
1 

 

Eigersund kommune 
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for 
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FRITIDSBOLIGER TENGSASTRANDA,  
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§ 1  Formål 

Formålet med planen er å tilrettelegge for fritidsboliger og småbåtanlegg med tilhørende anlegg. 

Området reguleres til følgende formål: 

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

 Fritidsbebyggelse – frittliggende 
 Renovasjonsanlegg 
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
 Uthus/naust/badehus 
 Annet uteoppholdsareal 

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

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3): 

 Naturområde 
 Vegetasjonsskjerm 

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

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 a.3 Faresoner Flomfare H320 

§ 2  Felles bestemmelser 

2.1 Krav til dokumentasjon 
Med søknad om tiltak skal det følge detaljert situasjonsplan for hele planområdet i målestokk 
1:500. Situasjonsplanen skal vise plassering og utforming av bygg, opparbeidelse av tomt, 
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utforming av fellesarealer, veger, parkering og stikkledninger for vann og avløp. 
Terrengprofiler skal vise nytt og eksisterende terreng.  

2.2 Tekniske anlegg 
a) Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.  
b) Tekniske bygg og anlegg som er synlig over terreng skal gis en arkitektonisk utforming som er 

tilpasset bebyggelsen i BFF 1-3.  

2.3 Tiltak i sjø 
Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet. Mudring og utfylling i sjø er ikke tillatt.  

2.4 Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med gravearbeid blir avdekket funn eller konstruksjoner ved 
gjennomføring av planen skal dette straks varsles kulturminnemyndigheten og alt arbeid skal 
stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jf. lov om kulturminner § 8.  

2.5 Regulert tomtegrense 
Regulerte tomtegrenser er retningsgivende, og kan endres med +/- 2 m ved byggesøknad.  

2.6 Håndtering av overvann 
Overvann fra planområdet skal i størst mulig grad infiltreres på hver enkelt tomt før det 
fordrøyes. Avrenningen fra området skal ikke bli større enn før utbygging. Overvannsløsning 
skal dokumenteres ved søknad om tiltak. 

2.7 Havnivå og stormflo 
Tiltak innenfor planområdet skal sikres mot flom. Flomsikker høyde for nye fritidsboliger er 
kote 2,30 inkludert sikkerhetsmargin.  

2.8 Støy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 skal legges til grunn for 
videre planlegging og utbygging i planområdet.  

§ 3  Bebyggelse og anlegg 

3.1 Fellesbestemmelse for Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF 1-3 
a) Omriss av planlagt bebyggelse kan endres ved byggesøknad. 
b) Bebyggelsen innenfor områdene BFF 1-3 skal ha en utforming og materialbruk som gir et 

helhetlig og harmonisk preg.  
c) Bebyggelsen skal oppføres med saltak, med takvinkel i intervallet 25-35 grader. 
d) Terrasser tillates innenfor en maks størrelse på 20 m2, der inntil 10 m2 kan være overbygget.  
e) Levegger tillates ikke utover byggegrensen.  
f) Det skal avsettes min. 1,5 parkeringsplass pr. fritidsbolig. Parkering for BFF 1-3 skal skje på 

felles parkering som vist i planen. Det er ikke tillatt å parkere ved den enkelte fritidsbolig.  
g) Frittliggende boder, flaggstenger, større antenneanlegg som paraboler eller andre 

dominerende innretninger er ikke tillatt.  

3.2 Fritidsbebyggelse – frittliggende, BFF 1-2 
a) Det skal oppføres en fritidsbolig pr. tomt.  
b) Maks bebygd areal er 70 m2 BYA pr. tomt. 
c) Maks møne- og gesimshøyde er henholdsvis 5,0 m og 4,0 m. 
d) På arealene mellom fritidsboligene på tomtene 1, 2, 5, 6 og 7 er det ikke tillatt å oppsette 

gjerde eller vegetasjon som hindrer utsikt fra bakenforliggende fritidsboligers terrasser.  
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3.3 Fritidsbebyggelse – frittliggende, BFF3 
a) Det skal oppføres en fritidsbolig pr. tomt, med inntil 2 bruksenheter pr. fritidsbolig.  
b) Maks bebygd areal er 70 m2 BYA pr. tomt for fritidsbolig med 1 bruksenhet. 

Maks bebygd areal er 90 m2 BYA pr. tomt for fritidsbolig med 2 bruksenheter.  
c) Maks møne- og gesimshøyde henholdsvis 5,0 m og 4,0 m for fritidsbolig med 1 bruksenhet. 

Maks møne- og gesimshøyde henholdsvis 8,0 m og 6,0 m for fritidsbolig med 2 bruksenheter.  
Møne- og gesimshøyder måles over planert terreng.  

d) For fritidsbolig med 2 bruksenheter tillates veranda på inntil 15 m2. 

3.4 Renovasjonsanlegg, f_BRE 
Det skal etableres felles løsninger for renovasjon innenfor areal avsatt til BRE. Området er 
felles for fritidsboligene i BFF 1-3. Avfallsbeholdere kan bygges inn i avfallshus/-skur eller på 
annen måte avskjermes fra omgivelsene. Nedgravd løsning tillates etter avtale med 
renovasjonsselskapet.   

3.5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, f_BBS 
Småbåtanlegget er felles for fritidsboligene i BFF 1-3. Innenfor området kan det anlegges 
flytebrygger med landanlegg for inntil 17 båtplasser. Det skal ikke settes opp stengsler eller 
lignende som fører til privatisering av strandsonen. Tiltak som tilrettelegger for bruk av 
området som rekreasjonsområde skal tillates. Flytebryggeanlegget skal forankres til land og 
bunn, og dimensjoneres for å tåle påkjenning fra vind, bølger og ev. en flomsituasjon.  

3.6 Uthus, naust, badehus, f_BUN 
a) BUN1 er felles for fritidsboligene i BFF 1-3.  
b) Eksisterende bebyggelse forutsettes revet og erstattes av ett fellesbygg/sjøbod på inntil 70 m2 

BYA, som kan benyttes til oppbevaring av felles gjenstander til bruk ved småbåtanlegget, 
sløyeplass, forsamlingsrom, lagring av kano og lignende. 

c) Møne- og gesimshøyde skal ikke overstige henholdsvis 5,0 m og 4,0 m.  
d) Bebyggelsen skal oppføres med saltak med teglstein og ha trekledning. Det skal benyttes 

materialer som har samhørighet med omgivelsene. Bebyggelsen skal utformes etter lokal 
byggeskikk. 

e) Uteområdet rundt fellesbygget kan opparbeides med fast dekke og møbleres.  
f) Området skal være tilgjengelig for allmenheten.  

3.7 Annet uteoppholdsareal, f_BAU 
a) BAU er felles uteoppholdsareal for fritidsboligene i BFF 1-3.  
b) Faste installasjoner som terrasser, bord, benker, grill, gapahuk o.l. som innbyr til rekreasjon og 

uteopphold tillates.  
c) Området skal være universelt utformet.  
d) Innenfor byggegrensen tillates oppført et fellesbygg for fritidsboligene på inntil 100 m2 BYA. 

Bygget skal ha maks møne- og gesimshøyde på 5,0 m og 4,0 m. Bygget kan benyttes til 
oppbevaring av felles gjenstander til bruk på felles uteområde, boder for fritidsboligene, 
forsamlingsrom samt tekniske installasjoner. Overnatting er ikke tillatt. Det tillates å installere 
toalett i fellesbygget.  

§ 4  Samferdselsanlegg 

4.1 Kjøreveg, SKV1, f_SKV2 
a) Kjøreveg SKV1 er privat veg for nye fritidsboliger innenfor planområdet, samt eiendommer 

som har etablert tilkomst fra vegen og andre med bruksrettigheter til vegen. Regulert 
vegbredde er 4,0 m. 

b) Kjøreveg SKV2 er felles for fritidsboligene og skal opparbeides med gressarmering eller annet 
dekke som gir tilsvarende grønt preg, med en bredde på inntil 3,0 m. Det er ikke tillatt med 
biltrafikk og annen motorisert kjøring utenom varetransport/nyttekjøring, og transport av 
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personer med forflytningshemming. Det er ikke tillatt å parkere på tomt for fritidsbolig eller i 
vegkant ved fritidsbolig.  

4.2 Parkeringsplasser, f_SPP 
Parkering er felles for fritidsboligene i BFF 1-3.  

§ 5 Grønnstruktur 

5.1 Vegetasjonsskjerm, GV 
Området skal tilrettelegges for reetablering og tilplanting av vegetasjon slik at det har en 
skjermingsfunksjon mot areal for ridesenter. Eksisterende vegetasjon i området beholdes i 
størst mulig grad, med unntak av fremmede bartrær som sitkagran og edelgran, samt andre 
fremmede arter med svært høy risiko som bør fjernes.  

Hul eik, vist i plankart med symbol, fristilles ved at eksisterende vegetasjon inntil og rundt eika 
tas bort. Hul eik skal bevares så langt dette er mulig.  

Eksisterende steinstrukturer skal søkes bevart. 

5.2 Naturområde, GN 
Området skal være tilgjengelig for allmenheten. Engområder skjøttes fortrinnsvis som 
blomstereng. Fremmede bartrær som sitkagran og edelgran, samt andre fremmede arter med 
svært høy risiko bør fjernes. Eksisterende steinstrukturer skal søkes bevart. Det tillates anlagt 
stier innenfor området etter godkjent plan av Eigersund kommune.  

§ 6  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, VFS 
Det skal ikke iverksettes tiltak som er til hinder for allmenhetens bruk av området. I området 
tillates installert landfeste med flytefortøyning til småbåt for gnr. 49 bnr. 74. 

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Faresone Flom H320 
H320 omfatter aktsomhetssone for flom etter data fra NVE. Før det gis tillatelse til tiltak 
innenfor hensynssonen må det redegjøres for at forhold knyttet til 200 års-flom er ivaretatt.  

§ 8 Rekkefølgekrav 

8.1 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye fritidsboliger i BFF 1-3, skal 
kjøreveg SKV 1-2, parkeringsplass SPP, renovasjonsanlegg BRE og annet uteoppholdsareal 
BAU være opparbeidet.  

8.2 Fellesbygget i BAU skal være etablert før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest til mer enn 8 fritidsboliger i planområdet.  

8.3 Oppføring av ny bygning i BAU kan ikke gjennomføres før eksisterende bygninger i dette 
området er revet. 

8.4 Før det kan gis byggetillatelser skal det foreligge godkjent VA-plan for området. VA-planen 
skal også omfatte løsninger for håndtering av overvann. Vann- og avløpsledninger skal være 
opparbeidet i samsvar med VA-plan før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis.  

 


