
 

Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

"Detaljregulering for Midbrød, gnr. 2 bnr. 7, 12, 17."  

 

Bestemmelsene er datert:   02.05.16 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  

Dato for Kommunestyrets vedtak:   26.09.2016 Ksak 101/16 
 

§1 Planens avgrensing 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. Området omfatter/berører 
eiendommene gnr. 2 bnr. 7, 12, 17 

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

1. Bebyggelse og anlegg (jfr. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

 Fritidsbebyggelse 

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

 Kjøreveg 

 Parkeringsplass 

3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 5)  

 Friluftsformål 

 Landbruksformål 

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

 Frisiktsone jfr. Plan og bygningsloven § 12-6 
 

§3 Hensynssoner - frisiktsone, jfr. pbl § 12-6 
Innenfor de viste frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende 
veger. 

§4 Generelle bestemmelser/Fellesbestemmelser 



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. 

Strøm/ tele/datatilknytning skal fremføres via jordkabler. 

§5 Bebyggelse og anlegg – Fritidsbebyggelse 

På hver tomt kan det føres opp fritidsbolig og bod med  til sammen max 75m2 BYA. Det er 
ikke tillatt med ytterligere bygninger på tomta. Gesimshøyde og mønehøyde for fritidsbolig 
skal være max. henholdsvis 3,0m og 5,5m målt fra topp grunnmur.  Grunnmur skal ikke 
overstige 1,0m over ferdig planert terreng.  Hyttene skal ha saltak med takvinkel minimum 
22o.  Kommunen skal fastsette grunnmurshøyde.   

Bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting og –utforming skal være i samsvar med 
stedlig tradisjonell byggeskikk. Omriss av planlagt bebyggelse som er vist på plankartet er 
veiledende for detaljplanleggingen av hyttene.   

Ved fradeling av tomtene kan de viste tomtegrensene justeres for å tilpasses lokale 
terrengforhold.     

Vannforsyning og spillvannsavløp skal koples til kommunalt nett.  Overvann skal behandles 
lokalt på hver enkelt tomt.   

§ 6  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kjøreveg 

Kjørevegen er felles for alle tomtene i planområdet.  Den skal også være åpen for allmenn 
gang- og sykkeltrafikk som atkomst over friluftsområder og landbruksområder ned mot sjøen 

§ 7  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringsplass 

Innenfor det regulerte parkeringsarealet kan det opparbeides nødvendig antall 
parkeringsplasser.  De deler av arealet som ikke blir opparbeidet skal behandles og skjøttes 
som tilstøtende friluftsområde.  På arealet kan det plasseres felles søppelcontainere.   

Parkeringsdekningen skal være 2 parkeringsplasser for hver hytte, enten på egen tomt eller i 
kombinasjon med opparbeidet plass på fellesparkeringsplassen. 

§8  Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift – Landbruksformål 

Arealet skal nyttes til ordinær landbruksdrift. 

§9  Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift – Friluftsformål. 

I friluftsområdet er det ikke tillatt å etablere innretninger som begrenser fri ferdsel.    

 §10  Rekkefølgekrav 



Før det kan gis brukstillatelse skal vann- og avløp frem til feltet samt avkjørsel med 
tilhørende frisiktsoner være opparbeidet og godkjent av Eigersund kommune. 

 


