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Eigersund kommune 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
for 
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Plankart er datert:   11.01.2021 

Bestemmelser er datert:  11.01.2021 

Kommunestyrets vedtak:  dato, saksnr  
 

 

§ 1  Formål 

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

Området reguleres til følgende formål: 

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

 Fritidsbebyggelse – frittliggende 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 
 Kjøreveg 
 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 

 Landbruksformål 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 Sikringssone Frisikt H140 
 Særlige hensyn Landbruk H510 

 

§ 2  Felles bestemmelser 

2.1 Krav til søknad 
Med søknad om tiltak skal det følge detaljert situasjonsplan i målestokk 1:500. 
Situasjonsplanen skal vise plassering og utforming av bygg, opparbeidelse av tomt, utforming 
av uteoppholdsarealer, veier, parkering og støttemurer.  

Overvannsløsning skal dokumenteres og redegjøres for ved søknad om tiltak.   
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2.2 Tekniske anlegg 
Alle rør og kabler skal legges i jordgrøft, i eller langs veiene eller i felles grøft.  

Tekniske anlegg som kabelskap, ledningsnett for strøm, vann- og avløp, pumpestasjoner, 
renseanlegg o.l. tillates plassert innenfor planområdet. Anleggene skal ikke hindre sikt i 
siktsoner.  

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.  

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

2.5 Terrengbehandling 
Bebyggelsen skal tilpasse seg terrenget og naturpreget i området, og gis en enkel helhetlig og 
god utforming. Unødige terrenginngrep skal unngås. Skjæringer og fyllinger skal gis en 
naturlig overgang mot eksisterende terreng.  

2.6 Regulerte tomtegrenser 
Regulerte tomtegrenser er retningsgivende, og fastsettes ved søknad om tiltak.  

2.7 Vann- og avløp, overvannshåndtering 
Det bør legges opp til felles vann- og avløpsløsning, evt. fellesløsninger for klynger av 
fritidsboligene.  

Overvann skal håndteres lokalt ved infiltrasjon og fordrøyning. Tiltak skal ikke gi økt avrenning 
ut av området sammenlignet med dagens situasjon.  

2.8 Fv. 4290 
Tekniske planer for alle tiltak som berører fv. 4290 skal sendes vegmyndighetene for 
gjennomsyn.  

§ 3  Bebyggelse og anlegg 

3.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF 
a) Det er tillatt å føre opp 1 fritidsbolig på hver tomt.  
b) Fritidsboligen skal ikke overstige 60 m2 BYA. I tillegg tillates oppført terrasse på inntil 20 m2 

BYA og bod på inntil 5 m2 BYA. Frittliggende terrasser og boder tillates ikke. Terrasser kan 
ikke plasseres høyere enn 0,5 m over terrenget. 

c) Fritidsboligen kan kun oppføres i en etasje. Høyde skal ikke overstige møne 5,0 m og gesims 
3,2 m. Høyder måles over gjennomsnittlig planert terreng.  
For tomtene 9 og 10 skal møne ikke overstige kote +35. 
For tomtene 7 og 8 skal møne ikke overstige kote +38. 
For tomtene 5 og 6 skal møne ikke overstige kote +41. 

d) Møneretning er vist retningsgivende på plankartet.  
e) Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 til 32 grader. Tak skal tekkes med 

teglstein. 
f) Fasadekledning skal være tre. 
g) Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig på egen tomt. 
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§ 4  Samferdselsanlegg 

4.1 Kjøreveg, SKV 1-5 
a) SKV1 er offentlig eksisterende fylkesvei. 
b) SKV2 er privat eksisterende vei og skal stenges med bom. Veien tillates benyttet av 

eiendommer som har etablert tilkomst fra veien og andre med bruksrettigheter til veien. 
Fritidsboliger i BFF tillates å bruke veien som kjøreatkomst til fritidsboligene.   

c) f_SKV3, f_SKV4 og f_SKV5 er felles veier for fritidsboligene i BFF.  
Veiene skal opparbeides med bredde på min. 3 m og skal ha et toppdekke som glir naturlig 
inn i terrenget. Asfalt og kvitstein er ikke tillatt.  
Nødvendig sideareal, grøft, skjæring og fylling tillates etablert innenfor areal regulert til andre 
formål enn veigrunn.  

4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT 1-2 
 SVT 1-2 omfatter sideareal til fylkesvei som grøft, skjæring, fylling, snølagring m.m. 

§ 5  Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL § 12-5, nr. 5) 

5.1 Landbruksområde, LL 1-3 
 Innenfor landbruksområde tillates ikke oppført ny bebyggelse. Ordinær landbruksdrift er tillatt.  

§ 6 Hensynssoner 

6.1 Frisikt, 140 
Innenfor frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegbaner.  

6.2 Særlige hensyn til landbruk, H510 
Innenfor hensynssonen landbruk tillates ikke tiltak som kan forringe eller føre til driftsulemper 
for jordbruksområdene – tradisjonell landbruksdrift.  

§ 7 Rekkefølgekrav 

7.1 Parkering og atkomst skal være opparbeidet før tillatelse til ny bebyggelse kan gis.  

7.2 Før nye fritidsboliger kan tas i bruk skal vannforsyning, avløpsløsning og elektrisitet være 
godkjent og tilfredsstillende etablert. 


