
 

   

 

Eigersund kommune 

Reguleringsbestemmelser for: 
Detaljregulering Hafsøyhagen  Gruå, 20120008-01 

Gnr. 46 Bnr. 698 m. fl. 

 

Bestemmelsene er datert:   26.04.2017 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  

Dato for Kommunestyrets vedtak:   
 

§1. Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket Arealplan-ID: 20120008-01 og datert: 
21.04.2017 

§2. Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert bebyggelse, med tilhørende 
funksjoner som parkering, uteoppholdsareal og tilhørende infrastruktur. 

Området reguleres til: 

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

1112 Konsentrert småhusbebyggelse   B1-B2  privat 
1550  Renovasjonsanlegg    f_R-privat 
1600 Uteoppholdsareal    f_L2-f_L3-privat 
1610 Lekeplass     f_L1-privat 
2080 parkeringsplasser  generalisert  f_P1- f_P2-privat 

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

2010  Veg      o_V1-o_V2  offentlig  
Veg      f_IV-privat 

2012 Fortau      o_F - offentlig 
2016 Gangveg/gangareal    f_IG-privat 
2019  Annen veggrunn  grøntareal  o_AV1 o_AV2  offentlig 
 
 
 



 

§3. Felles bestemmelser 
3.1 Kulturminner. 

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. 

3.2 Leire. 
Dersom man under graving finner leire, skal tiltakshaver umiddelbart gjøre 
geologiske undersøkelser for å sikre at det ikke er kvikkleire eller andre 
forhold som gjør grunnen ustabil. Arbeidet stanser til resultatet av 
undersøkelsene foreligger. 

3.3 Utforming. 
Ved byggemelding skal det påses at bygninger innenfor samme området får 
en enhetlig og harmonisk utforming med hensyn til materiale, takvinkel / 
takform og farge. Skjemmende farger er ikke tillatt, og bygningsmyndigheten 
kan i spesielle tilfeller stille krav til fargevalg. 

3.4 Arealberegning. 
Arealer skal beregnes etter Norsk Standard NS 3940. 

3.5 Sykkelparkering. 
Det skal opparbeides minst én sykkelparkeringsplass pr. boenhet. 

§4. Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1) 
Område B1 og B2: 

4.1 Det tillates oppføring av flermannsboliger eller rekkehus i inntil 3 etasjer i B1. 
4.2 Det tillates oppføring av flermannsboliger eller rekkehus i inntil 2 etasjer i B2. 
4.3 Det skal anlegges minimum 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet.  
4.4 Maks tillatte mønehøyde for B1 er 10m og maks tillatte gesimshøyde er 8m.  
4.5 Maks tillatte mønehøyde for B2 er 9m og maks tillatte gesimshøyde er 8m.  

Maks kotehøyde for B1 på møne: C+ 42,0. 
Maks kotehøyde for B2 på møne: C+ 39,5. 

4.6 Utnyttelsesgrad: 
B1: 50 % BYA 
B2: 45 % BYA 

4.7 Uteoppholdsareal er gitt i f_L1, L2 og L3, men kan suppleres med areal i B1 
og B2. Arealer på veranda/terrasser må minimum ha en størrelse på 1,6m x 
1,6m bredde, før det medregnes som uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal på 
bakkeplan må være minimum 3m x 3m for å medregnes. Uteoppholdsareal 
skal være minimum 25m² pr. boenhet, hvorav minimum 9m² skal være privat. 

4.8 Det tillates opparbeiding av gangveier/arealer. 
4.9 Det tillates opparbeiding av sykkelparkeringer. 
4.10 Det tillates opparbeiding av parkeringsplasser. 
4.11 Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. 

Materialvalg og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og 
maksimal tillatt høyde er 1,1 m. Gjerde må ikke komme til hinder for 
frisiktsoner. 

4.12 Det tillates fyllinger inn mot eksisterende skjæringer, så lenge disse ikke 
overstiger terrenghøyden på oppsiden av skjæringen.  

4.13 Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljprosjektering av 
tiltak innenfor planområdet. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det 



 

   

redegjøres for behandling av alt overvann, herunder takvann, overflatevann og 
drensvann. 

4.14 Minimum halvparten av boligene i områdene skal utformes ihht. Krav til 
tilgjengelighet. 

Område f_R 

4.15 Det tillates oppført oppstillingsplass for renovasjonsbeholdere. 
4.16 Oppstillingsanordningen skal ikke komme i konflikt med frisiktlinjene 

Område f_L1, L2 og L3 

4.17 f_L1 er privat lekeplass og skal opparbeides med lekeapparat, sandkasse, 
vegetasjon m.m. i henhold til godkjente planer. 

4.18 Det tillates beplantning og gjerde i formålsgrensen til f_L1, L2 og L3 i høyde 
inntil 1,1m. 

4.19 f_L2 og L3 er privat uteoppholdsareal og kan dekoreres, møbleres og 
utformes som parkområde. 

4.20 f_L1 og L2 kan slåes sammen til ett område. 
4.21 Det tillates opparbeiding av stier/gangarealer/gangveier i f_L1, L2 og L3. 

Parkeringsplasser  generalisert (f_P1 og P2): 
4.22 Det skal opparbeides parkeringsplasser på mark eller i form av carport eller 

garasje. Maks tillatt mønehøyde er 4m over gjennomsnittlig terrengnivå og 
maks gesimshøyde er 3m over gjennomsnittlig terrengnivå. Parkeringsplasser 
skal ikke være mindre enn 2,5m x 5,5m. Det tillates også opparbeiding av 
sportsboder. Maksimal størrelse på disse skal være 8m² pr. boenhet. 

§5. Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr 2) 
5.1 Veg (o_V1-V2):  

Områdene skal benyttes til offentlig kjøreveger. 
- o_V1 er dimensjonert til 5m bredde. 
- o_V2 er dimensjonert til 6m bredde. 

5.2 f_IV: 
Er privat intern vei. Dimensjonert til 3m bredde. 

5.3 Fortau (o_F1-F2): 
I dette området skal det etableres fortau. Alle fortauene skal være offentlige 
veganlegg. Fortau er satt til 2,25m bredde. 

5.4 Gangvei/gangareal (f_IG) 
Er intern privat gangvei. Dimensjonert til 1,6m bredde. 

5.5 Annen veggrunn - grøntareal (o_AV1-AV2):  
Skal beplantes eller dekoreres på passende måte, slik at det ikke forstyrrer 
sikt. Eksisterende flora søkes tatt vare på der det er mulig. 

5.6 Overgang mellom gangfelt i off.vei mot gang og sykkelveier, fortau og turveier 
skal formes for atkomst med rullestol. 

  



 

§6. Faresoner i reguleringsplan 
Frisiktsoner 

6.1 I områder regulert til frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5m over 
tilstøtende vegers planum 

§7. Dokumentasjon 
I forbindelse med rammesøknad skal det innsendes følgende: 

7.1 Utomhusplan: 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge situasjonsplan/utomhusplan som 
viser detaljert planlegging av området. Utomhusplanen skal vise: 

- Trafikkorganisering, herunder arealer for gående og kjørende, biloppstilling og 
garasjer, sykkelparkering 

- Stigningsforhold og tilgjengelighet på uteoppholdsarealer 
- Utforming og møblering av felles arealer for lek og opphold  
- Parkeringsplasser, sykkelparkering, terrasseområder samt anlegg for avfall.  
- Tekniske forhold, herunder å redegjøre for overvannshåndtering og plassering 

av sluk, gjerder og murer, trapper, ramper, støyskjerming. 
7.2 Redegjørelse for miljøforhold i henhold til § 11: 

- Miljøprofil og energibruk 
- Tilfredsstillelse av støykrav 
- Bruk av materialer 

7.3 Redegjørelse for behandling av masser. 

§8. Rekkefølgebestemmelser 
8.1 Lekeområde må opparbeides før det gis ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse til boliger i planområdet. 
8.2 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel. 
8.3 Fortau skal være opparbeidet med kantstein og grus før det kan bli gitt 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse til nye boliger/tiltak i området. Fortau 
skal være asfaltert før det kan bli gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
på boliger i planområdet. 
I perioder med bygge- og anleggstrafikk i planområdet skal det etableres en 
midlertidig sikring av myke trafikanter på den aktuelle delen av Gamleveien 
dersom fortauet ikke er opparbeidet. Midlertidig sikring av fotgjengere skal 
godkjennes av seksjon vei og utemiljø i Eigersund kommune. Ved midlertidig 
sikring skal fortau ferdigstilles før det kan bli gitt ferdigattest på boligene. 

 

Egersund        /      20     
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