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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

REGULERINGSENDRING – SVANAVÅGEN 
INDUSTRIOMRÅDE 

GNR 7 BNR 196 MFL.  
 

PLAN 19990002-01 
 

Bestemmelser er datert:     22.06.2017 

Plankart er datert:     22.06.2017 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   22.11.2017 

Kommunestyrets vedtak:     18.12.2017, sak 125/17 
 

§ 1  Generelt 

1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens § 12-3.  

Regulert område er vist med plangrense på plankart revidert 22.11.17. 

Planen vil erstatte reguleringsplan 19990002 Svanavågen industriområde, vedtatt 23.11.1999, 
samt deler av reguleringsplan 19690001 Boligområde vest for Hovlandsveien, vedtatt 
02.04.1969.  

1.2  Planens reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 
 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

 Industri 

 Kombinert Bolig, kontor, tjenesteyting 
 Kombinert Forretning, kontor 

 Kombinert Kontor, industri 

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

 Veg 
 Kjøreveg  
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 Fortau 

 Gang- og sykkelveg 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 Holdeplass/plattform 

 Leskur/plattformtak 
 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 
 Grønnstruktur 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, nr. 6) 

 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 a.2) Støysoner Gul sone iht T-1442 H210 

 a.2) Støysoner Rød sone iht T-1442 H220 

§ 2 Rekkefølgekrav 

2.1 Før det gis tillatelse til oppføring av nye bygninger eller vesentlig utvidelse av eksisterende 
bygninger i planområdet øst for Hovlandsveien, skal kryssene mellom Hovlandsveien og 
Uførfjellveien og Hovlandsveien og Svanavågveien være opparbeidet iht. plankartet og i 
samsvar med planer godkjent av Statens vegvesen. Kryssområdene inkluderer 
venstresvingfelt, trafikkøyer, kantstopp for buss, gang- og sykkelveger, fortau, gangfelt og ev. 
støytiltak.  

2.2 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for vann-, overvann- og avløpsledninger, skal 
tekniske planer for disse være godkjent av kommunen.  

2.3 Før område BKB3 kan bygges ut skal dagligvareforretning i BKB2 være etablert.  

§ 3  Felles bestemmelser 

3.1 Søknad om tillatelse til tiltak 
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn en samlet utomhusplan for hele det 
aktuelle delfelt. Planen skal vise tomteinndeling/byggplassering, atkomstforhold, løsninger for 
parkering og lasting/lossing, samt behandling/opparbeidelse av utearealene herunder 
beplantning, overvannshåndtering og parkmessig opparbeidelse. Løsninger for opptak av 
høydeforskjeller samt sikring av murer og topp skjæring/fylling må redegjøres for særskilt.  

3.2 Kabler og ledninger 
Alle kabler som føres inn i området skal legges som jordkabler.  

Innenfor planområdet tillates etablering av nettstasjon ved fremtidig behov.  

Planområdet skal tilknyttes offentlig vann og avløp.  

3.3 Støy 
Nye tiltak skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til Klima- og 
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016. Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i 
byggesøknaden.  
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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 Byggegrenser 
Byggegrense fremgår av plankartet. Der det ikke er angitt byggegrense er denne 4 meter fra 
eiendomsgrense mot nabo og 5 meter fra vegkant.  

3.6 Terrenginngrep 
Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.  
De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling. Ingen tomt må beplantes med 
trær eller busker som kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel.  

3.7 Rv. 42 
Tiltak som berører rv. 42 Hovlandsveien skal oversendes Statens vegvesen for gjennomsyn.  

3.8 Universell utforming 
Bussholdeplass og gang- og sykkelveg skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming.  

3.9 Tiltak i sjø 
a) I sjøområdene skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser 

godkjennes av havnemyndighetene.  
b) Tillatelse etter forurensningsloven må innhentes før utfylling av masser i sjøen kan 

gjennomføres.  

3.10 Krav til parkering 
a) Forretning: 3 biler pr. 100 m2 BRA. Tillegg kommer laste- og vareleveringsareal. 1 

sykkelparkeringsplass pr. 200 m2 BRA.  
b) Kontor, tjenesteyting: 1 bil pr. 50 m2 BRA. 1 sykkelplass pr. 100 m2 BRA.  
c) Lager: 1 bil pr. 100 m2 BRA. 
d) Industri: 1 bil pr. 100 m2 BRA lager/produksjon og 1 bil pr. 50 m2 BRA kontor.  

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-2 
a) Det tillates ikke oppføring av nye boliger. 
b) Bygningenes grunnflate skal maksimalt utgjøre 25 % BYA av tomtens nettoareal. 

4.2 Industri BI 1-4 
a) Bygningens grunnflate skal maksimalt utgjøre 30 % BYA av tomtens nettoareal.  

Bygningens totale høyde må ikke overstige 9,0 meter i BI1 og 15,0 meter i BI2, BI3 og BI4.  
Det kan tillates at fastsatte totalhøyder overskrides for enkelte spesielle bygningsdeler 
herunder kraner, piper, tårn o.l. 

c) Støyretningslinjene for industristøy fra SFT skal gjelde for områdene. Det tillates ikke 
etablering av virksomhet som skaper sjenerende lukt eller støvforurensning.  

4.3 Kombinert Bolig, kontor, tjenesteyting BKB1 
a) Området kan benyttes til boligformål, kontor og tjenesteyting. Som del av tjenesteyting tillates 

bedrifter med lokalt tilsnitt så som bakeriutsalg og blomsterbutikk. Håndverksbedrifter tillates 
etablert med kontor og utsalg av bransjerelaterte varer.  

b) Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 45 %.  
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Samlet bruksareal for handelsvirksomheter i BKB1skal ikke overstige 400 m2 BRA. 
c) Maksimal møne-/gesimshøyde er 8,0 m målt i planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen.  
d) Tak kan bestå av både skrå og horisontale flater. 

4.4 Kombinert Forretning/kontor BKB2 
a) Innenfor BKB2 tillates oppført kombinert bebyggelse med dagligvareforretning og kontor. 

Tjenesteyting som frisør kan etableres i tilknytning til dagligvareforretningen.  
b) Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 35 %. Overflateparkering inngår ikke i bebygd areal 

(BYA).  
For dagligvareforretning tillates inntil 2100 m2 BRA hvorav salgsflate for dagligvareforretning 
ikke skal overstige 1500 m2 BRA. Dagligvareforretning skal lokaliseres i 1. etasje. Øvrig areal 
kan benyttes til kontorformål.  
Samlet bruksareal for BKB2 skal ikke overstige 2700 m2 BRA.  
Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.  

c) Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde er 12 meter målt i planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen. Det tillates tekniske installasjoner på tak høyere enn møne-/gesimshøyde. 
Tekniske installasjoner skal trekkes inn fra fasaden med min. 2 meter og ha en maksimal 
høyde på 2,5 meter.   

d) Omriss av planlagt bebyggelse er vist illustrerende i plankart og plassering og utforming kan 
justeres til byggesøknaden.  

e) Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene. Fasadene kan brytes opp med variasjoner i materialer og farger, slik at 
bygget ikke fremstår som monotont og massivt. Tak kan bestå av både skrå og horisontale 
flater. Deler av inngangsparti kan være av glass og ha skråtak.  

f) Innenfor område BKB2 tillates planering av terreng ned til kote + 27,0.  
g) Regulert støttemur kan oppføres i nabogrense med høyde inntil 8,0 meter.  
h) BKB2 kan deles opp i tomter etter behov.  

4.5 Kombinert Kontor, industri BKB3 
a) Innenfor område BKB3 tillates kontor, lager og lett industri. På området kan oppføres 

bygninger for lett industri, verkstedvirksomhet, trelast/byggevarehandel, salg av 
landbruksmaskiner, lager-, transport- og håndverksbedrifter med tilhørende kontor. All annen 
detaljhandel inklusive dagligvarehandel og kjøpesenter m.m. er ikke tillatt. 

b) Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 40 %. Overflateparkering inngår ikke i bebygd areal 
(BYA). 

c) Maksimal møne-/gesimshøyde er 12 meter målt i planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. Det tillates tekniske installasjoner på tak høyere enn møne-/gesimshøyde. 
Tekniske installasjoner skal trekkes inn fra fasaden med min. 2 meter og ha en maksimal 
høyde på 2,5 meter.   

d) Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene. Fasadene kan brytes opp med variasjoner i materialer og farger, slik at 
bygget ikke fremstår som monotont og massivt. Tak kan bestå av både skrå og horisontale 
flater.  

e) BKB3 kan deles opp i tomter etter behov.  

§ 5  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Samferdselsanlegg skal opparbeides med utforming og bredder som vist på plankartet.  

5.1 Veg SV 1-5 
Vegene SV 1-3 er regulert som offentlig veg. Avkjørsler fra offentlig veg skal utformes i 
henhold til vegnormal.  
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Veg SV 4-5 er regulert som felles veg og skal eies og vedlikeholdes av brukerne i fellesskap. 
Veg SV4 er felles for BI 3-4. Veg SV5 er felles for BI 2-3.  

Regulert fotgjengerovergang i veg SV1 skal etableres iht. gjeldende håndbøker.  

5.2 Kjøreveg SKV 1-5 
 Veg SKV1 omfatter ny avkjørsel til BKB1. 

Veg SKV2 omfatter ny avkjørsel til BKB2. Avkjørselen kan etableres med overkjørbar 
trafikkøy. 

 Veg SKV3 omfatter eksisterende avkjørsel til BI4. 
 Veg SKV4 omfatter avkjørsel til BI1. 
 Veg SKV5 omfatter eksisterende avkjørsel til BFS1. 

Avkjørsler skal opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur vist på plankartet. Det kan 
gjøres mindre avvik fra dette i samråd med aktuell vegmyndighet. 

5.3 Fortau SF 1-5 
Områdene SF 1-5 omfatter offentlig fortau. Fortau skal opparbeides i min. 2,3 m bredde og 
være fysisk atskilt fra kjøreveg med henholdsvis grøft/grøntareal eller kantstein. 

5.4 Gang- og sykkelveg SGS 1-4 
Områdene SGS 1-4 omfatter eksisterende gang- og sykkelveg. Alle gang- og sykkelveger skal 
være offentlige veganlegg.  

5.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Områdene omfatter sideareal til veg og kan tilsås med gress eller beplantes med busker der 
det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig 
vedlikehold.  

Trafikkøy i Uførfjellveien skal opparbeides med kantstein og være min. 2 meter bred der hvor 
den krysses av gang- og sykkelveg.  

5.6  Holdeplass SH 1-2 
Bussholdeplass skal utformes som kantsteinsstopp. Veganlegget skal anlegges med 
kantstein. 

5.7 Leskur SP 
 Ved kantsteinstopp øst for Hovlandsveien oppføres leskur på 2,5 x 5,0 m.  

§ 6 Grønnstruktur 

6.1 Grønnstruktur G 1-2 
Grøntområde (buffersone) kan opparbeides etter planer godkjent av kommunen.  

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

7.1 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
Innenfor naturområde i sjø og vassdrag tillates ikke inngrep eller fysiske tiltak. Unntak er tiltak 
eller tilrettelegging for tiltak som har til hensikt å ivareta og skjøtte de naturkvaliteter som 
området har.  

§ 8  Hensynssoner 

8.1 Frisiktsone H140 
I områdene regulert til frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 meter over 
tilstøtende vegbaner. 
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8.2 Støysone H210 – rød sone 
 Innenfor rød sone tillates ikke arealbruk med støyfølsomt bruksformål.  

8.3 Støysone H220 – gul sone 
Til byggesøknad skal det foreligge dokumentasjon på at nye tiltak tilfredsstiller anbefalte 
støygrenser i retningslinje T-1442/2016, eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller 
vedtekter som erstatter gjeldende retningslinje. 


