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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETALJREGULERING FOR  

OMRÅDE VED GAMLEVEIEN SKOLE, GNR 46 BNR 85 MFL. 

PLANID 19840003-01 
 

 
Plankart er datert:     29.01.20 

Bestemmelser er datert:     29.01.20 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   dato 

Kommunestyrets vedtak:     dato, saksnr  

 

§ 1  Reguleringsformål 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

 

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

 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 

 Undervisning 

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

 Kjøreveg 

 Fortau 

 Gangveg/gangareal/gågate 

 Annen veggrunn – grøntareal 

 Parkeringsplasser 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

Bestemmelsesområde (PBL § 12-7) 

 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak 

§ 2  Felles bestemmelser 

2.1 Krav til dokumentasjon 

Med søknad om tiltak skal det følge detaljert situasjonsplan i målestokk 1:500. 

Situasjonsplanen skal vise plassering og utforming av bygg, utforming av utearealer, atkomst, 
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parkering for bil og sykkel, stikkledninger for vann og avløp. Terrengprofiler skal vise nytt og 

eksisterende terreng.  

2.2 Tekniske anlegg 

 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel. 

2.3 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 og § 14.  

2.4 Støy 

Grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (tabell 3 i T-1442) 

gjøres gjeldende for tiltak i henhold til denne reguleringen.  

2.5 Universell utforming 

Bebyggelse og uteområder skal gis en utforming som ivaretar tilgjengelighet for alle.  

2.6 Håndtering av overvann 

Til søknad om tiltak skal det utarbeides plan for overvannshåndtering. Takvann og 

overflatevann skal i hovedsak infiltreres i grunnen på egen tomt eller ledes bort til fordrøyning, 

og må ikke tilføres kommunalt nett uten samtykke fra kommunen.  

2.7 Parkering 

Det skal avsettes 0,5 parkeringsplass pr. ansatt ved skolen og 1 plass pr. 100 m2 lager. 

Det skal avsettes min. 0,2 sykkelparkeringsplasser pr. elev.  

§ 3  Bebyggelse og anlegg 

3.1 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 

a) Frittliggende bebyggelse tillates i inntil 2 etasjer.  

b) Maks tillatt bebygd areal er BYA = 30 %. 

c) Maks møne- og gesimshøyde henholdsvis 9 og 7 m.  

d) Takoppbygg tillates på en-etasjes hus. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten, med 

unntak av takluker, tillates ikke.  

e) Garasje tillates i inntil 1 etasje, hvor møne-/gesimshøyde ikke skal overstige 4 m.  

3.2 Undervisning, BU 

a) Området skal benyttes til undervisningsformål og tilhørende funksjoner.  

b) Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Mindre boder, tak 

over sykkelparkering, trapper og lignende kan oppføres utenfor byggegrensen. 

c) Planlagt bebyggelse er vist med omriss av planlagt bebyggelse i plankartet. Endelig 

plassering fastsettes i søknad om tiltak.  

d) Maks tillatt bebygd areal er 45 % BYA. 

e) Høyde på bebyggelsen er vist med påførte kotehøyder i plankartet. Det tillates avvik 

innenfor +/- 0,5 m i forhold til påførte høyder på plankartet. Heistårn, ventilasjonspiper og 

tilsvarende tekniske installasjoner kan overstige den tillatte kotehøyden.  

f) All bebyggelse, frittstående konstruksjoner og utomhusanlegg/skolegård skal gis en 

arkitektonisk god helhetlig utforming. 

§ 4  Samferdselsanlegg 

4.1 Kjøreveg, SKV 

 Området omfatter areal til offentlig kjøreveg.  
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4.2 Fortau, SF 

Området omfatter areal til offentlig fortau. Regulert bredde er 2,3 m. Fortau skal være 

gjennomgående i avkjørsler.  

4.3 Gangveg, gangareal, gågate, SGG 

 Området omfatter areal til offentlig gangveg, gangareal. Regulert bredde er 2 m. 

4.4 Annen veggrunn – grøntareal, SVG 1-2 

Arealet kan brukes til grøft, vegskulder m.v. Det tillattes å oppføre armatur, støttemur, 

rekkverk samt beplantning innenfor områdene. Støttemurer skal oppføres utenfor nødvendig 

grøfteareal og skal ikke overstige 2,5 m høyde. Arealet skal revegeteres og tilplantes/tilsås. 

Grøfter utformes i henhold til gjeldende vegnorm.  

4.5 Parkeringsplass, SPP 1-2 

SPP1 og SPP2 er private parkeringsplasser for BU.  

Innenfor SPP1 skal minst en av parkeringsplassene tilpasses bevegelseshemmede.  

Regulert støttemur i SPP1: topp mur kote +36.  

Regulert støttemur i SPP2: topp mur kote +39.  

§ 5  Hensynssoner 

5.1 Frisiktsone H140 

 Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.  

§ 6 Bestemmelsesområde 

§ 6.1  Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak 

Byggetrinn 1 omfatter bestemmelsesområde #1, utbygging uten omlegging av Gamleveien. 

Eksisterende bygg nord på tomta rives og erstattes av nybygg. Gamleveien og 

parkeringsløsning for skolen opprettholdes slik den er i dag.   

Byggetrinn 2 omfatter bestemmelsesområde #2, utbygging med omlegging av Gamleveien. 

Gamleveien legges om og etableres med langsgående fortau (o_SF), nye parkeringsfelt 

(SPP1-2) og nybygg.  

Utbyggingen kan utføres i omvendt rekkefølge eller samtidig. Nybygg tilknyttes ved fullførelse 

av begge byggetrinn.  

§7 Rekkefølgekrav 
 

§7.1 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til ny bebyggelse innenfor 

bestemmelsesområde #2 skal kjøreveg (o_SKV), fortau (o_SF), parkering (SPP1-2) og annen 

veggrunn (SVG1-2), være etablert i samsvar med planen.  
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