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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

ENDRING AV DETALJREGULERING FOR BOLIGER  

GNR 47 BNR 14 MFL. – LAGÅRD – HESTHOLAN M.M 

PLAN 19730003-01 
 

Bestemmelser er datert:     26.08.16 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   12.12.16 

Kommunestyrets vedtak:     15.05.2017 sak 057/17 

 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Generelt 

1.1 Virkeområde 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrense på 

plankart datert 26.08.16. 

1.2  Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål: 

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

 Frittliggende småhusbebyggelse 

 Konsentrert småhusbebyggelse 

 Lekeplass 

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

 Kjøreveg 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 Støysone Gul støysone H220 

1.3 Hensikten med reguleringsplanen 

Hensikten med reguleringsplanen er fortetting med boliger på eiendom gnr 47 bnr 14.  
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§ 2  Rekkefølgebestemmelser 
2.1 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boliger i området skal vann og 

avløp være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. Boliger skal tilknyttes 

offentlig vann- og avløpsanlegg.  

2.2 Før det gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger i BKS1, BKS2 skal felles vei SV4 være 

ferdig opparbeidet.  

2.3 Før det gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger i BKS1, BKS2 skal eksisterende kommunal 

lekeplass i Skoleveien, innenfor eiendom 47/34, opprustes til et tilfredsstillende nivå i henhold 

til kommunale normer og retningslinjer. Oppgraderingen skal stå i rimelig forhold til tiltaket 

innenfor delfeltet.     

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

3.1 I forbindelse med byggesøknad 

I forbindelse med byggesøknader innenfor planområdet, skal det legges ved situasjonsplan i 

målestokk 1:500. Situasjonsplanen skal vise følgende: 

- Bebyggelsens plassering og utforming 

- Byggehøyder og terrenghøyder fastsatt til kotehøyder.  

- Adkomstforhold og parkeringsløsning 

- Renovasjonsløsning 

- Opparbeidelse av uteområder 

3.2 Teknisk infrastruktur 

Planområdet skal tilknyttes offentlig vann og avløp.  

Mindre bygg for tekniske installasjoner som trafokiosker og pumpestasjoner kan etableres 

innenfor grøntområder og byggeområder.  

Alle kabler skal føres fram som jordkabler.  

3.3 Støyforhold 

Boliger skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i Klima- og miljødepartementets 

retningslinje T-1442/2012 «Retningslinjer for støy i arealplanlegging». Kravene skal 

dokumenteres ivaretatt i byggesøknad.  

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 Byggegrense 

Byggegrense fremgår av plankartet. Der det ikke er angitt byggegrense er denne 

sammenfallende med formålsgrensen. Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor angitte 

byggegrenser.  

3.6 Parkering 

Eneboliger skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt for 2,0 bil pr. boenhet.  

Fleremannsboliger skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt eller fellesarealer for 1,5 bil 

pr. boenhet.  

Det skal avsettes min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.  

3.7 Avkjørsler 
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Avkjørsler er vist i plankartet med pilsymbol. Nøyaktig plassering av avkjørsel skal fremkomme 

på situasjonsplan til byggesøknad, jf. § 3.1. Ved kryssing av fortau må kantstein senkes til 5 

cm. Ytre kant fortau skal ha gjennomgående høyde.   

3.8 Eiendomsgrenser 

Justering av eiendomsgrense og fradeling av eiendom skal følge 

tomteavgrensning/formålsgrense for boliger som vist på plankartet. Regulert tomtegrense på 

plankartet er retningsgivende og det tillates mindre justeringer, inntil +/- 1, 5 meter for å 

tilpasse terreng, eksisterende grenser o.l.  

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse 

a) Tomtene kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse.  

b) Maks tillatt utnyttelsesgrad er 30 % BYA.  

c) Boligen kan oppføres med inntil 2 fulle etasjer, uthus (garasje) skal oppføres i 1 etasje.  

d) Maks gesimshøyde er 7,0 m og maks mønehøyde er 9,0 meter. For en-etasjes hus må 

gesimshøyde ikke være over 4,0 meter. 

e) Uthusenes (garasjens) størrelse må ikke overstige 35 m
2
. 

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

takluker – tillates ikke.  

g) Gjerder skal ikke være over 1,2 meter høye.  

h) Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke sjenerende for naboer.  

4.2 Konsentrert småhusbebyggelse  

a) Innenfor områdene BKS1 og BKS2 tillates konsentrert småhusbebyggelse. Til sammen for 

områdene tillates inntil 8 boenheter. Hver boenhet med tilhørende uteplass/hage tillates 

seksjonert/fradelt.  

b) Maks tillatt utnyttelsesgrad er 40 % BYA. Parkeringsareal på bakkeplan inngår i %-BYA. 

c) Bebyggelsen kan ha flatt tak, pulttak eller saltak. Bebyggelse innenfor samme felt skal ha 

helhetlig takform.  

d) Maks gesimshøyde er 9,0 m og maks mønehøyde er 10,0 m over gjennomsnitt planert 

terreng. Øvre gesims ved flatt tak er 7 m. Øvre gesims ved pulttak og takopplett er 10,0 m.  

Bebyggelsen kan oppføres med inntil 3 etasjer.  

Takterrasser tillates innenfor angitte høyder, med topp rekkverk som målepunkt for 

mønehøyde.  

Takopplett tillates på inntil 1/3 av husets lengde.  

e) Sum samlet minste uteoppholdsareal for boligene (MUA) er 1413 m
2 
i planen og omfatter 

privat uteareal på terrasser og bakkeplan. Private hageparseller og terrasser/balkonger 

medregnes i MUA. 

f) Terrengmurer tillates oppført i nabogrense.  

g) Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets form, takform, materialbruk og farge.  

h) Omriss av planlagt bebyggelse er vist retningsgivende på plankart. Endelig plassering/løsning 

av bebyggelsen skal fremkomme av situasjonsplan til byggesøknad jf. § 3.1. 

4.3 Lekeplass 

Lekeplassen skal opparbeides i tråd med enhver tid gjeldende forskrift slik at terrenget skal 

være planert, tilsådd/gruset og det skal etableres minimum huskestativ, plattform med 

rutsjebane, gyngedyr, sandkasse og benker/bord.  

§ 5  Samferdselsanlegg 

5.1 Kjøreveg 

 SKV1, SKV2, SKV3 omfatter offentlig samleveier. 
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 SKV4 omfatter felles kjøreveg for boliger i BKS1, BKS2 og eiendom 47/328.   

5.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Området omfatter sideareal og grøfter til vei. Sideareal til vei kan benyttes til snøopplag. Det 

er ikke tillatt med parkering i formålet.  

§ 6  Hensynssoner 

6.1 Frisiktsone H140 

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

tilstøtende veibaner.   

6.2 Støysone – Gul sone H220_1 og H220_2 

Gul støysone fra vegtrafikk er vist med hensynssone H220_1 på plankart med skravur.  

Gul støysone fra jernbanetrafikk er vist med hensynssone H220_2 på plankart med skravur. 

Ved etablering av boliger innenfor sonen skal hensyn til støy dokumenteres ivaretatt jf. § 3.3. 


