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EIGERSUND KOMMUNE 
 
 

Forslag til reguleringsbestemmelser for:  
2018 0001 – Boliger gnr. 2, bnr. 154 m.fl. Færevik 
 

 

Datert: 30.04.2019 
 

Sist revidert: 25.02.2020 
 

Kommunestyrets vedtak:  

 

 
§ 1 Avgrensning 
 
Det regulerte området er vist på plankart merket 2018 0001 og datert (25.06.2019). 

 
§ 2 Formål 
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
Området reguleres til følgende formål: 

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

 Frittliggende småhusbebyggelse FS1 – FS4 

 Fritidsbebyggelse FR 

 Uthus/naust UN1  

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

 Kjøreveg KV 

 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

 Naturområde N 
 

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

 SmåbåthavnVS1 – VS2  

 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone FV 

 
Hensynssoner 

 Hensynssone flomfare H320_ 
 
 
§ 3 Felles bestemmelser 

 

Beregning av utnyttelse 

Utnyttelsesgrad beregnes som m
2
 BRA ihht. TEK-17.  

 

Plassering og høyde 

Boligene skal plasseres innenfor viste byggegrenser, med unntak for takutstikk inntil 0,5 meter. Angitt 
høyde for topp gulv gjelder 1. etg og kan avvikes med +/- 0,5 meter, men kan ikke understige kote + 5 
for nederste etasje.  

Maks mønehøyder skal måles fra topp ferdig gulv. Maks tillatt mønehøyde ved saltak er 9 meter, med 
maks gesimshøyde 6 meter. For flatt tak er maks høyde 7 meter. Maks tillatt gesimshøyde ved pulttak 
er 6 meter. 

Bolighus på område FS1 skal ha to etasjer, flatt tak, med maksimal høyde på topp gulv i øverste etasje 
på kote 16,0 m.o.h. Maksimal gesimshøyde på kote 20,3 m.o.h.  
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Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen/gravearbeidet oppdages automatisk fredete kulturminner 
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jf. Lov 
om kulturminner §8 2.ledd. De som utfører arbeid i marken skal gjøres kjent med denne bestemmelse. 

 

Ledningsanlegg 

Strøm m.v. skal føres frem som jordkabler. 

 

Tilpasning til omgivelser 

Ved nye tiltak skal det legges vekt på god landskapstilpasning. Støttemurer for å ta opp høydeforskjeller 
i terrenget skal ikke være høyere enn 1,5 meter, og avstand mellom murer skal være minimum 1 meter. 

 

Fargebruk på nye bygninger skal være i hvitt eller jordfarger. Nye tiltak skal motstå påregnelig drag og 
bølgeslag. 

 

 
§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1) 

 

Frittliggende småhusbebyggelse 

Det skal tilrettelegges for eneboliger, med tilhørende anlegg. 

For hver bolig skal det etableres minimum 2 biloppstillingsplasser på egen tomt, disse tillates overdekket.  

 

Det skal opparbeides minimum 150 m
2
 uteoppholdsareal per bolig på egen tomt. 

Topp gulv på nederste boligetasje kan ikke ligge lavere enn kote +5.  

 

Felt FS1 

Det tillates etablert en enebolig inkludert garasje med totalt BRA inntil 180 m
2
 pluss biloppstillingsplass. 

Boligen kan ha to etasjer inkludert sokkel/underetasje. Boligen kan ha en enkel garasje med BRA inntil 

35 m
2
, som er frittliggende eller integrert i boligen. Det tillates takterrasse oppå garasje.  

 

Felt FS2 – FS3 

Eksisterende bebyggelse kan beholdes og kommer ikke inn under øvrige bestemmelser. Eventuell ny 

bebyggelse skal forholde seg til gjeldende kommuneplan, det samme gjelder ved gjenoppføring av nå 

eksisterende bebyggelse. 

 

Felt FS4  

Det tillates oppført to eneboliger. Boligene kan bygges sammen med felles brannvegg. Bebyggelsen kan 

ha inntil to etasjer  inkludert sokkel. Tomten kan deles eller seksjoneres. 

Det tillates dobbel garasje i underetasje/sokkel, frittliggende eller sammenbygget med bolighus. Det kan 

etableres takterrasse oppå del av 1. etasje/garasje. Maks tillatt utnyttelsesgrad: 300 m
2
 BRA per 

enebolig inkludert garasje/biloppstillingsplass. Det skal benyttes saltak med vinkel mellom 30 og 36 

grader, eller flatt tak/pulttak 6 - 10 grader. 

 

Fritidsbebyggelse FR 

Eksisterende fritidsbebyggelse kan beholdes. Ved en eventuell større renovering/ombygging skal det 

vurderes hvordan bygningen kan sikres mot flom.  

 

UN1 

Eksisterende naust kan beholdes. Det tillates ikke tilrettelagt for varig opphold.  
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§ 5 Samferdselsanlegg (PBL §12-5, nr 2) 

 

Kjøreveg f_KV 

Vegen er felles for alle eiendommer innenfor planområdet med unntak av FS1.  

Avkjørsler skal i prinsippet plasseres som vist med avkjørselspil, noe justeringer kan tillates.  

 

 
 

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

 

Naturområde 

Strandsonen kan sikres mot erosjon med rullesteiner, dette må utføres på en naturlig og helhetlig måte 

som viderefører eksisterende rullesteinsområder. Resterende område skal ha et naturlig preg, og det 

tillates ikke nye tiltak/inngrep. 

 

 

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

 

Friluftsområde i sjø og vassdrag FV 

Tiltak som faller inn under havne‐ og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet. Det må ikke foretas noe som kan ha negativ innvirkning på registrert tareskog. 
Tareskogforekomsten skal sikres mot forurensing fra anleggsarbeid. 

 

Småbåthavn VS1 – VS2 

Eksisterende brygger tillates opprustet og utbedret i tråd med planbeskrivelse, innenfor formålsgrensen. 
Høyde på kaifront skal ikke overstige eksisterende bryggers høyde.  

 
 

§ 8 Hensynssoner 
 

Fareområde flomfare H320_ 

Innenfor området kan det ikke etableres ny bebyggelse med mindre det er dokumentert tilstrekkelig 
sikkerhet ihht. TEK17 § 7-2, annet ledd, for eksempel ved heving av terreng.  

 

§ 9 Rekkefølgebestemmelser 

 

Vann- og avløpsnett skal etableres ihht. kommunalteknisk norm, og tekniske planer for slike 

anlegg skal godkjennes av relevant myndighet før utbyggingen kan igangsettes. Det skal 

tilknyttes offentlig vann og avløp. 

 


	Datert: 30.04.2019
	§ 2 Formål
	Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
	Området reguleres til følgende formål:
	§ 3 Felles bestemmelser
	§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1)
	§ 5 Samferdselsanlegg (PBL §12-5, nr 2)
	§6 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3):
	§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6)

	Tiltak som faller inn under havne‐ og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. Det må ikke foretas noe som kan ha negativ innvirkning på registrert tareskog. Tareskogforekomsten skal sikres mot forurensing fra anleggsarbeid.
	Eksisterende brygger tillates opprustet og utbedret i tråd med planbeskrivelse, innenfor formålsgrensen. Høyde på kaifront skal ikke overstige eksisterende bryggers høyde.
	§ 8 Hensynssoner
	Innenfor området kan det ikke etableres ny bebyggelse med mindre det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet ihht. TEK17 § 7-2, annet ledd, for eksempel ved heving av terreng.
	§ 9 Rekkefølgebestemmelser

