
Søknad om mindre reguleringsendring av Saurdalen reguleringplan inkludert bestemmelser. 

Vi har et ønske om å bygge bolig på tomt nummer 26, Vist på Vedlegg A og Vedlegg 4 og 5. For at det 
skal være mulig å bygge ønsket bolig og plassere denne riktig i forhold til sol og utsikt er det et ønske 
om å endre reguleringsplanen inkludert bestemmelser etter forenklet behandling. Det går i hovedsak 
ut på å endre veitraséen og vendehammer, utvide tomt nr. 26 ut i uregulert område mot sør-vest, 
omregulere noe av tomt 26 og 27 til friluftsområde, omregulere noe av friluftsområde til tomt nr. 26 
og endre reguleringsbestemmelsene. Dette vil ikke medføre nedjustering av regulert friluftsområde 
eller lekeplass, men vil heller føre til et lite økt areal i regulert friluftsområde og lekeplass. 

Endringene som vi ønsker at endres som en mindre reguleringsendring med forenklet saksbehandling 
er følgene: 

 

 

Endring av reguleringsplanen: 

 

1. Endring av veitrasé: 
Areal på tomt 21 nedjusteres med 60,9 m2 fra dagens 576,6 m2 til 515,7 m2. 
Areal på lekeplass økes med 3,7 m2 fra dagens 113,7 m2 til 117,4 m2. 
Areal på tomt 27 nedjusteres med 74,5 m2. 
Areal på tomt 26 økes med 117,8 m2. 
For å la endevei lede ut i regulert friluftsområde reguleres 47,5 m2 av tomt 27 til 
friluftsområde. 
 

2. Utvidelse av tomt nr. 26: 
Arealet på tomt 26 økes med 197,6 m2 mot sør-vest i uregulert friluftsområde. 
Arealet på tomt 26 økes med 35 m2 møt sør og 16,6 m2 mot øst i regulert friluftsområde. 
Arealet lik 4,4 m2 på tomt 26 mot øst omreguleres til friluftsområde. 
Dette medfører en øking av areal på tomt 26 med 117,8+16,6-4,4+35+197,6 = 362,6 m2 fra 
dagens 641,1 m2 til 1003,7 m2 
 
Grunnen til at vi ønsker å utvide så mye som opp imot 200 m2 er for at det må fylles på med 
en del fyllmasse. For å unngå å få fyllmasser utover byggegrensen og for å unngå høy mur er 
det viktig å utvide mest mulig. 
 

3. Redusere byggegrensen fra privat vei: 
Tomtene fra og med 21 til og med 27 i dette området er i utgangspunktet små og derfor 
ønsker vi også å legge byggegrensen 2,0 meter fra vei istedet for dagens 4,0 meter. Dette for 
å gjøre boligbebyggelse mer aktuelt og fordi denne veien er aldri tiltenkt å overtas av 
Eigersund kommune. Den forblir en privat vei fra imellom tomt nr. 17 og 18 og helt inn til 
vendehammer. 
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Endring av reguleringsbestemmelsene: 

 

1. Endre ordlyd i pkt. I. a) §2.: fra "Bygningen skal ha saltak eller pulttak" endres til: 
"Bygningene fra og med tomt nr 21 til og med tomt 27 skal ha pulttak eller flatt tak. Ved 
pulttak skal takvinkel være mellom 5 og 20 grader". Videre i samme punkt ønsker vi å endre 
ordlyd fra: "Gesimshøgde skal ikke overstige 5,5 m og mønehøgde ikke overstige 8,0 m målt 
iht. bestemmelsene i TEK." til "Gesimshøgde skal ikke overstige 7,0 m og mønehøgde ikke 
overstige 8,0 m målt iht. bestemmelsene i TEK.". 
 

2. Som nevnt tidligere er det et ønske å kunne bygge inntil 2 meter fra privat vei som strekker 
seg fra imellom tomt nr. 17 og 18 inn til vendehammer. Dette innebærer at det må inn et 
punkt om dette. Forslag til tekst: "Bebyggelse kan tillates inntil 2 meter fra privat vei gitt at 
innkjørsel til garasje ligger parallelt med vei. Hvis garasje skal ha innkjørsel vinkelrett på vei 
skal garasje ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra vei." 
 

3. Endre ordlyd i pkt. V. §14.: fra "Felles lekeplasser er felles for hele planområdet og skal 
opparbeides i takt med den øvrige opparbeidelse, i samsvar med planer som på forhånd skal 
være godkjent av kommunen." til "Felles lekeplasser er felles for hele planområdet og skal 
opparbeides i takt med den øvrige opparbeidelse, i samsvar med planer som på forhånd skal 
være godkjent av kommunen. Lekeplass imellom tomt nr 21 og 27 må opparbeides senest 
når alle tomtene i dette området er bebygd, men det er ikke krav om tidligere 
opparbeidelse." 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Eikås 

 

Solveig Larsen Myklebust 

 

På vegne av eiendomseier gårds- og bruksnummer 5/8 Øystein H. Myklebust 
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