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Bestemmelser og retningslinjer
Generelle bestemmelser og
rekkefølgekrav (Pbl § 11-9)
Forklaring til innhold: Bestemmelsene legges til grunn for behandling av planforslag og
søknader om tiltak. Bestemmelsene er innrammet og angir viktige hensyn og vurderingstema for
saksbehandlingen. Retningslinjene er vist i kursiv og utfyller bestemmelsene.

INNHOLD I PLANEN
§1

Virkninger av planen

Der kommuneplanen angir føring for arealbruk eller utnyttelse, vil de delene av
reguleringsplanen som er i motstrid med kommuneplanen tilsidesettes. I mange tilfeller vil
reguleringsendring være påkrevd for at det skal bli mulig å gjennomføre tiltak der det er
motstrid.

§2

Oppbygging av bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelsene er juridisk bindende og retningslinjene skal legges til grunn ved all
arealplanlegging. Dette gjelder da behandling av planforslag og søknader om
byggetiltak i kommunen.

§3

Forholdet til andre planer

Kommunedelplan for Røvær gjelder fortsatt.
I kommunedelplan for Karmsundgata gjelder kart og bestemmelser knyttet til veg foran
kommuneplanen.
Alle kommunedelplaner er en detaljering av kommuneplanens arealdel og skal gjelde
sammen med denne.
Reguleringsplaner er en detaljering av kommuneplanens arealdel. Alle reguleringsplaner
gjelder sammen med kommuneplanens arealdel 2014- 2030. Dersom det er avvik vil det
være plankrav og kommuneplanen gjelder foran. Allerede vedtatte reguleringsplaners
avklaringer knyttet til høyde, uteoppholdsareal, lek og regulerte tomtegrenser skal ikke
overstyres av kommuneplanen.
Vedtatte reguleringsplaner etter 2010, hvor det er avvik fra bestemmelsen tilknyttet
arealformålet, skal gjelde foran kommuneplanen under forutsetning av at det foreligger
en godkjent rammesøknad innen utgangen av 2019. Dette gjelder for følgende
planer: RL1570 Hasseløy Nord, RL1718 Haugeklubben, RL1717 Killingøy og Rekavik,
RL1605 Kvitsøygata 9, RL1651 Industrigata/Diktervegen, RL1698 Kvaløygata 3, RL1621
Spannavegen 152 Gnr. 35 Bnr. 1672.
I områder regulert til bevaring på grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell
verdi gjelder fortsatt gjeldende reguleringsplaner foran kommuneplanens arealdel.
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PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, PLANAVGRENSNING
OG UTBYGGINGSAVTALER
§4

Krav om områderegulering

Det skal foreligge områderegulering før detaljregulering for følgende utbyggingsområder:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Fagerheim
Kvalamarka
Gard
Storasundskjærene
Meieriet
Sakkastad
Bergsodden

Kommunen må tilrettelegge for at områdeavgrensningen er tilrettelagt for praktisk
gjennomføring.
Innenfor arealet avsatt til sentrumsformål er det stilt krav om områderegulering for
området på Flotmyr.
For disse områdene kan arbeid og tiltak som nevnt i plan og bygningslovens §
20–1, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før området inngår i godkjent
områdereguleringsplan.
Mindre tilbygg og endringer av eksisterende bygningsmasse kan tillates i tilknytning til
eksisterende bruk.

§5

Krav om detaljregulering

Arbeid og tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1, samt fradeling til slike
formål, kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Det er søknad om byggeog eller deletillatelse som utløser kravet. For tiltak i samsvar med retningslinjene gjelder
ikke plankravet.
For prosjekter i planområdet for sentrumsplanen gjelder egne bestemmelser for fravik av
plankrav.
Kommunen kan fravike plankravet for mindre utbygninger, ombygginger og
bruksendringer når samtlige av følgende kriterier er oppfylt:
■■ Bruksarealet (BRA) overstiger ikke 800 m2.
■■ Byggehøyde, volum og byggegrenser er i tråd med bestemmelsene for vedtatt
arealbruk.
■■ Prosjektet er ikke en etappe eller del av et større utbyggingsprosjekt.
■■ Kommunen vurderer det som unødvendig for å oppnå en helhetlig område- eller
strøksutvikling.
■■ Forholdet til automatisk fredede kulturminner og tilhørende buffersone er avklart.
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I eksisterende områder avsatt til boligformål vil tiltak med 3 eller færre nye boenheter
normalt ikke utløse krav til reguleringsplan. Det forutsettes da at bestemmelsene i
kommuneplanen er ivaretatt, og at forholdet til automatisk fredede kulturminner er
ivaretatt.

§6

Krav om utomhusplan

Ved tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal det da utarbeides utomhusplan som
skal godkjennes av kommunen som del av søknad om tillatelse til tiltak. Dette gjelder ikke
for mindre byggearbeider som ikke har særlig innvirkning på tilgrensende uteområder og
omgivelser.

§7

Planavgrensning

Reguleringsplaner for byggeområder skal gis en avgrensning slik at viktige
sammenhenger avklares. Kommunen skal i hvert enkelt tilfelle vurdere hvor stort område
reguleringsplanen skal omfatte. Reguleringsplaner for hovedveier skal også omfatte øvrig
veisystem som må endres, og i nødvendig grad tilliggende arealer.

§8

Rekkefølgekrav

Transformasjon og fortetting prioriteres. Ny utbygging skal understøtte god
sentrumsutvikling og miljøvennlig transport.
Ny bebyggelse kan ikke skje før tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet samt teknisk
infrastruktur er ivaretatt.
Ved utbygginger omfattet av pbl §12-1, skal nødvendig samfunnsservice, teknisk
infrastruktur og grønnstruktur inngå som rekkefølgekrav i reguleringsplanen.

§9

Bestemmelse om innhold i utbyggingsavtaler (plan- og bygningsloven § 11.9
pkt. 2)

Kommunen kan kreve å inngå utbyggingsavtaler med forslagsstiller/tiltakshaver.
Utbyggingsavtale skal brukes der det er nødvendig å sikre at utbyggingen skjer i
samsvar med intensjoner i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og handlings- og
økonomiplan.

MILJØKVALITET OG SAMFUNNSSIKKERHET
§ 10

Risiko og sårbarhet

ROS- analyser skal inngå i all planlegging, med omfang tilpasset den enkelte plan.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt
utbygging.
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For søknader om tiltak innenfor planer som ikke har vært gjenstand for en risiko og
sårbarhetsanalyse, eller der hvor kommunen vurderer ROS-analysen som ikke tilstrekkelig,
skal det fremlegges dokumentasjon i henhold til § 28-1 der hvor kommunen finner det
nødvendig.

§ 11

Vannhåndtering

Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. Bekkelukking
tillates normalt ikke. Allerede lukkede vannveier skal reetableres i den grad det er
praktisk gjennomførbart, etter kommunens vurdering.
I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal tilbakeføres til grunnen og til vegetasjon
nærmest mulig kilden i den grad det er mulig, etter kommunens vurdering.
Ved utbygging skal det gjennomføres tiltak slik at maksimal avrenning fra overvann ikke
øker utover dagens avrenning.
Vann og overvann skal søkes utnyttet som positivt element i bymiljøet. Grønne
overvannsløsninger i kombinasjon med tradisjonelle overvannsløsninger bør vurderes i alle
utbygginger.
For alle planforslag med bebyggelse og anlegg skal det utarbeides en overordnet vannog avløpsplan, i henhold til Haugesunds vann- og avløpsplan.

§ 12

Jordskred og steinsprang

Skredsikkerhet og egnethet for bebyggelse skal dokumenteres i forbindelse med
reguleringsplan.
Der skredsikkerhet ikke er tilstrekkelig dokumentert i forbindelse med eldre
reguleringsplan, og kommunen vurderer det som relevant, skal dette gjøres ved
byggesøknad.
NVE retningslinje nr. 2-2011, eller etterfølgende revisjoner av denne, skal legges til grunn
for dokumentasjon av skredsikkerhet.

§ 13

Forurenset grunn

Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensing fra grunnen ikke kan føre til
helse- eller miljøskade.
I områder der det er mistanke om forurenset grunn, skal det utarbeides og godkjennes
tiltaksplan jfr forurensningsforskriftens kap.2.
Ved etablering av lekeareal skal grunnen tilfredsstille tilstandsklasse 2 i klima- og
forurensningsdirektoratets veileder TRA-2553/2009. Klima- og forurensningsdirektoratets
veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager og lekeplasser TA2261/2007 bør benyttes for planlegging av undersøkelser og tiltak.
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§ 14

Elektromagnetiske felt

Alle tiltak skal planlegges slik at negative helsevirkninger av elektromagnetiske felt
unngås i størst mulig grad.
Ved etablering av boliger, barnehager, skoler og utelekeområder og andre
rekreasjonsområder nær høyspentanlegg eller transformatorstasjoner, skal det foretas en
utredning av virkningene dersom det elektromagnetiske feltet ved gjennomsnittlig årlig
strømbelastning overstiger 0,4 μT. Det samme gjelder ved etablering av høyspentanlegg
eller transformatorstasjoner. Utredningene skal foreslå avbøtende tiltak.

§ 15

Støy

Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende.
Planområdet for kommunedelplan for Haugesund sentrum og områder langs
kollektivakser og fylkesvegnettet er avviksområder fra generelle retningslinje. Innenfor
avviksområdet kan det tillates oppføring av ny bebyggelse eller bruksendring av
eksisterende bygning med støyfølsom bruk, dersom følgende kan dokumenteres:
■■ Alle boenheter skal ha en stille side, med støyverdier under grenseverdiene i tabell 3
i T-1442.
■■ Minst halvparten av rom, herunder minst 1 av soverommene i hver boenhet, skal ha
vindu mot stille side.
■■ Alle boenheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA
(Lden).
■■ Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon eller tilsvarende.
Innenfor avvikssonene kan barnehager, skoler og helseinstitusjoner som bygges i rød
sone aksepteres, forutsatt at bygget har en stille side, det er tilgang på uteområder med
støynivå under 55 dBA (Lden) og at pasientrom/undervisningsrom som ikke vender mot
støyside.
Med planforslag eller søknad om ny bebyggelse eller om anlegg som kan produsere økt
støy, skal det følge en støyfaglig utredning med beregning og kartfesting av støysoner,
samt påvirkning på nærliggende støyømfintlig bruk, med forslag til avbøtende tiltak og
en vurdering av effekten av disse. Det tillates ikke støyfølsom bebyggelse i rød støysone
med brudd på forurensningsforskriften.
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2012, skal
legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Med støyfølsom bruk menes skoler, barnehager, boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, og
rekreasjonsarealer.
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Støysonekart for veg skal legges til grunn ved vurdering av støypåvirkning og behov
for utredninger. Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som
boliger. I plan- og byggesaker for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes
maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 23-07 og på søn- og helligdager,
maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente støygrenser. Lydnivå (Lden) i
grønnstruktur skal holdes under 55 dBA og et lydnivå ned mot 50 dBA skal tilstrebes. I
og i nærheten av rekreasjonsområder med lydnivå under 50 dBA, såkalte stillesoner,
skal utbygging og endring av virksomhet planlegges slik at økning av støynivået i
rekreasjonsområdet unngås.
Støydemping skal hovedsakelig utføres gjennom tiltak på fasade og ikke med
støyskjermer. For boligbebyggelse i gater med stor støybelastning bør det vurderes å
plassere sekundærrom mot gate, som en del av støyskjermingen. Der hvor eksisterende
bebyggelse etterisoleres mot støy skal dette gjøres slik at bebyggelsens opprinnelig
karakter opprettholdes. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er
soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.

§ 16

Luftkvalitet

Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende.
I områder med brudd på forskrift om lokal luftkvalitet tillates det generelt ikke bebyggelse
som er følsom for luftforurensing. Dersom området også er utsatt for støy skal den totale
belastningen vurderes.
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og
bygningsloven § 20-1.

§ 17

Krav til bygge- og anleggsfasen

For utbygginger som av kommunen vurderes å kunne gi konsekvenser for bomiljøet,
omgivelsene og naturkvalitetene i bygge- og anleggsfasen skal det fremlegges en plan
for hvordan disse forholdene ivaretas. Planene skal særlig redegjøre for trafikkavvikling,
massetransport, driftstider, innvirkning på trafikksikkerhet for gående og syklende,
støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping, samt ivaretakelse av
grønnstruktur og vassdrag. Denne skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis.
For å oppnå akseptable støy- og luftkvalitetsforhold i anleggsfasen, skal støygrenser
som angitt for bygge og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets Retningslinjer
for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, og luftkvalitetsgrenser angitt i
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles.
I alle forslag til reguleringsplaner med bebyggelse skal det i planbeskrivelsen redegjøres
for ENØK-tiltak og bruk av alternative energikilder.
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§ 18

Husholdningsavfall og næringsavfall

I alle planforslag og søknader for byggetiltak hvor det stilles krav om teknisk plan, skal
det legges ved plan for oppsamling og tømming av avfall. Denne skal godkjennes av
kommunen. Løsning for renovasjon skal følge HIMs renovasjonsnorm. Løsningen må være
etablert før brukstillatelse gis.

§ 19

Deponi

Ved behandling av søknad om etablering av deponi for rene masser skal det foreligge
en vurdering av geotekniske forhold, landbruksfaglige forhold, kulturlandskap/
stedskvalitet og biologisk mangfold.
Bestemmelser for Krav til bygge- og anleggsfasen skal gjelde for drift av deponi.

§ 20

Havnivåstigning

Reguleringsplaner og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 som ligger i tilknytning til
sjøareal skal vurderes i forhold til havnivåstigning. Det skal planlegges og utformes slik at
tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Behov for risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes.
Laveste gulv med sluk/rom med varig opphold settes til min. kote +2,7 for tiltak etter pbl §
20-1.
Vurderinger av havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning skal utføres etter veileder
“Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging”.

SAMFERDSEL
§ 21

Generelt

I alle planforslag skal tilgjengelighet for alle aktuelle trafikantgrupper være vurdert.

§ 22

Kollektivtransport

Kollektivtransportens fremkommelighet skal sikres på alle hovedruter i tråd med
gjeldende temakart.

§ 23

Sykkel

Hovedruter for sykkel skal sikres og etableres i samsvar med hovedvegnett for sykkel.
Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive og trygge sykkelforbindelser til
hovedvegnettet.
Hovedvegnettet skal primært etableres som et eget tilbud for syklende, adskilt fra
gangtrafikk.
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§ 24

Gange

Prioriterte gangakser skal sikres og etableres i samsvar med gåstrategi og temakart for
gangakser.
Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud
og kollektivholdeplass skal ivaretas i all arealplanlegging.
I all hovedsak skal gangakser ha universell utforming. Dersom korte gangforbindelser ikke
kan forenes med universell utforming, skal ulike kompromisser vurderes.

§ 25

Varelevering

Ved etablering av næringsvirksomhet skal det legges til rette for en trafikksikker
varelevering på egen grunn. Innenfor kommunedelplan for sentrum skal det i all
planlegging redegjøres for hvordan håndtering av varelevering løses på en trafikksikker
måte, men leveringen må ikke nødvendigvis løses på egen grunn.

§ 26

Hoved-, samle- og adkomstveier

Etablering av nye avkjørsler til hovedveier skal primært ikke tillates. Rammeplan for
avkjørsler og byggegrenser I Region Vest skal legges til grunn.
Ved planlegging av nye vei og ved omforming av eksisterende vei skal det særlig legges
vekt på opparbeidelse av sikre traséer og kryssingspunkter for gående og syklende.
Adkomstveger skal som hovedregel reguleres som privat felles veg. Når vegen skal
benyttes av buss, eller det er behov for å sikre et offentlig gang- og sykkeltilbud, skal
atkomstveger reguleres offentlige.
Samle- og adkomstveier skal i størst mulig grad omformes til gater ved eksempelvis:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

planting av trerekker på en eller begge sider av vegen
neddimensjonering av veiareal til gateareal
tosidig fortau
oppstramming av geometri på strekninger og i kryss
bymessig utforming av belegg, oppmerking, utstyr og gatemøblering
sykkelfelt
byggelinje langs gaten
adkomst til bygninger langs gaten
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BARN OG UNGE
§ 27

Barn og unge

Barn og unges behov for leke- og oppholdsarealer skal ivaretas ved planlegging og tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-1 jfr. rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte
aktivitetsområder. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom,
fellesareal, fri- eller uteområde til skoler og barnehager, som brukes til eller er egnet for
lek, skal det gjøres en vurdering av leke- og oppholdssituasjonen og skaffes fullverdig
erstatning i rimelig nærhet.

FOLKEHELSE
§ 28

Folkehelse

Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. Konsekvenser for folkehelsen
skal vurderes i plansaker. Konsekvens på miljøfaktorer og helse- og trivselsfaktorer skal
synliggjøres for planområdet og influensområdet.
Virkemidler for å fremme folkehelsen er for eksempel universell utforming, god
håndtering av miljøfaktorer som støy, luftkvalitet og solforhold; vektlegging av andre
helsefremmende faktorer som tilgang til grøntarealer; tilrettelegging for fysisk aktivitet;
kriminalitets- og ulykkesforebygging; tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller som
ensomhet, ved tilrettelegging av gode felles møte- og oppholdsplasser.
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ARKITEKTUR, BYFORM OG KULTURMILJØ
§ 29

Byform og bebyggelsesstruktur

All planlagt bebyggelse skal:
■■ utformes slik at den styrker sine omgivelser; ingen enkeltplaner er viktigere enn
helheten
■■ gis en god arkitektonisk utforming
■■ utformes i samspill med områdets strøkskarakter
■■ styrke eksisterende bystruktur
■■ vektlegge historiske strukturer, grøntdrag, viktige siktlinjer
■■ underordnes viktige landskapstrekk og landemerker
■■ bidra til å understreke og forsterke gater og plassrom
For planlagt bebyggelse som er tre (eller flere) etasjer høyere enn den dominerende
bebyggelsen i området, skal konsekvensene for byform (nærvirkning/ fjernvirkning) og
lokalklimaet, samt konsekvenser for fremtidige muligheter for utnyttelse av tilliggende
områder belyses særskilt.
Særlig viktige landskapstrekk er avgrensning mot Byheiene; vann og vassdrag; sjøen/
sundet; strandsonen; sammenhengende kulturlandskap; viktige bytrær.
Tilrettelegging med snarveier og kortest mulig avstand for gående og syklende skal
innpasses i bebyggelsesstrukturen. Bebyggelse skal planlegges slik at den støtter opp om
en endret reisemiddelfordeling.
Der økt tetthet gir brudd med eksisterende strøkskarakter, skal utbyggingsprosjekter
tilføre nye kvaliteter til området i form av god arkitektonisk utforming og styrking av
grøntstruktur, samt dekke tilført behov for uteoppholdsarealer og leke- og møteplasser
innenfor eget område.
Primært skal plassering av bebyggelsen benyttes som støyskjerming. Støyskjermer bør
unngås.

§ 30

Byrom og felles uteoppholdsrom

Byrom og felles leke- og møteplasser skal planlegges slik at de er:
■■ klart definerte, oversiktlige, attraktive og trygge
■■ preget av høy materialkvalitet
■■ tilrettelagt for alle brukergrupper i alle aldre
■■ preget av ny tilført grønnstruktur
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§ 31

Bygninger og enkelttiltak

Ingen enkelttiltak er viktigere enn helheten, og planlagte bygninger og tiltak skal derfor:
■■
■■
■■
■■

ha en arkitektonisk kvalitet, utformet i samspill med sine omgivelser
ha høy materialkvalitet
være tilpasset bygningens funksjon og betydning for allmennheten
styrke tilliggende enkeltbygninger eller bygningsmiljøer med høy historisk,
arkitektonisk eller annen kulturell verdi

Ved byggetiltak på bygninger med verneverdi skal det legges særlig vekt på å
opprettholde husets karakter og særtrekk. Kulturhistoriske og arkitektoniske verdier
som knytter seg til byggverkets ytre skal bevares. Byggets form og volum, fasadenes
proporsjoner, material- og fargebruk, dør- og vindusutforming skal bevares. Ved
istandsetting av verneverdige bygninger skal opprinnelige eller eldre eksteriørmessige
detaljer som panel, listverk, vinduer, dører og takdekking bevares i så stor utstrekning som
mulig. Opprinnelig bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres fremfor hel utskifting.
Det skal legges vekt på tilrettelegging for bruk av historisk verdifulle bygninger. Der
hvor dette kommer i konflikt med andre bestemmelser kan kommunen etter en samlet
vurdering prioritere dette hensynet.

§ 32

Fasadeendringer

Eksisterende bygningers arkitektur skal ivaretas ved ombygginger og fasadeendringer.
Innenfor området avsatt til sentrumsformål på kommuneplankartet og i hensynssoner
for bevaring i alle planer er det særlig viktig at bygningens karakter ivaretas ved
ombygginger og fasadeendringer, samt ved utskifting av enkeltelementer som vinduer
og dører.
Parabolantenner og tekniske installasjoner (så som varmepumpe mm) skal i hovedsak
monteres slik at de ikke er et fremtredende element på fasaden og i hovedsak ikke
monteres på hovedfasader inn mot byrom og gater.

§ 33

Kunstnerisk utsmykning

Evt. utsmykning etc. i det offentlige rom og/eller på private arealer som fremstår som
en del av bybilde, skal forelegges Rådet for kunstnerisk utsmykning til godkjenning.
Retningslinjer for rådet skal legges til grunn.

§ 34

Kulturminner og kulturmiljø

Det skal tas hensyn til automatisk fredede, vedtaksfredede og marine kulturminner ved
utbygging og fortetting.
Ved utarbeiding av reguleringsplaner samt planlegging av andre offentlige og større
private tiltak, må det tas kontakt med regional kulturminneforvaltning for å avklare
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om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner, jf. lov om kulturminner § 9.
Understrekning av buffersone rundt hensynssone d) rune - R, for å sikre kulturminnet mot
eventuell skade, skjemming, skal gjøres på reguleringsplannivå.

LANDSKAP OG BLÅ/GRØNNSTRUKTUR
§ 35

Grønnstruktur

I alle planer skal større eksisterende trær kartlegges. Større trær avmerkes i plankartet.
Eksisterende større trær/vegetasjon bør bevares med tilstrekkelig område for rotsystem
ved utbygging og sikres i anleggsfasen.
Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek og rekreasjon
skal ivaretas og styrkes.
Friområder skal ikke omgjøres uten at det gis erstatningsareal. I områder avsatt
til overordnet grønnstruktur eller friområder kan tiltak for å fremme stedegent
naturmangfold, friluftsliv, turveier og områder for lek og rekreasjon tillates dersom viktige
naturverdier og økologiske funksjoner blir opprettholdt. Andre tiltak tillates ikke.
Arter som er svartelistet og definert som problemart skal unngås i grønnstrukturen.
Bredden på turdrag skal være bred nok til å sikre nødvendig buffer mot bebyggelsen og
må vurderes i sammenheng med denne. Den skal imidlertid aldri være mindre enn 30 m.
Områder tilrettelagt for lek, opphold og rekreasjon skal være universelt utformet. Det bør i
størst mulig grad brukes stedegen vegetasjon i grønnstrukturen.
Deponering av hageavfall, andre masser ved f. eks. veibygging eller annen
omdisponering av areal er ikke tillatt i offentlige friområder eller andre områder som ikke
er avsatt til dette formålet.
Mot friområder bør det unngås bratte skjæringer og fyllinger.

§ 36

Naturmangfold

Alle planforslag som berører natur skal vurderes etter Naturmangfoldloven kapittel II.
Hensynet til naturmangfoldet skal vektlegges og avveies mot andre samfunnsinteresser.
(Naturmangfoldloven 2009).
I områder registrert med verdi A, B og C for naturtyper og vilt og i leveområder for arter
i norsk rødliste, samt i større sammenhengende naturområder og viltkorridorer, skal
økologiske funksjoner søkes opprettholdt.
Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bør ikke tillates innenfor områder registrert
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med verdi A og B for naturtyper, i viltområder regnet som svært viktig og i registrerte
leveområder for arter som står oppført i norsk rødliste.

§ 37

Vassdrag

Langs vassdrag skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftslivsinteresser ivaretas.
Langs alle vassdrag med årssikker vannføring, herunder elver, bekker, vann og tjern,
skal det opprettholdes og om mulig utvikles et naturlig vegetasjonsbelte som ivaretar
viktige økologiske funksjoner og naturmangfold, motvirker erosjon og tjener flomsikring og
friluftsliv.
Det tillates normalt ikke å lukke bekker med årssikker vannføring.
Der det langs bekker og vassdrag ikke er definert hensynssone, jamfør hensynssone for
bevaring av vassdrag og naturmiljø, gjelder følgende forbudsgrense mot vassdrag:
■■ 20 m avstand til hver side av bredden i LNF-områder og i grønnstruktur-områder
■■ 10 m avstand til hver side av bredden i byggeområder
Innenfor denne forbudsgrensen er bygge- og anleggstiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1 og
20-2 samt fradeling av tomt til slike formål, ikke tillatt. Vannressurslovens § 11 om bevaring
av kantvegetasjon er gjeldende.
Bekkeløp skal ikke kanaliseres. Ved endringer skal bekkeløp tilbakeføres til mest mulig
naturlig tilstand. Ved alle reguleringsplaner som berører lukkede bekker skal gjenåpning
av bekk vurderes. Dersom det ikke er mulig med gjenåpning skal dette dokumenteres.

§ 38

100-metersbeltet i strandsonen

I 100-metersbeltet fra strandlinjen langs sjø, er det forbudt med byggetiltak. Byggetiltak
for å fremme friluftslivet kan tillates så fremt viktige naturverdier og økologiske funksjoner i
strandsonen blir opprettholdt.
Forbudet gjelder ikke for fasadetiltak på eksisterende bebyggelse. Forbudet gjelder ikke
der annen byggegrense fremgår av gjeldende reguleringsplan eller hvor eksisterende
bebyggelse i stort omfang (så som i Haugesund sentrum), danner en naturlig
byggegrense mot sjøen.
Ved alle planer og utbygginger innenfor 100-metersbeltet skal det legges til rette for
en attraktiv og offentlig forbindelse langs sjølinjen for å etablere en sammenhengende
kyststi fra sør til nord i kommunen. Forbindelsen skal være bred nok til å sikre en buffer
mellom private og offentlige arealer. Den bør ikke være smalere enn 15 m.
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UTEOPPHOLDSAREAL og lekeplasser
Kommuneplan for Haugesund
Temakart parkering og uterom
TEGNFORKLARING
sone 1 - sentrumskjernen
sone 2 - øvrige sentrums- og transformasjonsområder
sone 3 - midtre sone
sone 4 - Ytre sone
buffersone
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§ 39

Generelt

Uterom skal utformes i samsvar med kommunens Veileder for uterom. I alle plan- og
byggesaker skal det dokumenteres hvordan bestemmelsene om uterom er ivaretatt.
For eksisterende bygninger hvor det kan oppstå konflikt med bevaringshensyn
og bystrukturen generelt skal kravene til uteoppholdsareal og andre eksisterende
forhold som ikke fysisk endrer eller strider mot hensiktsmessigheten kunne fravikes etter
kommunens særskilte vurdering. Ved fravik kan det stilles skjerpede krav til kvalitet på
uteområdet.
Innenfor markerte buffersoner skal hensyn til videreføring av eksisterende kvartalsstruktur
og bebyggelse gi grunnlag for fravik fra krav til uteoppholdsareal.

§ 40

Privat uteoppholdsareal

For eneboliger, tomannsboliger, sekundærleiligheter og kjedehus/rekkehus er det krav til
minste privat uteoppholdsareal i Tabell 1.1. Dette arealet skal være på terreng.
Minste krav til privat uteoppholdsareal per boenhet
Boligtype

Sone 1

Sone 2

Sone 3 og 4

Enebolig
Tomannsbolig
Sekundærleilighet *

100 m2
75 m2
50 m2

100 m2
75 m2
50 m2

150 m2
100 m2
50 m2

Kjedehus/rekkehus

25 m2

25 m2

25 m2

Tabell 1.1 - Minste krav til privat uteoppholdsareal
* Sekundærleilighet skal være klart underordnet hoveddelen og begrenset til 65 m2.

For tremannsboliger er det krav til minste uteoppholdsareal i Tabell 1.2. Dette arealet
skal være på terreng og kan enten løses som privat og/eller felles uteoppholdsareal for
boenhetene.
Krav til uteoppholdsareal per boenhet (privat/felles)
Boligtype
Tremannsbolig

Sone 1

Sone 2

Sone 3 og 4

50 m

50 m

70 m2

2

2

Tabell 1.2 - Minste krav uteoppholdsareal (samlet privat/felles)

For øvrige boligtyper skal alle boenheter ha egnet privat uteplass som er skjermet for
innsyn og har gode solforhold.
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§ 41

Arealkrav til felles uteoppholdsareal

Det stilles krav til felles uteoppholdsareal i Tabell 2.
Minste krav til felles uteoppholdsareal per boenhet
Boligtype*

Sone 1

Sone 2, 3 og 4

Kjedehus/rekkehus
Høy-/lavblokk
Terrassert bebyggelse

16 m2

30 m2

Tabell 2 - Minste krav til felles uteoppholdsareal
*Det henvises til Veiledning: Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler, Kommunal og Moderniseringsdepartementet, for detaljert definisjon av typologier

Det kreves ikke avsatt arealer for felles uterom for eneboliger og tomannsboliger, utover
krav til felles lekeplasser iht. Tabell 3. Areal som er brattere enn 1:3 skal ikke medregnes.

§ 42

Kvalitetskrav til felles uteoppholdsareal

Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold, tilfredsstillende
støynivå, ref. støyforskrift T 1442, og være skjermet mot trafikk og forurensing.
Felles uteoppholdsareal skal være plassert på terreng. Minimum 50 % av felles
uteoppholdsareal skal ha sol ved vårjevndøgn kl.15:00. Tilsvarende gjelder kl 18:00 ved
midtsommer. Uterom til felles bruk skal utformes etter prinsippene om universell utforming
iht. gjeldende byggteknisk forskrift.
Uterommet skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper. Det bør
legges til rette med levegger og overbygde sitteplasser.

§ 43

Felles uteoppholdsareal i soner med krav til høy tetthet

I infill-prosjekter med 4 eller færre boenheter, innenfor sone 1, kan krav til
uteoppholdsareal løses i sin helhet på tak. I øvrige områder med krav til høy utnytting
(minimum 6 boliger pr. dekar) kan opptil 50 % av samlet krav til uteoppholdsareal
lokaliseres på lokk eller tak.

Kommuneplan for Haugesund kommune 2014-2030

21

§ 44

Lekeplasser og rekreasjonsområder

Grunnlag
4-25 boenheter:
25-150 boenheter:

Krav til lekeplasser og rekreasjonsområder
Krav
Minimum 150 m2 stor nærlekeplass/
møteplass innenfor en avstand på 50 m.
I tillegg krav om minimum 1500 m2 stor
områdelekeplass innenfor en avstand på
150 m.

150-600 boenheter:

I tillegg krav om minimum 2500 m2 stor
aktivitets-/ballplass innenfor en avstand på
400 m.

600-1200 boenheter:

I tillegg krav om minimum 6000 m2 stort
rekreasjonsområde/aktivitetspark innenfor
en avstand på 500m

Tabell 3 - Krav til lekeplasser og rekreasjonsområder

Nærlekeplass/møteplass kan inngå i arealkrav om felles uteopphold.

§ 45

Felles uteoppholdsareal utenfor tiltakets område

I sone 1 kan 50% av kravet til opparbeidelse av felles lekeplass og uteoppholdsareal
dekkes av eksisterende eller planlagt parkanlegg, lekeplass eller annet egnet uterom
innenfor 150 m fra boligen.
For prosjekter i nær gangavstand (maks 500 m) til lokalsentra kan 50% av arealkrav til
felles uteoppholdsareal dekkes av eksisterende eller planlagt parkanlegg, lekeplass eller
annet egnet uterom.
Kommunen kan inngå utbyggingsavtale for å sikre at offentlige uterom har tilstrekkelig
standard og kapasitet.
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PARKERING
Kommuneplan for Haugesund
Temakart parkering og uterom
TEGNFORKLARING
sone 1 - sentrumskjernen
sone 2 - øvrige sentrums- og transformasjonsområder
sone 3 - midtre sone
sone 4 - Ytre sone
buffersone
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§ 46

Generelt

Kommunens parkeringsstrategi skal legges til grunn for utforming/plassering og krav til
antall parkeringsplasser for biler og sykler.

§ 47

Parkeringskrav

I arealplaner og i bygge- og delesaker skal det avsettes plass for biler og sykler til
næringsbygg i samsvar med Tabell 4. I arealplaner og i bygge- og delesaker skal det for
boligformål avsettes plass for biler og sykler i samsvar med tabellene Tabell 5.1, Tabell 5.2
og Tabell 5.3.
Parkeringskrav for formål som skole, barnehage, kirke, sykehjem og idrettsanlegg
og andre formål iht. kapittel 8.4 i parkeringsstrategien, vurderes spesielt og
fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle, med veiledende norm iht. Tabell 11 i
parkeringsstrategien.
Parkeringsplasser som det er blitt stilt krav om i byggetiltaket kan ikke leies og/eller
seksjoneres ut til andre enn eiendommens godkjente bruk.
Parkering skal planlegges samlet og primært være løst i fellesanlegg. Ved planlegging
av fellesanlegg for sambruk mellom bolig og næring, kan det vurderes lavere
parkeringsdekning enn normene for bolig og næring tilsier sammen.
Utendørs parkeringsareal skal gis en estetisk god utforming og randsonene skal
opparbeides med trær og annen beplantning. Dersom det ikke er tilstrekkelig areal til å
oppfylle kravene til både uterom og parkering, skal uterom prioriteres foran parkering.
Parkeringsnorm for handel, dagligvarer, kontor m.m. (plasser pr. 100 m2 BRA)
Sykkel

Bil

Sone 1-4

Sone 1

Sone 2

Sone 3 -4

Handel og
service

min 2,0

0,9 (fast)

min 0,9
maks 1,3

maks 1,3

Dagligvarer
under 800 m2

min 3,0

0.9 (fast)

0.9 (fast)

maks 3,0

Kontor og
annen næring

min 3,0

min 1,0
maks 1,2

min 1,0
maks 1,2

maks 1,2

Handel
arealkrevende
varer

min 0,5

maks 0,5

maks 0,5

maks 0,5

Industri,
verksted, lager

min 0,3

maks 0,5

maks 0,5

maks 0,5

Tabell 4 - Parkeringsnorm for handel, dagligvarer, kontor m.m. (plasser pr. 100 m2 BRA)
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Parkeringsnormer for boligformål
Sone 1 - 4
Bil (fast krav)
Enebolig

2

Enebolig med sekundærleiligehet

3

Tomannsbolig

3

Tremannsbolig

4

Tabell 5.1 - Parkeringsnormer for boligformål

Parkeringsnormer for konsentrert boligformål - individuell parkering

Boliger over 50 m

2

Boliger under 50 m2

Sone 1

Sone 2

Sone 3 - 4

Bil

Bil

Bil

min 1,0 pr boenhet
maks 1,5 pr 100 m2

min 1,0 pr boenhet
maks 1,5 pr 100 m2

min 1 pr boenhet
maks 1,5 pr 100 m2

1,0 (fast) pr boenhet

maks 1,0 pr boenhet

maks 1,0 pr boenhet

Tabell 5.2 - Parkeringsnormer for konsentrert boligformål

Parkeringsnormer for konsentrert boligformål - felles parkering

Boliger over 50 m

2

Boliger under 50 m2

Sone 1

Sone 2

Sone 3 - 4

Bil

Bil

Bil

min 1,0 pr boenhet
maks 1,2 pr 100 m2

min 1,0 pr boenhet
maks 1,2 pr 100 m2

min 1,0 pr boenhet
maks 1,5 pr 100 m2

0,5 (fast) pr boenhet

maks 0,5 pr boenhet

maks 0,5 pr boenhet

Tabell 5.3 - Parkeringsnormer for konsentrert boligformål

For boliger over 50 m2 er det krav om min 3,0 sykkelparkeringer per boenhet i sone 1-4.
For boliger under 50 m2 er det krav om min 2,0 sykkelparkeringer per boenhet i sone 1-4.

§ 48

Adkomst til parkeringsanlegg

I sentrumskjernen tillates maksimalt en adkomst til privat eller offentlig parkeringsanlegg
per eiendom. Det skal tilstrebes fellesløsninger med andre parkeringsanlegg og
adkomster.
I sentrumskjernen bør det ikke tilrettelegges for mer enn en innkjøring til parkeringskjeller
per kortside og to innkjøringer til parkeringskjeller per langside på kvartalene.

§ 49

Fritak fra parkeringskrav

For bebyggelse på tomter mindre enn 500 m2 innenfor sentrumskjernen (iht. sonekart) er
det fritak for krav til parkering. For bebyggelse på tomter mellom 500 m2 og 700 m2 er det
fritak for halve kravet til parkering.
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§ 50

Frikjøp

Kommunen kan i sentrumskjernen samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen
grunn eller på fellesareal, blir innbetalt et beløp for hver manglende plass til kommunen
for bygging av parkeringsanlegg.

§ 51

Parkering for funksjonshemmede

I arealplaner og bygge og delesaker med 4 boenheter eller mer skal minimum 5% av
maxkravet avsettes for parkeringsplasser for mennesker med funksjonshemminger.

§ 52

Ladestasjoner

I arealplaner og bygge og delesaker med 4 boenheter eller mer, skal minimum 10 %
av kapasiteten i nye parkeringsanlegg tilrettelegges med lademulighet for ladbare
motorvogner.

SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER
§ 53

Generelt

Skilt- og reklameinnretninger som ikke er direkte knyttet til virksomheten som drives på
eiendommen, er ikke tillatt.
Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom.
I områder der reklametavler tillates, må det ikke oppføres innretninger med større
sammenhengende areal enn 7,0 m2. Ved flere tavler nær hverandre regnes den
samlede visuelle eksponeringsflate som ett skilt.

§ 54

Skilt og reklame på bygninger og faste innretninger

På byggverk skal skilt- og reklameinnretninger være underordnet og harmonere med
bygningens utforming, proporsjoner, materialer og farger, og det skal tas hensyn til
nabobebyggelse.
Uthengsskilt på bygninger o.l. skal ikke ha større bredde enn 100 cm. Fri høyde over
grunnen/fortauet og fri horisontal avstand til fortauskant skal være i henhold til gjeldende
politivedtekter.
For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Antallet kan økes
for større eiendommer og for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller
gate.
Skilt eller reklame må ikke plasseres på møne eller takflate. Utvalg for teknisk drift kan
gjøre unntak for åpne lysrørskilt med frittstående bokstaver o.l.
Markiser skal avpasses etter bygningens oppdeling og bør tilpasses bredden på vinduer
og døråpninger. Markiser som vender mot offentlig sted, skal ha fri høyde over grunnen/
fortauet og fri horisontal avstand til fortauet i henhold til gjeldende politivedtekter.
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Normalt tillates ikke reklame på markiser. Etter en helhetsvurdering kan markiser påføres
virksomhetens logo/firmanavn eller reklame.

§ 55

Foliering

Det tillates kun foliering på 1/3 av vindus-/ dørflaten. Plakater og lignende like innenfor
vindusflaten vurderes på samme måte

§ 56

Samfunnsinformasjon

Samfunnsinformasjon kan tillates i alle områder, og kan være belyst.

§ 57

Løsfotreklame

Løsfotreklame i offentlig gangareal er ikke tillatt. Det kan gjøres unntak for helt bestemte
områder og bygninger, hvor stedlige forhold kan tillegges stor vekt, og hvor det etter
kommunens skjønn ikke er til sjenanse for omgivelsene.

§ 58

Lysende og variabel reklame

Lysende og variabel reklame tillates bare i forretningsstrøk, næringsområder,
bydelssentere og sentrale byområder.
Lysreklame, belyste skilt, og reklameinnretninger, samt variabel reklame som plasseres
på utsatte steder, skal utformes som åpne bokstaver eller symboler slik at de ikke bryter
bygningssilhuetten om dagen.
■■ Reklamebelysning skal ikke virke sjenerende for beboere. Belysningen bør fortrinnsvis
ha en varm glød.
■■ Belysning av skilt og reklame skal fortrinnsvis skje ved indirekte belysning.
■■ Lyssetting skal ikke virke blendende eller sjenerende for trafikanter.

§ 59

Diverse reklameinnretninger

Diverse reklameinnretninger som transparenter, seil, flaggstenger, flagg, vimpler,
bannere, ballonger m.v. omfattes av vedtektene. For særlige eller kortvarige tilfeller kan
det etter søknad gis unntak fra vedtekten.
Skilt og reklame på kjøretøy som er langtidsparkert eller ikke i bruk, samt fartøy som er
fortøyd, omfattes av vedtektene.
Arenareklame som orienteres inn mot selve arenaen, omfattes ikke av vedtekten.

§ 60

Byggeplasskilt

Byggeplasskilt skal utføres som en felles enhet for alle deltakende firmaer.
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§ 61

Områdehensyn

Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet plan for skilt og reklame
for et avgrenset område eller en bygning. Kommunen kan definere bestemte områder
eller soner hvor vedtektenes forskjellige bestemmelser gjøres gjeldende.

§ 62

Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse

I boligområder tillates ikke reklameinnretninger. Mindre reklameinnretninger på
forretninger, kiosker o.l. kan likevel tillates.

§ 63

Bebyggelse og anlegg - Næringsbebyggelse

De generelle kravene gjelder. Dersom slike områder kommer inn under område for
bevaring, gjelder retningslinjer for bevaringsområder i tillegg.
I industri- og næringsområder hvor det er flere virksomheter, skal informasjons- og
henvisningsskilt så langt det er mulig, være samlet i en felles presentasjon. Skilt skal ikke
være dominerende og skal ikke benyttes for vare- eller tjenestetilbud.
Skilt-/reklameinnretninger skal tilfredsstille kravene til mekaniske påkjenninger, og de skal
vedlikeholdes. Tavler som ikke er i bruk, skal fjernes.

§ 64

Bebyggelse og anlegg - Sentrumsformål

De generelle kravene gjelder. Dersom slike områder kommer inn under område for
bevaring, gjelder retningslinjer for bevaringsområder i tillegg.

§ 65

Grønnstruktur

I naturlandskap, landbruksområder, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke
oppføres reklameinnretninger.

§ 66

Hensynssoner i kommunedelplan for sentrum

Innenfor særpregede eller historisk interessante miljøer kan det bare aksepteres skiltog reklameinnretninger som i grafisk utforming, materialbruk, utførelse og farger er
underordnet og tilpasset miljøets karakter. Dette gjelder uansett innretningens størrelse.
Reklametavler (boards) med skiftende reklame for varer, produkter og tjenester tillates
ikke oppsatt innenfor disse områdene.

§ 67

Krav til søknaden

Søknaden skal ha en fagmessig visuell presentasjon som klart viser skiltets eller
reklameinnretningens størrelse og utforming både i seg selv og i forhold til omgivelsene.
Med unntak av lysreklame kreves ikke søknad for ett enkelt skilt eller en enkelt
reklameinnretning med eksponeringsflate under 0,7 m2 som settes opp flatt på byggverk
eller innretning og som ikke bryter med andre bestemmelser. Innenfor hensynssoner i
sentrum er denne størrelsen skilt meldepliktige. Større plakater kan godkjennes innenfor
en tidsbegrenset periode på inntil 1 uke.
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§ 68

Definisjoner

Reklame omfatter tekst, bilder, symboler, figurer etc. som reklamerer for varer, tjenester
og arrangementer.
Reklameinnretning er standardtavle/-søyle vesentlig beregnet for oppklistring av
reklameplakater med tidsbegrenset varighet. Tilsvarer bl.a. « boards » som bransjen
selv ofte bruker. Reklameinnretning er også master, ballonger, vimpler, flagg, lys, seil,
transparenter m.v.
Tilfeldig reklame er reklameinnretninger og plakater som klistres eller henges på vegger,
stolper, gjerder m.v.
Variabel reklame er reklameinnretning hvor budskapet endres mer enn en gang i
døgnet, uansett om vekslingen skjer mekanisk, elektronisk, optisk eller på annen måte.
Lysreklame er samlebetegnelse for alle typer skilt- og reklameinnretninger som har lys
eller som er belyst.
Løsfotreklame er flyttbare innretninger for plakater, vimpler, flagg, vippeskilt,
vareeksponering m.v. Slike innretninger vil kunne være til fare/sjenanse for blinde og
svaksynte, og strider i mot prinsippet om universell tilrettelegging.
Foliering er tildekning av glassflater med folie/belegg som forhindrer innsyn i lokaler.
Skilt i vedtektenes forstand omfatter informasjons-/virksomhetsskilt som ikke inneholder
reklamebudskap.
Visuell eksponeringsflate er flaten innenfor en tenkt omramming av ytterpunktene til
reklameinnretningen alene eller i kombinasjon med andre reklameinnretninger som
visuelt virker sammen. Bakgrunnsplater m.v. og andre markerte festeinnretninger er en
del av eksponeringsflaten.
Samfunnsinformasjon er generell informasjon av allmennyttig karakter.
Gesims er front på takutstikk eller utbygde bånd på fasader.
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Bestemmelser og retningslinjer til
arealformål (PBL 2008 § 11-7)
Her er det gitt bestemmelser og retningslinjer for hvilke funksjoner som tillates innenfor
de ulike arealformålene vist på plankartet, samt for hvilke hensyn som skal tas ved
planlegging og byggetiltak. Plankartet skiller mellom eksisterende og fremtidige
arealformål. Opparbeidede områder er i hovedsak vist som eksisterende arealformål,
mens fremtidig er områder som ennå ikke er bebygd. Dette gjelder også ubebygde
områder som ble tatt inn ved forrige arealdel.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 2008 § 11-7 NR.1)
§ 69

Generelt

Ved regulering av arealer vist som boligbebyggelse eller sentrumsformål skal det alltid
vurderes behov for offentlig tjenesteyting og idrett.
For lokalsentrene skal følgende arealbruk vurderes:
■■ barnehage
■■ helse- og velferdssenter
■■ barne-/ ungdomsskole
Skole- og barnehagekapasitet skal vurderes ved all planlegging og utbygging.
Dersom det ikke er tilstrekkelig med kapasitet kan det stilles krav til avsetting av areal til
barnehage.
Helse- og velferdssentre skal primært lokaliseres innenfor eller i tilknytning til lokalsentre.
Nærbutikk og nærservice kan etableres sentralt i befolkningskonsentrasjoner utenfor det
som er definert som lokalsenter, med en arealbegrensning på inntil 1000m2 bruksareal
handel og inntil 500m2 bruksareal tjenesteyting.
Fordelingen mellom bolig, næring og handel avklares i forbindelse med områdeplaner/
reguleringsplaner, men lokalsentrene skal ha en høy andel boliger. Det skal ikke etableres
virksomhet eller et omfang av virksomhet som er i konkurranse med Haugesund sentrum.
Etablering av ny bebyggelse skal ved lokalisering og utforming bidra til god og helhetlig
utvikling, samt bidra til å bygge opp under områdets tilgjengelighet, attraktivitet og
struktur. Nye etableringer må ikke belaste tilgrensende boligområder med vesentlig
trafikk, støy eller andre miljøbelastninger.
Tilgjengelighet for fotgjengere skal prioriteres. Uterom skal være universelt utformet og
opparbeides med høy standard på utforming og materialer. Bebyggelse for handel og
publikumsrettet service skal utformes med utadrettet fasade og funksjoner i hovedetasjer.

30

Kommuneplan for Haugesund kommune 2014-2030

§ 70

Lokalsenter

Følgende arealer avsatt til bebyggelse og anlegg defineres også som lokalsenter:
■■
■■
■■
■■
■■

Gard
Meieriet
Fagerheim
Bleikemyr
Skåredalen

Innenfor disse kan det etableres tilbud som skal betjene det lokale bomiljøet, slik som
nærbutikk og nærservice som frisør, kafé og bakeri. Arealet er begrenset til 3000 m2
bruksareal handel, 1000 m2 kontor og inntil 1000 m2 bruksareal tjenesteyting.
Det skal ikke etableres tilbud som vurderes å konkurrere med Haugesund sentrum. For
områder som har en høyere konsentrasjon tjenesteyting og kontor kan det i forbindelse
med utarbeidelse av områdeplan vurderes en høyere andel av disse funksjonene enn
begrensningene tilsier.
Senterfunksjoner/offentlige torg skal plasseres samlet. Områdene skal ha konsentrert
bebyggelse og god tilknytning til kollektivtransport. Bebyggelsen i senterområdene
skal utformes som gode rammer for gater og plasser. Det skal legges stor vekt på
trafikksikkerhet i og omkring senteret.
Særlige hensyn for enkelte områdeplaner:
Områdeplan for Gard skal legge til rette for tilstrekkelige med arealer for Gard skole.
Områdeplan for Fagerheim skal legge til rette for tilstrekkelig med arealer til skole(r) og
barnehage(r).

§ 71

Boligbebyggelse

§ 71.1 Tetthet og bokvalitet
Innenfor sentrumskjernen (sone 1 - iht. Temakart for parkering og uterom) og områder
avsatt til bebyggelse- og anlegg med krav om områdeplan, skal nye utbygginger ha en
tetthet på minimum 6 boliger/daa, forutsatt at krav til bokvalitet og uterom kan oppfylles.
Områder under hensynssoner i sentrumsplanen kan ha lavere tetthet.
Innenfor midtre sone (sone 3 - iht. Temakart for parkering og uterom) skal nye
utbygginger ha en tetthet på minimum 3 boliger/daa, forutsatt at krav til bokvalitet og
uterom kan oppfylles.
Krav til tetthet gjelder både ved utbygging på ledig areal og ved fortetting/
transformasjon innenfor byggesonen.
Eneboligtomter under 500 m2 tillates ikke. Tomter for tomannsboliger under 600 m2 tillates
ikke.
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Tetthet i boligbyggingen skal balanseres mot hensyn til bokvalitet; Høy tetthet må
følges opp med høy kvalitet i utforming og arkitektur. Krav til tetthet skal vurderes opp
mot tomtens utforming, eksisterende bebyggelsesstruktur, og hvordan økt utnyttelse
vil kunne påvirke stedets karakter og bokvaliteten for øvrig. Ved utbygging i større
områder, kan enkeltområder ha lavere utnytting, så lenge samlet utbygging tilfredsstiller
tetthetsnormen.
Det skal stilles krav til estetikk i all planlegging av nye bygninger og ved endring
av eksisterende bygningsmasse, med fokus på styrking av identitet, tilføring av
områdekvalitet, tilpasning til omgivelsene, og kvalitet og bestandighet i materialbruk.
Ved ny utbygging, byomforming eller fortetting skal særlig følgende forhold legge
føringer for utformingen:
■■
■■
■■
■■
■■

Levekårssituasjonen i området
Verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelsesstrukturer
Barns interesser, lekeområder, barnetråkk
Eksisterende blå- og grønnstruktur
Universell utforming av boliger og uteoppholdsareal

Boligstruktur
Det skal planlegges for et differensiert boligtilbud for å sikre en robust og stabil
befolkningsstruktur; Det skal sikres variasjon i boligtype og boligstørrelse slik at områder får
en variert sammensetning av aldersgrupper og sosiale grupper.
Sosiale og geografiske levekårsforskjeller som fremkommer av levekårsundersøkelsen,
skal være grunnlag for planleggingen slik at den enkelte reguleringsplan kan bidra til
en styrking av attraktivitet og levekår i de aktuelle områdene, for eksempel ved valg av
boligtypologi og utforming av uteområder.
Det bør planlegges for noen større og familievennlige boliger på bakkeplan i alle større
utbygginger.
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§ 71.2 Garasjer og mindre, frittstående bygninger (som boder mm.)
I områder regulert for boligbebyggelse gjelder følgende for garasjer og andre mindre,
frittstående bygninger i tilknytning til boligen:
■■ Bygningen skal være klart underordnet boligen, og ikke ha større møne- /
gesimshøyde enn det som er nødvendig ut fra en vurdering av estetikk og funksjon.
■■ Takflaten tillates ikke oppbygd med ark.
■■ Mønehøyde skal ikke overstige 4,5 m. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m.
■■ Bygningen skal ikke brukes til varig opphold, og har ikke krav på å få godkjent
nyttbare loftsrom.
■■ Behov for bodplass vil ikke tillegges vekt ved vurdering av høyde, da dette behovet
må kunne løses på 1. etasjeplan.
■■ BYA og BRA skal ikke overstige 50 m2
Garasjer og andre mindre frittstående bygninger kan tillates utenfor byggegrensen
under forutsetning av at ovenstående krav tilfredsstilles, dersom det etter kommunens
vurdering ikke er annet til hinder for dette.
I områder med konsentrert boligbebyggelse bør det legges til rette for felles parkering
ved adkomst til området for å unngå konflikt med uteoppholdsarealer og gangsoner.
Det tillates ikke bygd enkeltstående garasjer uten at det foreligger en samlet plan.
Denne retningslinjen gjelder ikke for eneboliger og tomannsboliger.

§ 72

Sentrumsformål

Viktige publikumsrettede fellesfunksjoner for regionen skal lokaliseres i Haugesund
sentrum. Innenfor arealet avsatt til sentrumsformål skal det ikke legges begrensninger
på omfanget av etablering eller utvidelse av handelsvirksomhet utover det som
fremkommer av kommunedelplan for sentrum.
For etablering av større sammenhengende handelsarealer over flere etasjer skal
det gjennomføres en handelsanalyse som viser at etableringen ikke vil gi negative
konsekvenser for aktiviteten i sentrum for øvrig.
For området på Flotmyr skal omfanget av forretning begrenses til det som gjelder for
lokalsentra under bebyggelse og anlegg. For kontor og tjenesteyting gjelder samme
rammer som for sentrumsformål for øvrig.

§ 73

Næringsbebyggelse

Områdene er avsatt til industri og lager. Områdene kan også romme salg av
varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer. Ikkeplasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte plasskrevende varegruppene, tillates
solgt på maksimalt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 1000 m2 BRA (bruksareal).
Etablering av arbeidsplassintensive og publikumsrettet virksomhet skal ikke tillates i disse
områdene.
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§ 74

Tjenesteyting

Arealene vist som offentlig tjenesteyting skal benyttes til offentlige anlegg, herunder
barnehager, barne- og ungdomsskoler eller helse- og velferdssentre.
Ved lokalisering og utforming av arealer for offentlig tjenesteyting som skole og
barnehage skal veiledere til forskrift om miljørettet helsevern legges til grunn.
Før omregulering av områder vist som tjenesteyting skal behovet for å benytte arealene
til annen offentlig tjenesteyting vurderes.

§ 75

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Dette er en samlekategori for flere typer arealbruk. Innenfor områdene skal vedtatt
reguleringsplan gjelde. Bruksendringer kan tillates innenfor samme type formål. Ved
omregulering skal generelle bestemmelser for bebyggelse og anlegg gjelde.

§ 76

Fritidsbebyggelse

På fradelte hyttetomter tillates fritidsbolig på inntil 80 m2 BYA, med mønehøyde for
hovedbygningen på inntil 6 m, gesimshøyde inntil 3,5 m.
Til hver hytte tillates et frittliggende uthus med maksimum 30 m2 grunnflate, med
mønehøyde for uthus på inntil 5 m, gesimshøyde inntil 3 m.
Bygningene skal plasseres og utformes i tråd med lokal byggeskikk, og innpasses i
terrenget. Eksisterende vegetasjon og terreng skal ivaretas. Høydedrag skal holdes frie og
uheldige silhuettvirkninger skal unngås.

§ 77

Andre typer bebyggelse (naust)

Det tillates oppført naust med maksimum 30 m2 BYA, maksimum 5 m mønehøyde,
maksimum 3 m gesims høyde. Bygningen skal ha saltak med takvinkel mellom 30-45
grader.
Bygningen skal være tilpasset tradisjonell byggeskikk og materialbruk i området.
Naust kan plasseres i nabogrense.

34

Kommuneplan for Haugesund kommune 2014-2030

LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF)
(PBL2008 §11-7 NR.5)
§ 78

Generelt

Landbruksområder og mulighet for etablering av landbruksrelatert virksomhet skal
ivaretas i alle LNF-områder.

§ 79

LNF

Det tillates utvidelse av eksisterende bolig opp til tilsammen 200 m2 BYA, men maks 250
m2 BRA. Garasje/uthus tillates utvidet opptil 50 m2 BYA.
Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbruksområde skal som hovedregel plasseres i
tilknytning til eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk.
I LNF-områder med kulturminneinteresser skal alle byggetiltak, lokaliseres og utformes
slik at gårdsbebyggelse og landskapets karakter opprettholdes. Karakteristiske trekk i
landskapet, som topografi, steingarder, trerekker, veifar, bruer, landskapsrom, vegetasjon
og liknende ivaretas.
Arealer avsatt til LNF-spredt boligbebyggelse
Spredt bolig- og ervervsbebyggelse og tiltak som medfører nye boenheter, samt
fradeling av tomt til slike formål, er ikke tillatt, med mindre bebyggelsen er tilknyttet
stedbunden næring eller er en del av kvotene i sone 1,2,3 (se planbeskrivelse).
Følgende krav gjelder for fradeling og ny bebyggelse innenfor LNF – Spredt
boligbebyggelse; sone 1, sone 2 og sone 3:
■■ Innenfor LNF – områdene med bestemmelser om spredt utbygging og på
eksisterende tomter innenfor disse områdene kan det tillates frittliggende eneboliger
med maksimal gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde maksimalt 9 m. Nye tomter
skal ikke overstige 1,0 daa. Maksimal utnyttelse 30 % BYA.
■■ Bygningene skal plasseres og utformes i tråd med lokal byggeskikk, og innpasses i
terrenget. Eksisterende vegetasjon og terreng skal ivaretas. Høydedrag skal holdes
frie og uheldige silhuettvirkninger skal unngås.
■■ Boligtomten skal så langt det er mulig plasseres slik at naturlige vannkilder for
beitedyr opprettholdes.
■■ Før fradeling eller utbygging kan skje må forholdet til arkeologiske kulturminner være
avklart.
■■ Ubebygde fradelte boligtomter medregnes i kvoten og ny fradeling kan ikke
godkjennes utover kvoten.
■■ Det kreves gjennomført registrering av naturmangfold/biologisk mangfold før
fradeling eller byggetillatelse gis.
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BRUK ELLER VERN AV SJØ ELLER VASSDRAG
(PBL2008 § 11-7 NR.6)
§ 80

Generelt

Ved forvaltning av områdene må det legges hovedvekt på områdenes angitte verdi.
Arbeider og tiltak for tilrettelegging av friluftsinteresser kan tillates, forutsatt at disse ikke er
i strid med det angitte formålet.

§ 81

Småbåthavn

Innenfor området kan det etableres båtspiralanlegg/flytebrygger for fritidsbåter. For
fortøyningsplasser for småbåter i Straumen, Støle og Hagland kreves det utarbeidet
bebyggelsesplan som detaljert avklarer bruksforholdene mellom fortøyningsplasser og
naustområder innenfor.

§ 82

Naturområde vann

Ved forvaltning av områdene må det legges hovedvekt på områdenes angitte
naturverdi. Det anbefales ikke skjellsanduttak i naturområdene.
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HENSYNSSONER (PBL 2008 § 11-8)
§ 83

Hensyn landbruk (Områder med viktige landbruksinteresser)

Det må legges hovedvekt på områdenes viktige landbruksinteresser slik at drift- og
miljømessige ulemper unngås og at ressursgrunnlaget og kulturlandskvaliteter ivaretas.

§ 84

Hensyn friluftsliv (Områder med viktige friluftsinteresser)

I områdene skal arbeider og tiltak jfr. Pbl (20-1, 20-2, 20-3) ikke tillates. Tilrettelegging for
friluftsliv kan tillates. Før eventuell tillatelse kan gis må det dokumenteres at arbeidet/
tiltaket ikke vil være i konflikt med områdets verdier.

§ 85

Bevaring naturmiljø (Områder med viktige naturinteresser)

Tiltak for å fremme naturmangfold og naturverdier tillates. Andre tiltak jfr. §§ 20-1, 20- 2,
20-3 tillates ikke.

§ 86

Hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner

Rune-R:
Innenfor hensynssone for båndlegging etter Lov om kulturminner er det ikke tillatt å sette
i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet eller gjøre
noen form for fysiske inngrep i området, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Alle inngrep
i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet
innenfor hensynssonen er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven.
Haraldstøtten/Haraldshaugen:
Området er fredet i henhold til lov om kulturminner av 1978, jf. kulturminneloven § 4.
Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven.

§ 87

Bevaring vassdrag og naturmiljø Kvalavassdraget/ Ørpetveitvassdraget/
Sakkestadbekken

Innenfor hensynssonen skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftsinteresser
ivaretas. Bygge- og anleggstiltak, samt fradeling av tomt til slike formål, er ikke tillatt.
Vannressurslovens § 11 om bevaring av kantvegetasjon er gjeldende.
Kommunen kan tillate mindre anlegg for ferdsel og friluftsliv for allmennheten. Turveier
tillates normalt ikke innenfor en avstand på 10 m fra vassdraget. Ved søknadspliktige
tiltak innenfor hensynssonen skal konsekvenser for naturopplevelse, natur- og
landskapsverdi og langs elveløpet dokumenteres.
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§ 88

Nedslagsfelt drikkevann

Drikkevannet i Haugesund skal ha høy kvalitet. Ved utøvelse av kommunal myndighet
og eierskap skal drikkevannsinteressen være overordnet alle andre interesser innenfor
hensynssonen.
Ved vann i hensynssonen forbys ny bebyggelse i en avstand på 100 m fra vannkanten,
med unntak av bygninger og tekniske anlegg som er nødvendig for vannforsyningen.
Nåværende bebyggelse innenfor 100-metersbeltet kan bli stående, men det er forbudt
med tiltak/endringer som fører til mer bruk/opphold.
For alle tiltak i hensynssonen skal kommunen vurdere om tiltaket fører til økt ferdsel/
aktivitet eller fare for forurensning av vannkildene.
Følgende aktiviteter tillates ikke:
■■ Tilrettelegging for organiserte friluftsaktiviteter som bygging av veger, opparbeiding
av badeplasser m.m.
■■ Arrangering av stevner av enhver art på eller ved vannkildene.
■■ Ridning på vannverkets drifts- og anleggsveier
■■ Parkering av campingvogn eller bobil, telting og leirslaging, uten ved særskilt
tillatelse fra Haugesund kommune
■■ Bading(både mennesker og dyr), bruk av båt, padling og andre friluftsaktiviteter
i eller ved drikkevannskilden, med visse unntak for grunneiere som har spesielle
rettigheter regulert gjennom klausuleringsbestemmelser og vannverksskjønn
■■ Motorisert ferdsel på islagte vann
For andre enn grunneiere er fiske i Stakkastadvatnet bare tillatt med håndredskap fra
land og med særskilt tillatelse fra Haugesund Vannverk. Fiske i Krokavatnet er regulert
med fiskekort.
I nedbørsfeltet er det forbudt å ta med levende organismer/planter som ved å etablere
levedyktige bestander kan innvirke negativt på vannkvaliteten.
I nedbørsfeltet er det forbud mot all installasjon og bruk av oljetanker. Gamle oljetanker
skal fjernes.
Haugesund kommune skal varsles om alt anleggsarbeid i hensynssonen. Det skal
dokumenteres at det under arbeid blir tatt nødvendige forholdsregler for å sikre at
arbeidet ikke medfører fare for forurensning av drikkevannet.
Alle spillvanns/gråvanns- og toalettløsninger er søknadspliktige og skal godkjennes etter
lokal avløpsforskrift og gjeldende i klausuleringsbestemmelser. Alle bygninger med innlagt
vann skal ha godkjent utslippstillatelse for gråvann.
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For all bebyggelse i nedbørsfeltet er kun avløpsfrie toaletter tillatt. Kloakkavløp er ikke
tillatt. Alle toaletter skal ha tette beholdere plassert på tett underlag. Innhold i beholdere
skal føres ut av nedbørsfeltet og håndteres i samsvar med klausuleringsbestemmelsene.
Annet spillvann (gråvann) kan ledes bort i grunnen via infiltrasjonsgrøft eller sandfiltergrøft.
Infiltrasjonsgrøft/sandfiltergrøft skal være minst 80 m fra Stakkastadvatnet og andre vann
i nedbørsfelt til drikkevann og minst 40 m fra bekketilløpene til disse. Det vises til utfyllende
bestemmelser om avløp og toaletter i klausuleringsbestemmelsene for Stakkastadvatnet
og avløpsforskriften. Det bør ikke tillates innlegging av vann i fritidsboliger som ligger
innenfor sonen på 80 m fra Stakkastadvatnet og andre vann i nedbørsfelt til drikkevann
og 40 m fra bekketilløpene til disse, der det er forbud mot filtergrøft.
Bruk av plantevernmidler i vegvedlikeholdet tillates ikke i hensynssonen. Bruk av salt i
vintervedlikeholdet av veger bør unngås. Dersom vedlikeholdsansvarlig mener det er
nødvendig å bruke noe salt for trafikksikkerheten skal rutiner for dette godkjennes av
Haugesund kommune i forkant av hver vintersesong.
For gårdsdrift vises det til gjeldende klausuleringsbestemmelser som har detaljerte
bestemmelser vedrørende drift av landbrukseiendommer.
Saker i nedbørsfelt til drikkevann skal behandles etter gjeldende klausuleringsbestemmelser og Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) FOR2001-12-04-1372. Saker sendes Teknisk driftsenhet.

§ 89

Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven

Innenfor områder båndlagt i påvente av mulig fremtidig omlegging av E134 og
regulering av hovednett på sykkel skal det ikke tillates tiltak som kan komme i konflikt
med omlegging av E134, jfr. Pbl § 11 – 8d.
I planforslag og søknader som ligger innenfor bygge- og deleforbud på ny E134, skal
tiltakene vurderes i forhold til bestemmelsesområdet.

§ 90

Sikringssone langs bane

Mindre bygge- og anleggstiltak på bakke nivå kan finne sted såfremt det ikke hindrer
gjennomføring av jernbanetrasè under bakken.
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