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§ 1  Reguleringsformål 

Formålet med planen er å tilrettelegge for beredskapslager (bygning) med tilhørende anlegg i 
tilknytning til eksisterende energianlegg.  

Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 

• Energianlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 
• Kjøreveg 
• Gang- og sykkelveg 
• Annen veggrunn – grøntanlegg 

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

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
• a.1) Sikringssoner Frisikt H140 
• a.2) Støysoner Rød sone iht. T-1442 
• a.2) Støysoner Gul sone iht. T-1442 
• a.3) Faresone Flomfare H320 
• a.3) Faresone Høyspenningsanlegg (inkl. kabler) H370 

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7) 
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• Frigitt kulturminne/dispensasjonssøknad 

§ 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, opparbeidelse av den resterende 
del av tomta med atkomst, parkering, areal for på-/avlessing, utelagring, plass for 
miljøstasjon/avfallsbeholdere, terrengbehandling, høyde på støttemurer, inngjerding og 
stikkledninger for vann og avløp. Overvannsløsning skal dokumenteres og redegjøres for ved 
søknad om tiltak. 

2.2 Tekniske anlegg 
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og 
avløpsledninger gjennom samferdsel- og LNF-område.  

2.3 Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 skal 
legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Kravene skal dokumenteres ivaretatt i 
søknad om tiltak.  

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 Krav til parkeringsdekning 
 For kontor: 1 parkeringsplass pr. 50 m2 BRA. 

For lager: 1 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA. 

2.6 Byggegrense mot jernbane 
Innenfor 30 m regnet fra nærmeste spors midtlinje gjelder generelt byggeforbud, samt forbud 
mot andre tiltak som utgraving, oppfylling med videre uten at det er gitt tillatelse fra baneeier.  

2.7 Gjerder 
Installasjoner som kan representere fare for personer og dyr skal inngjerdes. Gjerde tillates 
med høyde opp til 2,50 m.  

Mot jernbanen skal det settes opp flettverksgjerde med høyde på min. 1,80 m.  

2.8 Flomsikkerhøyde 
 Ved 200-års flom er flomsikkerhøyde ferdig gulv kote +18,40.  

2.9 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak. 
Overvann skal ikke tilbakeføres terreng raskere enn i dag.  

Overvann fra vaskeplass skal føres via oljeutskiller og inn på kommunal spillvannledning.  

§ 3  Bebyggelse og anlegg 

3.1 Energianlegg, BE 
a) Innenfor område merket BE på plankartet tillates transformatorstasjon, beredskapslager med 

tilhørende kontor, garderobefasiliteter, varmerom/spiserom o.l. samt tilhørende anlegg.  
b) Maks tillatt utnyttelsesgrad er BYA = 60 %, hvorav bebyggelsen ikke skal utgjøre mer enn 30 

% BYA. Bebyggelse, parkering og utendørs lagring inngår i beregning av %-BYA. 
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c) Byggehøyde skal ikke overstige kote +31,6. Beredskapslager kan oppføres med flatt tak eller 
pulttak.  

d) Omriss av planlagt bebyggelse er retningsgivende. Endelig plassering og utforming av 
planlagt bebyggelse avklares ved søknad om tiltak jf. § 2.1. 

e) Innenfor området tillates etablert miljøstasjon for sortering av virksomhetens eget avfall.  
f) All lagring av kjemikalier, oljer, drivstoff o.l. skal skje på en slik måte at det ikke er fare for 

lekkasje ut i grunnen.   
g) Utelagring skal utføres på en slik måte at det ikke virker skjemmende for omgivelsene.  

§ 4  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.1 Kjøreveg SKV 
a) Kjøreveg merket SKV1 på plankartet er eksisterende offentlig kjøreveg. Utforming av vegkryss 

SKV1 – Rv 426 skal være i henhold til gjeldende vegnormal.  
b) Kjøreveg merket SKV2 på plankartet er eksisterende felles kjøreveg. Vegen er felles for 

eiendommene gnr. 45 bnr. 17, 49, 135, 212, 276, 277, 278, 294, 295 og 296.  

4.2 Gang- og sykkelveg, SGS 
 Gang- og sykkelveg merket SGS omfatter eksisterende gang- og sykkelveg.  

4.3 Annen veggrunn – grøntanlegg 
Annen veggrunn grøntareal merket SVG 1-4 på plankartet skal være offentlig veggrunn og 
skal benyttes for å ivareta vegens funksjon bl.a. rabatter, grøfter, lagring av snø, frisiktsoner, 
skråninger/skjæringer, terrengmurer og tekniske installasjoner.  

Høyde og utforming på støttemurer mellom SVG1 og BE skal komme frem ved søknad om 
tiltak jf. § 2.1.   

§ 5  Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift 

5.1 Landbruksformål 
Landbruksområde kan nyttes til landbruksformål og som beiteområde. Inngrep i terreng utover 
normal drift tillates ikke.  

§ 6 Hensynssoner 

6.1 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 meter 
over tilstøtende vegers nivå.  

6.2 Rød sone iht. T-1442, H210 
Rød støysone er sone med støy over 65 dB Lden fra vegtrafikk. Ved etablering av støyfølsom 
bebyggelse innenfor sonen skal hensyn til støy dokumenteres ivaretatt ved beregning iht. § 
2.3 ved søknad om tillatelse til tiltak.  

6.3 Gul sone iht. T-1442, H220 
Gul støysone er sone med støy over 55 dB Lden fra vegtrafikk. Ved etablering av støyfølsom 
bebyggelse innenfor sonen som skal hensyn til støy dokumenteres ivaretatt ved beregning iht. 
§ 2.3 ved søknad om tillatelse til tiltak.  

6.4 Flomfare H320 
Dersom det skal utføres nye installasjoner eller anlegg innenfor flomsone, skal det vurderes å 
sette inn tiltak for å redusere skadevirkningene ved flom. Dette skal utredes av fagkyndige.  

6.5 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370 



4 

a) Det skal gjennomføres kontrollmålinger i forhold til magnetfelt ved utskiftning av eksisterende 
trafo. Eventuelle skjermingstiltak skal gjennomføres før trafo kan tas i bruk. 

b) Det er ikke tillatt å etablere kontorarbeidsplasser o.l. uten at det er foretatt måling/beregning 
som viser at dette kan gjøres i tråd med nasjonale retningslinjer og ev. skjermingstiltak er 
gjennomført.   

c) Trafostasjonen skal forsynes med jordkabler.  

§ 7 Bestemmelsesområder 

7.1 Frigitt kulturminne/dispensasjonssøknad 
Automatisk fredet kulturminnelokalitet blir direkte berørt av tiltaket og området er markert som 
bestemmelsesområde og markert med #1 ID148339 i plankartet. Før iverksetting av tiltak i 
samsvar med reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgravning av kulturminne 
ID148339. Innenfor området er tiltak i henhold til planen tillatt. Kulturminnelokaliteten innenfor 
bestemmelsesområdet er eller skal søkes frigitt ved dispensasjonssøknad jfr. KML § 8, 4. 
ledd.  

§ 8  Rekkefølgekrav 

8.1 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal vann- og avløpsanlegg være 
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

8.2 Før det kan gis tillatelse til bygging av beredskapslageret skal tiltakshaver dokumentere at den 
tilgjengelige kapasiteten på brannslokkevannet tilfredsstiller kravene i TEK17. Dette kan skje 
enten ved analyse eller ved at tiltakshaver sørger for tilstrekkelig slokkevannskapasitet.   

8.3 Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det dokumenteres at 
planlagte tiltak ikke får negative konsekvenser for jernbanen. Grave- og sprengningsarbeid 
innenfor planområdet skal avklares med jernbaneeier før igangsettelse.  
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