
1 

 

Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

ENDRING AV DETAJREGULERING FOR  

19660004 – ÅRSTADDALEN (6-1) 

PLAN 19660004 
 

 
Bestemmelser er datert:     10.01.17 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   dato 

Kommunestyrets vedtak:     dato -, saksnr --/-- 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Generelt  

1.1  Virkeområde 

Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart datert 22.11.16. 

1.2 Planens formål 

Reguleringsplanen skal legge til rette for boliger og er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 

§ 12-3.  

Planen vil erstatte hele eller deler av reguleringsplan for:  

- Planid 19660004 Årstadalen 

- Planid 19660004-01 MVR Mosterveien 

- Planid 19890006 Eldreboliger Sokendalsveien 

1.3 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-5, 12-6: 

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

 Frittliggende småhusbebyggelse   BFS 1-9 

 Konsentrert småhusbebyggelse    BKS 1-2 

 Garasjeanlegg for boliger    BG 1 

 Renovasjonsanlegg     BRE 1  

 Lekeplass      BLK 1 
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 Annet uteoppholdsareal    BAU 1 

 Grav- og urnelund     BGU 1 

 Kontor/tjenesteyting     BKB 1 

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

 Veg       SV 1-5 

 Kjøreveg      SKV 1-2  

 Fortau       SF 1-3 

 Gang- og sykkelveg     SGS 1-2 

 Gangveg/gangareal     SGG 1-3 

 Annen veggrunn – grøntareal    SVG 1-2 

 Parkeringsplass      SPP 1-2 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

 Grønnstruktur      G 1 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

§ 2  Rekkefølgekrav 

2.1 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger skal vann og avløp være 

opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

2.2 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i BFS 1-3 skal felles 

gangareal (SGG1), fortau (SF 1-2), uteoppholdsareal med sandlekeplass (BAU1), parkering 

(SPP1), renovasjon (BRE1) og garasjeanlegg (BG1) være ferdig opparbeidet. Fortau SF 1-2 

skal være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

§ 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 

Planområdet skal tilknyttes offentlig vann og avløp. 

Mindre bygg og tekniske installasjoner herunder nettstasjoner, trafo og pumpestasjoner tillates 

etablert innenfor grøntområder og byggeområder.  

Alle kabler skal føres fram som jordkabler.  
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3.3 Støyforhold 

Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til Klima- og 

miljødepartementets retningslinje T-1442/2012. Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i 

byggesøknaden.  

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.  

3.5 Parkering 

Boligbebyggelsen skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt, garasje/carport eller på 

fellesarealer for 1,5 bil pr. boenhet avrundet oppover. Det skal avsettes areal til parkering av 

min. 2 sykkel pr. boenhet på fellesareal på egen tomt. Minst halvparten av arealet skal være 

overbygget.  

3.6 Radon 

I alle nybygg skal det gjennomføres nødvendige tiltak mot radon. Bygning skal prosjekteres og 

utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 

Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m
3
. 

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-3 

a) Innenfor områdene BFS 1-3 kan oppføres frittliggende ene- eller tomannsbolig med tilhørende 

anlegg. 

b) Byggehøyde og takform: 

For BFS1 er mønehøyde 7,4 m, og gesimshøyde 6,0 m. Maksimal mønehøyde skal ikke 

overstige kote 40,0. 

For BFS2, BFS3 er mønehøyde 7,6 m og gesimshøyde 6,2 m. Maksimal mønehøyde skal ikke 

overstige kote 43,5 for bolig i BFS2 og kote 40,5 for bolig i BFS3. 

Bebyggelsen skal ha valmet tak med takvinkel i intervallet 10-20°.  

c) Utnyttelsesgrad: 

Maks tillatt bruksareal (BRA) skal ikke være større enn 150 m
2
 for eneboliger og 170 m

2
 for 

tomannsboliger. Det tillates oppført kun ett boligbygg pr. tomt.  

d) Minste uteoppholdsareal MUA: 

Sum samlet minste uteoppholdsareal for boligene (MUA) i BFS1 er 150 m
2
, i BFS2 er 230 m

2
, 

i BFS3 er 135 m
2
. MUA omfatter privat og felles utearealer.  

e) Mindre byggetiltak 

Levegg, utvendig trapp, terrasse, balkong e.l. kan bygges innenfor byggeområdet men ikke 

nærmere enn 0,5 m fra nabogrense/formålsgrense. Nord i områdene BFS 2 og 3 tillates ikke 

tiltak i strid med byggegrense, med unntak av utvendig trapp til leilighet i 2. etasje i området 

BFS2.  

f) Utforming av bebyggelse og anlegg 

Tiltak innenfor området skal ha en god estetisk utforming med respekt for tilgrensende 

kirkegård og bevaringsverdige bygningsmiljø.  

Ny bygningsmasses volum og skala skal harmonere med etablert bebyggelse og 

bevaringsområdet for øvrig.  

Murer og terrengbearbeidelse skal gis en utforming som harmonerer med omkringliggende 

bebyggelse. Terrengmurer tillates oppført i eiendomsgrense/formålsgrense.  



4 

4.2 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 4-9 

a) Bebyggelsen skal være frittliggende enebolig på ikke over to – 2 – fulle etasjer, uthus 

(garasjer) i en – 1 – etasje. Boligene skal plasseres innenfor regulert byggelinje.  

b) Bebygd areal skal ikke overstige 30 % BYA. 

c) Gesimshøyde må ikke være over 7 m og mønehøyde ikke over 9 m. For en-etasjes hus må 

gesimshøyde ikke være over 4 m og mønehøyde ikke over 6,5 m.  

d) Uthusenes bebygd areal må ikke overstige 35 m
2 
BYA. 

e) Takoppbygg tillates på en-etasjes hus. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten – unntatt 

takluker – tillates ikke.  

f) Gjerder må ikke være over 1,2 m høye.  

g) Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke generende for naboer, eller som kan bli til 

ulempe for ferdselen.  

4.3 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1 

a) BKS1 omfatter eksisterende konsentrert småhusbebyggelse. 

b) Bebyggelsen tillates i inntil 2 etasjer. Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. 

Det skal ikke benyttes skjemmede farger innenfor BKS1. 

c) Det skal avsettes plass for 1 garasje/carport pr. bolig. Denne kan oppføres som tilbygg til 

bolighuset og må tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Boder tillates 

innredet i garasje/carport. Garasje mot Mosterveien tillates oppført parallelt med vegen. 

Snuplass for garasje skal være på egen eiendom.  

d) Eiendommer og bygg innenfor det regulerte området tillates oppdelt i eierseksjoner.  

4.4 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 2 

BKS 2 omfatter eksisterende konsentrert småhusbebyggelse.  

4.5 Garasjeanlegg BG1 

BG1 Omfatter felles garasjer for boligene i BFS 1-3. Det skal oppføres 1 garasjeplass pr. 

boenhet.  

Garasjeanlegg skal oppføres i samme materiale som bebyggelsen i BFS 1-3.  

Takform er flatt tak eller pulttak. Ved pulttak er øverste gesimshøyde 4 m, og ved flatt tak er 

øverste gesimshøyde 3 m. 

Bebygd areal er 100 % BYA. 

Boder tillates innredet i garasje.  

4.6 Renovasjonsanlegg BRE1 

BRE1 er felles renovasjon for boligene i BFS1-3. Området skal benyttes til sekkeplassering for 

avfall på hentedagen. Det tillates oppført bod/nedgravd avfallsbeholder innenfor arealet 

såfremt denne ikke kommer i konflikt med frisiktsonen.  

4.7 Lekeplass BLK 1 

 Omfatter eksisterende lekeplass i Mosterveien. 

4.8 Annet uteoppholdsareal BAU1 

BAU1 er felles uteoppholdsareal for boligene i BFS 1-3. Innenfor arealet skal etableres 

sandlekeplass med min. sandkasse, vippedyr og ev. lekeapparat/klatrestativ. Området skal 

beplantes og møbleres med benker og bord.  

4.9 Grav- og urnelund BGU 1 

Omfatter eksisterende grav og urnelund. Innenfor området tillates vanlig kirkegårdsaktivitet.   

Bebyggelse og anlegg som tjener formålet med driften av grav- og urnelund tillates. 

4.10 Kontor/tjenesteyting BKB 1 

 Omfatter eksisterende bebyggelse til kontor og tjenesteyting. 
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§ 5  Samferdselsanlegg 

5.1 Veg SV 1-5 

 Omfatter eksisterende offentlige veger.  

5.2 Kjøreveg SKV 1 

Avkjørsel SKV1 skal anlegges som vist i plan. Avkjørsel er felles for boligene i BKS1. 

Fartsdempende tiltak kan anlegges dersom det er nødvendig. Parkering på areal regulert til 

felles avkjørsel tillates ikke.  

Avkjørsel SKV2 er felles for eiendommene 13/747, 13/748 og 13/701. 

5.3 Fortau SF 1-3 

a) SF1-2 omfatter offentlig fortau. Regulert bredde 2,3 m.  

b) SF 3 omfatter eksisterende offentlig fortau.  

5.4 Gang og sykkelvei SGS 1-2 

 Omfatter eksisterende offentlig gang- og sykkelvei. 

5.5 Gangveg/gangareal SGG 1-3 

a) SGG1 er felles gangareal for boligene i BFS 1-3. Omfatter interne gangforbindelser, ramper 

og trapper. Det tillates mindre justeringer på gangforbindelsen, og endelig forslag legges ved 

byggesøknad. 

b) SGG2 er eksisterende gangforbindelse til lekeplass BLK1. 

c) SGG3 er eksisterende gangforbindelse mellom vei SV2 (Skarpabråde) og vei SV3 

(Mosterveien). 

5.6 Annen veggrunn grøntareal SVG 1-2 

 Omfatter grøntrabatt mellom gang- og sykkelvei SGS2 og veg SV5 (FV44). 

5.7 Parkeringsplasser SPP 1-2 

a) SPP1 er felles parkerings- og manøvreringsareal for bil for boligene i BFS1-3. Innenfor arealet 

skal det etableres min. 3 gjesteparkeringsplasser.  

b) SPP2 er felles parkering for BKS2. 

§ 6 Grønnstruktur 

6.1 Grønnstruktur 

Grønnstruktur G1 er felles for boligene i BFS 1-3, og skal fungere som grøntsone/skjerm mot 

naboeiendommer. Det tillates oppført terrengmur på inntil 1,5 m innenfor sonen.  

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Frisiktsone H140 

I områdene regulert til frisiktsoner H140 skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter 

over tilstøtende veibaner.   
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