
EIGERSUND KOMMUNE
BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN 

EGERSUND SENTRUM
Vedtatt i kommunestyret den 08.06.2009, sak 048/09

Mindre reguleringsendring vedtatt i PTU den 11.12.2012, sak 200/12

tidl. REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EGERSUND SENTRUM, datert 17.12.1990 

tidl. REGULERINGSPLAN FOR EGERSUND TORG M.M., datert 18.03.1991 

Ny soneinndeling:

Sone 1 og sone 2a: Urevidert del av sentrumsplanene

Sone 2b: revidert del av REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EGERSUND SENTRUM 

Sone 3: revidert REGULERINGSPLAN FOR EGERSUND TORG M.M.

§1 GENERELT 

§1.1 Formål

For sone 1, 2a og 2b gjelder: Formålet med planen og tilhørende bestemmelser er å

• Bevare og aktivisere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse.

• Bevare og aktivisere den kulturhistoriske og antikvarisk verdifulle bebyggelse og særpregede miljø 

på Haugen og ved kirken.

• Legge til rette for utvikling av et bymiljø innenfor en ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir 

opprettholdt.

For sone 3 gjelder: Formålet med planen og tilhørende bestemmelser er å

• Utvikle og åpne byen mot sjøen og tilrettelegge for en begrenset utbygging av nye bygninger for 

næringsvirksomhet og offentlige kontorer i sentrum.

• Bedre trafikkforholdene for gående, syklende og kjørende.

• Sikre parkeringsareal for omkringliggende eldre næringsvirksomhet, samt eksisterende og planlagte 

bygninger innenfor planområdet.

• Sikre en kontrollert og helhetlig utvikling av sentrum sammen med tilgrensende kulturhistorisk 

verdifulle bebyggelse.

§1.2 Planens avgrensning

Planens begrensing er vist med regulert plangrense omkring sone 2b og sone 3.

Planene er vist på kart i målestokk 1:1000, datert 13.01.2009.
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§2 Bestemmelser for SONE 1 og SONE 2a og 2b 

§2.1 Reguleringsformål

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området areal regulert 

Spesialområder bevaring - sone 1, 2a og 2b

Reguleringsformålet bevaring er dessuten kombinert med følgende formål:

- Byggeområde

- Offentlige trafikkområder

- Friområder

- Fareområder

§2.2 Byggeområder

2.2.1. Boligområder

a. Bebyggelsen skal nyttes til boligformål.

b. Bruksendring til annet formål kan godkjennes av bygningsrådet dersom spesielle forhold tilsier 

dette, (§ 91 a).

2.2.2. Forretnings-, kontor- og andre sentrumsformål

a. Bebyggelsen kan brukes til forretnings- og kontorformål, samt til andre formål som hører naturlig 

hjemme i et sentrumsmiljø (restaurant, mindre håndverksbedrift etc.).

b. I bygninger med mer enn en etasje kan bygningsrådet tillate at deler av bygningen nyttes til 

boligformål.

2.2.3. Kombinerte bolig-, forretnings-, kontor- og andre sentrumsformål.

Bebyggelsen kan nyttes til andre formål nevnt under A og B.

2.2.4. Offentlige bygninger

Bebyggelsen kan nyttes til offentlige formål innenfor de rammer som er anført på plankartet. 

Bebyggelsen merket offentlig kontor (gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49) tillates brukt til private kontor 

samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Eventuelle bygningsmessige tilpassinger skal skje 

etter antikvariske prinsipper.”

2.2.5. Allmennyttige formål

Bebyggelsen kan nyttes til allmennyttige formål innenfor de rammer som er anført på plankartet.

§2.3 Offentlige trafikkområder

2.3.1. Kjøreveier

I kjørevegene skal forholdene legges til rette for en smidig avvikling av trafikken med høyeste prioritet 

til sikkerheten.

2.3.2. Gågater

I gågatene skal kjøring med motorkjøretøyer ikke være tillatt med unntak av vareleveranser i nærmere 

bestemte tidsrom, fastsatt av vegmyndigheten.
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2.3.3. Gatetun

I gatetun kan kjøring med motorkjøretøy finne sted på de gåendes premisser.

Vegmyndigheten kan i nødvendig utstrekning utføre tiltak for gjennomføring av dette.

§2.4 Friområder

I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning eller utført anlegg når dette er godkjent av 

styret for natur- og utemiljø og etter rådets mening ikke er til hinder for områdenes bruk som 

friområder.

§ 2.5 Fellesbestemmelser - bevaringsområde 1, 2a og 2 b

a. Eksisterende bygninger inngår i planen. (2a og 2b)

b. I området kan det oppføres bygninger med mønehøyde maks 9 m i sone 1. Bygningene skal 

tilpasses omkringliggende bygninger mht. form, utseende og materialbruk såfremt dette ikke blir i strid 

med planens formål og bestemmelser for øvrig. Etter brann innenfor sone 2b kan nye bygninger 

oppføres med høyde som eksisterende bygg forut. Ved spesielle tilfeller kan man dispensere og 

innvilge mønehøyde på 9m. Innenfor område 2b er det gitt spesielle bestemmelser om høyde for noen 

kvartaler, se § 2.8.

c. Nybygg skal plasseres i eller innenfor byggegrense. Hvor byggegrenser ikke er vist, kan hus 

plasseres fritt på tomta innenfor de begrensninger plan- og bygningsloven med forskrifter og vedtekter 

setter. Ved tomtedelings- eller byggesøknad, kan bygningsrådet kreve en plan som viser utnyttelsen 

av hele eiendommen og tilpasningen til bygningsmiljøet.

Som kledningsmaterialer skal nyttes tre eller tegl. Sprosser i vinduer skal være gjennomgående.

d. Ved nybygg eller utvidelse av eksisterende bygningsmasse skal en så stor del av tomta 

holdes ubebygd at bebyggelsen får tilfredsstillende lysforhold, brannsikring og oppholdsareal 

i det fri. Utnyttelsesgraden skal ikke avvike vesentlig i forhold til omkringliggende 

eiendommer. Innenfor område 2b er det gitt spesielle bestemmelser om utnyttelse for noen 

kvartaler, se § 2.8. Det åpnes opp for kvartalsutvikling i 2b ved at en kan knytte bygg sammen med 

døråpning, overbygg og lignende. Det er ikke knyttet parkeringskrav til slikt areal så lenge dette ikke 

benyttes til omsetningsareal. Søknader om dette skal forelegges brannvesen og vernemyndighet til 

uttale.

e. Ved endring av bestående bygning og fasadeendring skal bygningsrådet se til at historisk, 

arkitektonisk eller annen kulturelle verdi som knytter seg til en bygnings ytre blir bevart.

f. Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for

1,25 bil pr. leilighet. Ved endring som medfører flere leiligheter (PBL § 91a, pkt. c) stilles samme krav 

til parkeringsdekning.

For sone 2b skal 0,25 plass pr leilighet forbeholdes gjesteplasser. I stedet for biloppstillingsplasser for 

gjesteplasser og hybler på egen grunn eller på felles areal, kan det innbetales til kommunen et beløp 

pr. manglende biloppstillingsplass.

Beløpets størrelse er fastsatt ved til en hver tid gjeldende vedtekt til pbl’s § 69 nr. 4.

Parkeringsplasser skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest og brukstillatelse etter pbl § 99 kan 

utstedes.
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Bebyggelse som nyttes til forretnings-, kontor- og andre sentrumsformål, samt offentlig- og 

allmennyttige formål skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 50 m2 nytt bruksareal (BRA). 

Parkeringskravet for lager er 1 parkeringsplass pr. 100m2. I stedet for biloppstillingsplasser på egen 

grunn eller på felles areal, kan det innbetales til kommunen et beløp pr. manglende 

biloppstillingsplass.

Beløpets størrelse er fastsatt ved til en hver tid gjeldende vedtekt til pbl's § 69 nr. 4.

g. Bevaringsverdige trær eller tregrupper, angitt på reguleringskartet, skal tas vare på og kan ikke 

fjernes uten tillatelse fra styret for natur- og utemiljø. Annen verdifull vegetasjon skal søkes tatt vare på 

i størst mulig grad.

h. Parabolantenner må bare monteres i spesielle tilfeller hvor de ikke er synlige fra omkringliggende 

gater eller plasser. Varmepumper skal forsøkes plassert slik at disse ikke virker skjemmende i forhold 

til offentlige fellesarealer.

i. Skilt og reklame skal utføres i tråd med strøkets øvrige karakter og må ikke være dominerende i 

forhold til omgivelsene. Bygningsrådet kan utforme nærmere retningslinjer for de enkelte gater.

j. Bygningsrådet kan utforme nærmere retningslinjer for gatebelysning innenfor planområdet.

§ 2.6 Spesielle bestemmelser for bevaringsområde 1

a. Bygningsrådet kan nekte riving av bygninger som ansees å være av betydning for miljøet og som 

etter rådets skjønn kan istandsettes for akseptable kostnader.

b. Før søknad om fasadeendring eller nybygging tas opp til realitetsbehandling i bygningsrådet, kan 

rådet kreve at den fornyede/nye enhet vises innpasset i det eksisterende bygningsmiljø med 

fasadeoppriss som også omfatter den tilstøtende bebyggelse og - hvis det etter rådets skjønn er 

nødvendig - i en plan som nevnt i reguleringsbestemmelsens § 2.5, pkt c.

c. Bygninger som på grunn av forfall, brann eller annen årsak må fjernes, skal ved gjenoppføreise i 

form, utseende og materialbruk legges så nær opp til det opprinnelige som mulig.

d. Før søknader om byggetillatelse i.h.t. § 93 eller meldninger etter § 86 behandles av bygningsrådet 

skal saken forelegges fylkeskultursjefen til tillatelse. Dersom han har merknader til saken må disse 

foreligge senest 3 uker etter at saken er oversendt.

e. Ved inngrep i/fornyelse av gatetun, friområder og felles avkjørsel må strøkets antikvariske verdi 

ivaretas.

§ 2.7 Spesielle bestemmelser for bevaringsområde Haugen, del av bevaringsområde 1

(flyttet fra reg plan for Torget)

a. Formålet med plan og reguleringsbestemmelser skal være å bevare den kulturhistoriske og 

antikvarisk verdifulle bebyggelse og områdets særpregede miljø.

b. Bebyggelsen kan nyttes for beboelse, forretning, kontor og mindre håndverksmessige erverv som 

ikke er til ulempe for omkringliggende beboelseshus.

c. Ved fornyelse, reparasjon, herunder utskifting av vinduer, listverk, fasadekledning og taktekking skal 

bebyggelsen såvidt mulig søkes tilbakeført til sitt opprinnelige utseende.

Taktekkingsmateriale skal være tegl eller skifer. Fasadekledning skal være trepanel. Poster og 

sprosser skal være gjennomgående og med tidstypisk utforming av listverk og detaljer. Avslutning i
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gavler skal være vindskier med vannbord eller vendt mønestein. Utføres med tidstypiske detaljer.

Krum takstein skal være enkelkrum og utført i tegl.

Tilbygg og påbygg kan tillates i den utstrekning det ikke bryter med bebyggelsens særpreg og i den 

utstrekning som ansees ønskelig for å heve bebyggelsens boverdi.

Innvendig kan bebyggelsen moderniseres og tekniske forbedringer utføres i tråd med den enkelte 

huseiers ønske innen rammen av bygningsloven og byggeforskriftene.

Alle byggesaker innenfor Haugenområdet skal forelegges fylkeskultursjefen til uttalelse før avgjørelser

d. Lysarmatur for gatebelysning og ytterbelysning forøvrig skal ha en utforming som harmonerer med 

strøkets karakter og særpreg. Skilter som ikke direkte har tilknytning til erverv i området, eller skilter 

med belysning som ikke harmonerer med områdets karakter, tillates ikke. Lavspent luftnett skal etter 

hvert erstattes av kabelnett.

e. Eksisterende gatenett, inklusive smau, skal bevares. Gatebelegget skal utføres av brostein.

Hvor fortau anlegges, kan disse utføres med heller av naturstein. Universell tilgjengelighet skal 

tilstrebes.

f. Bygninger innenfor Haugenområdet tillates ikke revet. Bygninger som på grunn av brann eller annen 

årsak likevel må fjernes, må gjennoppføres innen en frist som i hvert enkelt tilfelle skal fastsettes av 

bygningsrådet. Ved gjennoppføring skal bygningens form, utseende og ytre materialbruk legges så 

nær opp til det opprinnelige som mulig.

§ 2.8 Spesielle bestemmelser for bevaringsområde 2b

a. Alle byggesaker innenfor område skal sendes antikvarisk myndighet for behandling.

b. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det sendes inn en situasjonsplan samt en 

redegjørelse (tekst, tegning, kart) som bl.a. skal vise hvorledes bestemmelsenes krav er tenkt oppfylt. 

Topp gulv for 1. etasje skal fremkomme av situasjonsplaner for kvartalene dersom ikke annet er 

oppgitt. Det skal også leveres illustrasjoner som viser:

i. Den fornyede/nye enhet innpasset i det eksisterende bygningsmiljø med fasadeoppriss som også 

omfatter den tilstøtende bebyggelse.

ii. Hvordan sol/skyggeillustrasjoner som viser solforholdene for ny og eksisterende omkringliggende 

bebyggelse.

c. Ved ombygging skal det i dialog med antikvarisk myndighet gjøres en vurdering av det enkelte bygg 

med hensyn til hvilke kvaliteter som skal ivaretas. Vurderingen skal følge søknad om byggetillatelse.

d. Ved søknad om riving skal det fremlegges antikvarisk dokumentasjon og oppmåling av bygningen.

e. Bygninger som på grunn av forfall, brann eller annen årsak må fjernes, skal ved gjenoppføreise 

følge husets opprinnelige hovedform og materialbruk innenfor rammene av eksisterende skala og 

strukturer. Fasade mot gågatene skal tilbakeføres så tett opp til tidligere fasade som mulig.

f. Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes så langt det er mulig for private og offentlige 

utearealer nærmest bygget.

g. Ved oppføring av nye bygg skal utforming av fasaden sees og vurderes i forhold til gateløp og 

nabobebyggelsen. Fasadeløp på alle nye bygg skal brytes opp etter maksimum 14m på langsiden og 

9m langs gavlsiden. Sammenhengende takflater skal brytes opp etter 15m.
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h. I områder med kombinert formål skal forretningsmessig virksomhet foregå på gateplan.

Bolig- og kontorformål tillates ikke på gateplan langs gågatene.

i. Alle nye leiligheter skal sikres private og felles uteoppholdsarealer med gode oppholdskvaliteter. 

Privat uteoppholdsareal skal være minimum 9 kvm pr boligenhet. Felles uteareal skal være minimum

11 kvm per boligenhet. Privat uteareal kan være på terrasse/balkong.

Det stilles følgende kvalitetskrav til felles uteoppholdsareal:

• Arealene skal tilrettelegges for rekreasjon og lek.

• Det skal være trafikksikker adkomst til uteoppholdsarealene.

• Arealene skal ha gode solforhold og være klimatisk skjermet. Minimum 50 % av felles 

uteoppholdsareal på bakkeplan skal ha sollys kl. 15.00, ved vår- og høstjevndøgn. Solforhold skal 

dokumenteres ved illustrasjoner og tallfestet størrelse på areal som følger kravet.

• Arealene skal være egnet for opphold. Terreng brattere enn 1: 3, samt restareal som ikke er egnet til 

opphold skal ikke regnes med.

• Arealene skal være skjermet for støy, og ha et støynivå under 55 dBA.

Det tillates ikke balkonger eller andre private overbygninger kragende utover offentlige gater. Ved 

konflikt skal krav til minste uteoppholdsareal går foran tillatt % -BYA.

Felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest og brukstillatelse etter 

pbl § 99 kan utstedes.

j. Arealer for parkering skal inngå i tillatt % -BYA.

k. Tekniske installasjoner som varmepumper, parabolantenner etc skal ikke plasseres mot offentlig 

gate eller være til sjenanse for naboer mht til støy, gjeldende krav til støy skal følges.

2.8.2. For kvartalene K1-K6 gjelder følgende:

Ny bebyggelse skal samordnes og harmonere med omgivelser og nabobygg.

Nabobebyggelse skal sikres tilstrekkelig lys gjennom eksisterende vinduer og sol på eksisterende 

uteoppholdsareal. Private uteoppholdsarealer som beslaglegges eller vesentlig forringes skal erstattes 

annet sted med samme mengde arealer. Kvalitetskrav for uteoppholdsareal skal følges.

Adkomst og rømningsveiertil nabobygg, eksisterende innganger og kjellerinnganger skal 

opprettholdes eller erstattes.

a. Kvartal K1 :

• I byggeområdet tillates det oppført bygg med bolig/forretning/ kontor.

• Kvartalet tillates bebygget inntil 60 % -BYA.

• Maks tillatt mønehøyde er kote +13. Det tillates maksimum 2 etasjer.

b. Kvartal K2a:

• I byggeområdet tillates det oppført bygg med bolig/forretning/ kontor.

• Kvartalet tillates bebygget inntil 70 % - BYA. %-krav til utnyttelse i K2a blir å forstå oppå 

parkeringskjeller.

• Maks tillatt mønehøyde er kote +15.

• Det skal legges vekt på gode og stedstilpassede takløsninger. Kvartalet skal ha minst en trinnfri 

inngang mot Johann Feyers gate.
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• Kvartalet tillates bygget med parkeringskjeller.

c. Kvartal K2b:

• I byggeområdet tillates det oppført bygg med forretning/ kontor.

• Kvartalet tillates bebygget inntil 80 % - BYA.

• Mønehøyder skal varieres mellom maks. kote + 7-10. Det tillates maksimum 1 etasje.

• Torg med takoverbygg kan oppføres i glass. Takform- og materialitet skal ikke dominere visuelt over 

eksisterende bebyggelse, og tilpasses høyden på de tilgrensende bygningene. Kvartalet skal ha minst 

en inngang mot Kirkegaten.

d. Kvartal K3:

• I byggeområdet tillates det oppført bygg med forretning/ kontor/ bolig.

• Kvartalet tillates bebygget inntil 70 % -BYA for 1 .-3.etasje og inntil 50 % -BYA av arealet for 4. etasje. 

Maks tillatt mønehøyde er kote +16,8 m mot kirkegata og 15,5 m i bakkant. Det tillates maksimum 3 

etasjer samt en taketasje. Takene skal relatere seg til de enkelte bygningskroppene (Kluge).

• Kvartalet skal ha minst to innganger, en fra Storgata og en fra Kirkegaten.

• Det er tillatt med kortidsutleie av mindre rom (hybler, større hotelrom)

• Kvartalet tillates bygget med parkeringskjeller.

e. Kvartal K4:

• I byggeområdet tillates det oppført bygg med forretning/ kontor/bolig.

• Kvartalet tillates bebygget inntil 60 % -BYA.

• Maks tillatt mønehøyde skal varieres mellom kote +15 og +17, med laveste tillatte 

høyder mot gnr/bnr 13/1266 og 13/1261. Det tillates maksimum 3 etasjer.

• Kvartalet skal ha minst to innganger på ulike nivåer mot Leirviksbakken. Fasaden skal brytes opp og 

bidra til et variert gateløp.

• Kvartalet tillates bygget med parkeringskjeller.

f. Kvartal K5:

• I byggeområdet tillates det oppført bygg med forretning/ kontor/ bolig.

• Kvartalet tillates bebygget inntil 60 % -BYA.

• Maks tillatt mønehøyde skal varieres mellom kote +13 og +11, angitt med byggegrenser i plankart.

• Kvartalet skal ha minst 3 innganger. Fasaden skal brytes opp og bidra til et variert gateløp.

• Kvartalet tillates bygget med parkeringskjeller.

g. Kvartal K6:

• I byggeområdet tillates det oppført bygg med forretning/ kontor.

• Kvartalet tillates bebygget inntil 80 % -BYA.

• Maks tillatt mønehøyde er kote +11.

I forbindelse med byggemelding må det utarbeides en situasjonsplan og takplan som viser hele 

kvartalet for områdene K2 a og b, K3 og K4.
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§3 Bestemmelser for SONE 3

(bestemmelser for tidligere reguleringsplan for Torget mm er reviderte og flyttet inn her)

§3.1 Reguleringsformål

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området er 

arealene regulert til (§25):

- Byggeområder

- Offentlige trafikkområder

- Spesialområder

- Kombinerte formål

- Friområder

§3.2 Byggeområder

3.2.1. Fellesbestemmelser

a. Eksisterende bygninger inngår i planen.

b. Det kan oppføres tilbygg til eksisterende bygninger der dette er vist i planen. Tilbyggene skal 

tilpasses bygningen forøvrig og omkringliggende bygninger m.h.t. form, utseende og materialbruk. 

Høydebegrensning (antall etasjer) er angitt på plantegningen.

3.2.2. Forretnings-, kontor- og andre sentrumsformål

a. Bebyggelsen kan brukes til forretnings- og kontorformål, samt til andre formål som hører naturlig 

hjemme i et sentrumsmiljø (restaurant, mindre håndverksbedrift etc.).

b. Det skal være oppstillingsplass for en bil pr. 50 m2 nytt bruksareal (BRA). I stedet for 

biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal, skal det innbetales til kommunen et beløp pr. 

biloppstillingsplass. Beløpets størrelse er fastsatt ved til en hver tid gjeldende vedtekt til pbl's § 69.4.

c. Alle byggesaker på Jernbaneveien 5 (Televerket) og Nytorget (Den norske bank), skal forelegges 

fylkeskultursjefen til uttalelse før avgjørelse tas. Alle byggesaker i F/K1, F/K17, F/K16 og kulturhus 

skal forelegges vernemyndigheten for uttale.

d. Innenfor, jfr. reguleringsplankartet, kan kommunen tillate at deler av bygningen, med unntak av 1. 

etasje kan benyttes til bolig.

e. Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for 1,25 bil 

pr. boenhet.Ved endring som medfører flere boenheter (pbl. § 91.a, pkt. c) stilles samme krav til 

parkeringsdekning.

f. I område FK16 tillates oppført bebyggelse med maks mønehøyde på kote +9,5 og kote +11. 

Området kan utnyttes med 70 % BYA for første og andre etasje, samt 50 % BYA for tredje etasje. 

Bebyggelsen skal ha minst ett åpent gjennomgangsparti mellom fortau og indre gågater.

Fasaden skal brytes opp og bidra til et variert gateløp. Bygningsmassen skal bestå av tre som 

konstruktivt og dekorativt materiale med forbilde i trehusbyens skala og struktur. Bebyggelsen skal ha 

høy arkitektonisk kvalitet og det åpnes for nye arkitektoniske uttrykk.
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3.2.3. Kombinasjonsområde offentlige bygninger og hotell, OH1 og OH2

Område med tidsrekkefølge:

a. Området er regulert med tidsrekkefølge (TR1).

Bebyggelsen kan nyttes til: 1. Offentlige formål 2. Hotellvirksomhet.

Området kan benyttes til offentlig formål. Dersom kommunen flytter Rådhuset til en annen lokalisering 

kan området benyttes til hotellvirksomhet. De to områdene OH1 og OH2 skal til enhver tid ha samme 

hovedformål, dvs enten det nyttes til offentlig formål eller hotellvirksomhet.

b. Plankrav: Ved endring av formål fra offentlig til hotell skal det utarbeides bebyggelsesplan for 

området som skal gi rammer for utbygging. Ved endring av formål til hotell skal alle parkeringsplasser i 

område P2 frikjøpes.

c. Det tillates å etablere en gangbroløsning mellom de to byggeområdene OH1 og OH2. 

Minimumshøyde under gangbro skal være 3 m.

d. Innenfor området merket OH2 kan det oppføres bygg med maksimum mønehøyde kote +11.

Topp gulv skal plasseres + 2,1 eller minst 0,5m over sikker vannstand ved springflo.

3.2.4. Offentlig kulturhus - inkl punkt 1, 4, 5, 6 og 7 fra tidl E

a. Innenfor området kan det oppføres et kulturhus. Området tillates utnyttet med inntil 60 % BYA. 

Maksimum tillatt mønehøyde er kote +12. Bygningen skal henvende seg hovedsakelig mot Vågen, 

kirken og Torget. Bygget skal ha høy arkitektonisk kvalitet og skal oppføres med tre som konstruktivt 

materiale.

b. Innenfor området kan det oppføres servicebygninger for sanitæranlegg, informasjons- og 

salgskiosk. Eksisterende servicebygg kan rives ved opparbeidelse av nytt offentlig kulturhus dersom 

funksjoner for sanitær m.m. inngår i kulturhuset.

c. Belegg, belysning, skilt, murer og annet utstyr skal utføres med tilpassede materialer, og skal 

sammen med beplantning gis en god og samordnet utforming.

e. Det stilles ikke krav til egen parkeringsdekning for bebyggelsen.

f. Inntil til ny utforming av Strandgaten og parkeringskjeller etableres kan det innenfor området 

oppføres telt som kan benyttes som forsamlingslokale til kultur og næringsformål.

§ 3.3 Offentlige trafikkområder

3.3.1. Felles bestemmelser

a. I området skal det være kjøreveg, gangveg, gang- og sykkelveg, torg, kai, brygge for småbåter og 

parkeringsplasser som vist på planen. Innenfor området kan det beplantes der dette ikke medfører 

trafikkfare. Alle tiltak ved RV44 skal godkjennes av Statens Vegvesen.

b. Belegg på torg, brygger, gatetun, gang- og parkeringsareal, samt beplantning, utvendig belysning, 

skilt, annet utstyr, gjerder og murer skal utføres med tilpassede materialer, samt gis en god og 

samordnet utforming som skal godkjennes av bygningsrådet. Før bygningsrådet gir sin godkjenning 

skal uttalelse innhentes fra styret for Natur- og utemiljø, som også utarbeider detaljplaner for plantefelt 

og arealer av parkmessig karakter etc. Universell utforming skal tilstrebes.

c. I området mellom frisiktslinjer og vegkanter i kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i høyde av 

0.5 m over tilstøtende vegers planum.
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3.3.2. Kjøreveier

I kjørevegene skal forholdene legges til rette for en smidig avvikling av trafikken med høyeste prioritet 

til sikkerheten.

3.3.3. Gangareal (Torg, Plass, gågatene m.m.)

På gangarealene skal kjøring med motorkjøretøyer ikke være tillatt med unntak av vareleveranser til 

gnr. 13, bnr. 67, 1847, 1848 og 1932 i nærmere bestemte tidsrom, fastsatt av vegmyndigheten.

Samlet byggeplan for utvidet Torgområde som skal godkjennes av kommunen før en utbygging av 

området kan starte. Inntil området merket Plass opparbeides kan det tillates parkering rundt Egersund

3.3.4. Småbåthavn

Endringer ved etablering godkjennes av kommunen og havnemyndigheter/kystverket.

Før det kan gjøres tiltak i sjø skal det gjennomføres marin arkeologiske undersøkelser.

3.3.5. Trafikkområde i sjø og vassdrag, Havn

Området skal holdes åpent for fri ferdsel. Alle tiltak skal forelegges Kystverket for godkjenning. Før det 

kan gjøres tiltak i sjø skal det gjennomføres marin arkeologiske undersøkelser.

3.3.6. Kai

Ny brygge skal utformes i tre og være avtrappet i forhold til Jernbanekaien.

§ 3.4 Spesialområder

3.4.1. Antikvarisk bevaringsområde Haugen - flyttet til § 2.7

3.4.2. Antikvarisk bevaringsområde Kirken

a. Formålsparagraf: Formålet er å bevare de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier knyttet til kirken 

og kirkegårdens særpreg.

b. Det fredede området (avmerket på planen). Innenfor fredet område må det ikke foretas inngrep som 

kan skade fornminnet. Alle tiltak skal forelegges Riksantikvaren.

c. Kirken. Tiltak som vedrører kirken utover tradisionelt vedlikehold, skal godkjennes av 

Stiftsdireksjonen etter faglig tilråding fra Fylkeskommunen (fylkeskultursjefen).

d. Bevaring av andre kulturminner. Vegetasjon, gravminner, veger, plasser o.a som har kulturhistorisk 

eller arkitektonisk verdi, skal bevares. Med "gravminner" forstås både gravmælet (hvor navnet står) og 

evt. karm, inngjerding e.l.

e. Vedlikehold. Vedlikehold av kulturminner skal utføres ved bruk av tradisjonelle materialer og 

metoder som ikke forringer verneverdien. Terreng og vegetasjon som ønskes bevart skal underlegges 

samme vedlikeholdsprinsipper. Ved reperasjoner skal bare skadet materiale skiftes ut og erstattes 

med tilsvarende.

f. Nye elementer. Nye anlegg og enkeltelementer innenfor bevaringsområdet skal gis en utforming 

som harmonerer med eksisterende. Dette gjelder særlig belysning, skilt og beplantning.

g. Dispensasjon. Ved dispensasjon fra de bestemmelsene som bygningsrådet har anledning til å 

dispensere fra, dvs. bestemmelser som faller utenfor kulturminneloven og kirkelovens virkeområde, 

skal det innhentes uttalelse fra fagansvarlig i fylkeskommunen før det fattes vedtak.
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h. Vedtekter for kirkegården skal underlegges reguleringsbestemmelsene.

3.4.3. Kommunalteknisk anlegg - kloakkpumpestasjon

Det forutsettes at kloakkpumpestasjon ikke forårsaker lukt eller støy for omkringliggende bebyggelse. 

§3.5 Rekkefølge

a. Område for parkeringskjeller, ny løsning for Strandgaten og ny Plass skal være ferdig opparbeidet 

før ferdigattest og brukstillatelse etter pbl’s § 99 kan utstedes for bygg i området F/K2 og området 

Kulturhus.

b. Gang- og broforbindelse fra RV 44, gjennom parken (Pa1) og over Lundeåna skal være ferdig 

opparbeidet før ferdigattest og brukstillatelse etter pbl §99 kan utstedes for bygg i område OH2.

c. Det skal for områdene; kulturhustomt, nytt forretningsbygg på Åreneset, K2a og b, K3 og K4) 

utarbeides en modell i forbindelse med utarbeidelse av bebyggelseplanen, modellen skal som 

minimum omhandle planlagt nybygg med bebygde omgivelser. I forbindelse med bebyggelsesplanen 

skal det redegjøres om tiltakenes tilpasninger til eksisterende bysituasjon og eksisterende bebyggelse. 

Det skal i den forbindelse også lages en gatebruksplan for området rundt kirka. Antikvarisk 

vernemyndighet, for tiden riksantikvar og fylkeskommune, skal ha 

gatebruksplan/bebyggelsesplan/modell for plass/torg og vei ved kirken til uttalelse.

d. Før ny bebyggelse kan etableres i FK16, kulturhus og OH1 skal det fremlegges fagkyndig vurdering 

av sikker byggehøyde for vannstand.
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