenser for omgivelsene.  

 


