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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETAJREGULERING FOR BOLIGER 

SØLVHAGEN 19 – GNR 45 BNR 286 MFL. – BAKKEBØ  

PLAN 20110001-02 
 

 
Bestemmelser er datert:     02.08.16 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   23.01.2017 

Kommunestyrets vedtak:     dato 19.12.2017, saksnr 140/16 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Generelt  

1.1  Virkeområde 

Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:500, 

datert 23.06.16. 

1.2 Formål 

Området reguleres til følgende forhold i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5: 

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

 Boligbebyggelse   B 1 

 Renovasjonsanlegg   BRE 1 

 Annet uteoppholdsareal  BUA 1 

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

 Gangareal    SGG 1 

 Parkeringsplass    SPP 1 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

 Grønnstruktur    G 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 
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§ 2  Rekkefølgekrav 

2.1 Før det gis tillatelse til bygging av SPP1 skal vann og avløp være opparbeidet etter planer 

godkjent av Eigersund kommune, herunder flytting av kommunale ledninger ut i vegen.  

2.2  Støysituasjonen må beregnes av fagkyndig i byggesaken når detaljerte byggetegninger 
foreligger og avbøtende tiltak innarbeides om nødvendig.  

 
2.3  Fysiske tiltak herunder etabelring av parkeringsplass f_SPP1 skal sendes Biskopen i 

Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale og det skal legges vekt på å få en utforming 
mot Bakkebø kirke med høy estetisk kvalitet og med materialbruk som bidrar til dette.  

2.4  Område BAU 1 som er felles leke- og uteoppholdsareal for B1 skal være opparbeidet i tråd 

med 4.3 før en får ferdigattest for tiltak innforbi planområdet. 

§ 3 Felles bestemmelser 
Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

3.1 Dokumentasjonskrav 

Til byggesøknad skal det vedlegges utomhusplan/situasjonsplan i målestokk 1:500/1:200 som 

skal vise følgende: 

- Bebyggelsens plassering og utforming 

- Byggehøyder og terrenghøyder 

- Adkomstforhold og parkeringsløsninger for bil og sykkel 

- Renovasjonsløsning 

- Overvannsløsning 

- Opparbeidelse av uteområder med ev. forstøtningsmurer, gjerder, beplantning og 
jorddekte fyllinger.   

3.2 Teknisk infrastruktur 

B1 er tilkoblet offentlig vann- og avløpsanlegg.  

Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler.  

3.3 Støyforhold 

Retningslinjer fra sentrale myndigheter for behandling av støy skal ligge til grunn for 

prosjektering (pt. T-1442 fra Klima- og miljøverndepartementet).  

3.4 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages automatisk freda kulturminner skal arbeidet 

stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det 

er viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om 

funn skal straks sendes overordnet kulturminnemyndighet, jf. lov om kulturminner § 8, annet 

ledd.  

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Boligbebyggelse 

a) Eksisterende bebyggelse i B1 inngår i planen. Utleie i B1 skal videreføres som boligutleie i 

henhold til etablert bruk. Utleieenhetene skal ikke være fysisk adskilt, og kan ikke seksjoneres. 

b) Byggehøyde og takform: 

Maksimal mønehøyde er kote 34,60.  

Bebyggelsen skal ha valmet tak.  

c) Utnyttelsesgrad: 
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Tillatt bebygd areal er 100% BYA.  

d) Byggegrense: 

Byggegrense mot vei er veggliv på eksisterende bebyggelse i B1. Terrasser/balkonger tillates 

oppført i innenfor formålsområdet. 

e) Minste uteoppholdsareal MUA: 

For hver utleid del skal det avsettes min. 50 m
2
 uteoppholdsareal på bakkeplan eller på egen 

eller felles balkong/veranda. Min. 6 m
2
 av dette skal være privat areal.  

Uteoppholdsareal for B1 kan anlegges innenfor eget formålsområde eller i området BAU1.  

f) Krav til utleieenhet: 

Utleieenheten skal ha min. 22 m
2 
BRA med eget bad/wc. Hver utleieenhet skal ha min. 2 

løpemeter skapplass.  

g) Krav til parkering: 

For hver utleieenhet skal det opparbeides 1,5 parkeringsplass for bil, samt avsettes min. 1 

plass for oppstilling av sykkel.  

4.2 Renovasjonsanlegg 

 Område BRE1 er felles for B1. 

Området skal benyttes til sekkeplassering for avfall på hentedagen. Det tillates oppført bod for 

felles renovasjonsløsning innenfor arealet.  

4.3 Leke- og uteoppholdsareal 

Område BAU 1 er felles leke- og uteoppholdsareal for B1. Innenfor området tillates etablert 

med beplantning/vegetasjon, benker, bord, stier, gangforbindelser, sykkelparkering, boder mv.  

Innenfor området skal det avsettes min. 100 m
2
 til felles sandlekeplass. Området

 
skal ha min. 

3 ulike typer utstyr samt en sandkasse, benk og bord.  

§ 5  Samferdselsanlegg 

5.1 Gangareal 

 SGG1 er privat gangareal mellom SPP1 og inngangsparti til B1.  

5.2 Parkeringsplasser  

SPP1 og SPP2 er parkeringsareal for bil. Området er felles for B1.  

Det skal legges vekt på god terrengbehandling ved etablering av SPP1. Ved planering og 

utfylling skal skråning/fyllingsareal såes til og/eller beplantes etter godkjent situasjonsplan. Ev. 

terrengmurer mot nord skal ha dempet uttrykk og materialbruken skal harmonere med kirken.  

§ 6  Grønnstruktur 

6.1 Grønnstruktur 

I område G1 kan etableres sti. Det tillates plassering av kabler og rør i bakken innenfor 

området. 

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Frisiktsone H140 

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 meter 

over tilstøtende vegers nivå.  

 


