Kommuneplanens arealdel for Haugesund 2014–2030

Veileder for uterom

Vedtatt i Bystyret 09.09.2015
Mindre endring vedtatt i Plan- og miljøutvalget 31.03.2016
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Innhold
Bestemmelser og retningslinjer fra kommuneplanens arealdel
På side 4 – 7 finnes bestemmelser og retningslinjer (utdrag fra kommuneplanens
arealdel) for krav til uterom.

Veileder til uterom
På side 8 - 15 finnes veileder til uterom samt dokumentasjonskrav for uterom til
reguleringsplaner (s. 15).

Forord
Gode uterom er viktig for helse og for uformelle møter på tvers av aldersgrupper.
Attraktive fellesarealer kan danne naturlige møteplasser og levende steder som
innbyr til opphold, lek og fysisk aktivitet. Denne veilederen er ment å gi utdypende
informasjon om retningslinjer og bestemmelser som finnes i kommuneplanens
arealdel.

Hva er uterom?
Med uterom menes både uterom som er felles for beboerne og uterom for den
enkelte boenhet. Uterom er sammenhengende utearealer, som oppfyller en rekke
krav, der skal sikre gode forhold for uteaktivitet, lek og opphold. På felles uterom
etableres det leke-/aktivitetsplass når prosjektets størrelse genererer krav om det.
I TEK 10 betegnes minimumskrav til uterom som:
Minste uteoppholdsareal (MUA) (§5-6)
Når utrykket “minimumskrav til uterom” blir brukt ulike steder i veilederen er dette
bare et annet uttrykk for MUA “minste uteoppholdsareal”.
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UTRDRAG FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL s. 19
Uteoppholdsareal og lekeplasser

Figur 1 - Sonekart
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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.

§ 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

100 m2

100 m2

150 m2

Tomannsbolig

75 m2

75 m2

100 m2

Sekundærbolig

50 m2

50 m2

50 m2

Kjedehus/rekkehus

25 m2

25 m2

25 m2

Tabell 1.1 - Minste krav til privat uteoppholdsareal

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 m2

50 m2

70 m2

Tabell 1.2 - Minste krav til 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.
Krav til uteoppholdsareal per boenhet (privat/felles)
Boligtype*
Kjedehus/rekkehus
Høy-/lavblokk
Terrassert bebyggelse

Sone 1

Sone 2, 3 og 4

16 m2

30 m2

Tabell 2 - Minste krav til felles uteoppholdsareal
*Det henvises til Veiledning: Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler, Kommunal og
Moderniserings-departementet, 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
støyforhold, 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 felles
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.
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§ 44 Lekeplasser og rekreasjonsområder

Krav til lekeplasser og rekreasjonsområder
Grunnlag

Krav

4-25 boenheter:

Minimum 150 m2 stor nærlekeplass/møteplass
innenfor en avstand på 50 m.

25-150 boenheter:

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
rekrasjonsområde/aktivitetspark innenfor en
avstand på 500 m.

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.

Se side 12 for generelle retningslinjer til lekeplassinnhold, utstyr, utforming og
tilgjengelighet.
Se side 13 for dokumentasjonskrav til uterom i plan- eller utbyggingsforslag.
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VEILEDER TIL UTEROM
Minimumskrav og beregningsgrunnlag
Minimumskrav til samlet uterom bestemmes ut i fra lokalisering, type bolig og antall
boenheter eller per 100m2 BRA til boligformål.
Se tabeller side 3 og 4 og sonekart side 2.

Definisjon av BEREGNINGSGRUNNLAG (BRA boligformål) for minste uteoppholdsareal
(MUA):
BRA til boligformål = BRA fratrukket areal til parkeringsplasser og overdekket areal
som er avsatt til uteoppholdsareal (som for eksempel balkonger). Annet bruksareal
under terreng enn parkering skal regnes inn. Det vises til Miljøverndepartementets
veileder ”Grad av Utnytting”. Beregningsmåten skal bare brukes til å beregne
grunnlaget for parkerings- og minimum krav til uterom. Den skal ikke brukes til å
beregne utnyttingsgrad, det vil være i strid med lovverket.
Tiltak som fører til opprettelse av nye boenheter, herunder bruksendring eller
oppdeling av bolig til flere boenheter, utløser i seg selv ikke kravet til
uteoppholdsareal så lenge det totale bruksarealet ikke øker. En utbygging kan
imidlertid føre til at uterommet blir for lite, eller får uakseptabel kvalitet.

Areal som IKKE defineres som uterom
For å tilfredsstille barnas behov for et oppvekstmiljø ved fortetting må
nærmiljøkvalitetene planlegges like grundig som boligene. Nærmiljøets kvalitet er
spesielt viktig for fysiske aktiviteter og sosialt samvær. Dette betyr at fortetting og den
bymessige boligbebyggelsen må utformes slik at området blir en god plass å bo, og
gir et tilfredsstillende oppvekstmiljø.
Det er ikke alt ubebygget areal som kan regnes som uterom. Med uterom menes
arealer som kommunen har vurdert som egnet til uteoppholdsareal i det fri for, og
som oppfyller bestemte krav til arealstørrelse og kvalitet.
På neste side fremgår en punktliste over arealer som ikke defineres som uteareal.
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Areal som IKKE er regnet som uterom:
• Typiske kant- og restarealer rundt bebyggelse.
• Små, usammenhengende areal med en uhensiktsmessig form, som ikke kan brukes
til typiske uteoppholdsfunksjoner som sittegruppe, lekeutstyr, spill, trampoline og
lignende
• Kjørbare gangveger, kjøreveger, parkeringsplasser for biler og sykler og areal for
avfallsanlegg
• Areal inntil kjøreveger eller parkeringsplasser hvor det ikke er tilstrekkelig skjerming
mot støy, luftforurensing og visuelle forstyrrelser
• Alt terreng brattere enn 1:3, unntatt der det skal tilrettelegges og opparbeides
akebakke med nødvendige tilleggsareal.
• Areal som ikke oppfyller sol og støykrav
• Fellesareal som er dårlig tilgjengelig (eksempel takterrasse med begrenset antall
oppganger).
• Innglassede balkonger og terrasser og balkonger som er grunnere enn 1,3 meter
• Arealer i for lang avstand fra boligen, mer enn 50 meter, og/eller uten trafikksikker
atkomst fra boligen.

Fig. 1 Eksempel på kant-/restareal på 4 m og mindre enn 4m vurderes ikke som gode
uteoppholdsarealer.
Fig. 2 Sammenhengende større uteoppholdsareal.
Fig. 3 Sammenhengende større uteoppholdsareal.
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Kvalitet og komfort
Når det gjelder felles uteoppholdsareal skal det være en bra møteplass for alle. Det
bør ha en utforming som gir mulighet både for opphold, sosialt samvær, rekreasjon
og lek/spill på tvers av aldersgrupper slik at voksne, eldre og barn med ulike
ferdigheter gis mulighet for å delta i aktivitetene. Arealet skal være
sammenhengende og ha stort nok areal til å romme de planlagte funksjonene.
Uteoppholdsarealer med aktivitetsarealer bør også ha tilstrekkelige sidearealer og
buffersoner.
Generelt for felles uterom er at de fungerer som uformelle møtesteder for beboerne i
et område. Fellesområdene bør utformes slik at de kan brukes alle årstider.

Godt lokalklima
Solrikt og godt skjermet
Uteoppholdsarealet bør plasseres slik at hoveddelen av arealet blir mest mulig
solbelyst. Hensynet til solinnfall i forhold til naturlig topografi og omgivelser har derfor
betydning for plasseringen av bebyggelsen på tomta.
Det er særlig viktig at felles uterom har maksimalt med sol særlig på ettermiddag og
kveldstid, det tidsrommet hvor beboerne er mest ute. I enkelte tilfelle vil hensynet til
byform, for eksempel kvartalsstruktur og plassering av bebyggelse i byggelinje kunne
veie tyngre enn hensynet til sol på uterommene.
Areal som skal brukes til stille opphold og rekreasjon, som balkonger og terrasser, bør
helst lokaliseres slik at deler av det er uten sjenerende innsyn fra naboer eller
gangstrøk, utsikt bør vektlegges.
Vind, le og vegetasjon
Området bør være godt skjermet mot vind og forurensing slik at en skaper et lunt og
attraktivt uteareal. Ved beplantning skal en unngå svartelistede planter og
allergivennlige alternativer velges så langt det er mulig.
Mellom privat uterom og felles uterom bør det være en halvprivat buffersone med
vegetasjon og lignende.
Overvann
Håndtering og drenering av overvann bør i størst mulig grad håndteres på uterom og
på egen grunn. I større utbyggingsprosjekter kan dette med fordel integreres som en
kvalitet i felles uterom. Arealene til felles uterom bør legges til rette slik at en får et
attraktivt grønt areal som kan håndtere lokalt overvann, og brukes som kvalitet og
eventuelt utgangspunkt for lek.
Støy
For å skape et godt miljø på uteoppholdsarealet bør det tilstrebes lavest mulig
støynivå. Byggeforskriftens krav om støynivå under 55 d på uteoppholdsareal legges
til grunn for alle uterom. For den rent private delen av uterommet kan støyforholdene
imidlertid vurderes opp mot andre hensyn, for eksempel solforhold.
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Luftkvalitet
Luftkvaliteten bør tilfredsstille kravene i henhold til SFT-rapport 92:16 eller senere
vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer.
Røyking på lekeplasser bør unngås og askebeger bør settes utenfor området
Renovasjonsanlegg
Det er hensiktsmessig å unngå å legge renovasjonsanlegg i direkte nærhet til
lekeplasser. Dette for å unngå å skape sjenerende lukt, tiltrekke rotter og for å
tilstrebe et så godt miljø som mulig.
Forurenset grunn
I områder der det er mistanke om forurenset grunn må nødvendige tiltak settes inn.
Henviser til krav gitt i kommuneplan.
Høyspentanlegg
En bør følge en varsomhetsstrategi når det gjelder lokalisering av boliger og
lekeplasser inntil kraftledninger/trafokiosker og andre høyspentanlegg. Henviser til
krav gitt i kommuneplan.

Uteoppholdsareal foran bilparkering
Gårdsrommene i kvadraturen har tradisjonelt begrenset omfang, samtidig som det
skal dekke flere funksjoner med hensyn til adkomst, renovasjon og opphold. Der
stedlige forhold gjør det umulig å oppfylle normene for både parkering og
uteopphold, når det gjelder bruksendring til bolig eller når antallet av boligenheter
øker i eksisterende bebyggelse, skal uteoppholdsareal prioriteres foran bilparkering.
Se bestemmelser og retningslinjer s. 4-5.
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Kvalitet, tilgjengelighet og estetikk
Lokalisering
På egen grunn
Felles uterom skal i utgangspunktet avsettes på egen grunn. I enkelte områder kan
det være vanskelig å få dekket arealkravet til uterom på egen tomt. Kommunen kan
derfor i enkelte tilfelle godkjenne at deler av felles uterom legges til eksisterende eller
planlagte kommunale friområder. Før det tas stilling til dette, skal det foreligge en
konkret vurdering av den samlede samfunnsmessige nytten på kort og lang sikt.
Forhold som skal vektlegges er tilgjengelighet til offentlige friområder i bydelen sett i
forhold til befolkningstetthet, andre gruppers bruk av friområdene, arealets egnethet,
trafikksikker adkomst, samt økte driftsutgifter for kommunen. Adkomsten bør kunne
legges slik at det faller naturlig å passere området til og fra boligen.
Alle slike forslag skal forelegges kommunens driftsansvarlige og avdeling for
byutvikling, som skal uttale seg til forslaget.
Økt bruk av eksisterende friområder medfører større belastning og slitasje. Arealene
må derfor gjøres tilstrekkelig robuste til å tåle en mer intensiv bruk med for eksempel
bedre kvalitet på overflatedekke, vegetasjon, utstyr mm. Det bør stilles konkrete krav
i planbestemmelse eller som vilkår ved dispensasjon i en byggesak, om
opparbeiding/forsterkning av arealet og etablering av trafikksikker adkomst.
Best mulig tilgjengelig
Uteoppholdsareal bør lokaliseres på terreng for å gi best mulig nærhet til
omgivelsene og et allsidig terreng som er brukbart til ulike aktiviteter.
På tak?
Felles uterom kan lokaliseres oppå tak, for eksempel oppå parkeringskjeller eller
næringsbygg, dersom det er god tilgjengelighet både fysisk og visuelt til
omgivelsene, gangveier og gater. Felles uterom kan i tillegg vurderes plassert på tak i
områder med krav til høy utnytting, hvis det kan oppnås god tilgang, og gode sol-,
støy og miljøforhold. Uterommene bør utformes mest mulig tilgjengelig for alle
brukere slik at det blir like naturlig for alle å benytte arealet. En bakdel for de litt eldre
barna kan være at de ikke får naturlig kontakt med andre barn i nærmiljøet uten å
gjøre avtale. Takterrasser som ligger inntil boligfasader oppleves tryggere enn
takterrasser oppe på åpne tak. Det må dimensjoneres med jordoverdekning (50-100
cm) slik at området kan beplantes med gress, busker og eventuelt trær.
Nær bolig
Bolignære arealer gir bedre tilgjengelighet og større brukbarhet enn arealer som
ligger i avstand fra boligen. Bolignærhet er svært viktig for små barn, eldre og
personer med ulike typer funksjonshemming. Bolignære areal gir bedre oversikt og
dermed større trygghet for brukerne av uteoppholdsarealet. Blokker og bygårder bør
helst ha solrike sittegrupper og benker nær inngangsdørene. Felles uterom med
sittegruppe bør derfor ligge så nært inngangsdør eller gangvei til bolig som mulig.
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I nærhet til grøntområder
Felles uteoppholdsareal bør fortrinnsvis lokaliseres inntil annet grøntareal, slik at det
skapes større sammenhengende grøntområder hvor barn kan utfolde seg og skape
sitt eget lekemiljø. Sammenheng i den grønne strukturen er en vesentlig kvalitet for
uteaktivitet. Dette kan også være gunstig for det biologiske mangfoldet.

Universell utforming
I utformingen av felles uterom skal i hovedsak følge standard for universell utforming.
Det bør dermed alltid tilstrebes å oppnå god tilgjengelighet for alle potensielle
brukere. Områdene bør opparbeides slik at alle aldersgrupper og brukere enkelt kan
komme til og bruke arealene aktivt, mest mulig uavhengig av alder og fysikk. De
ulike sonene i uterommet bør gis en klar avgrensing slik at det er enkelt å orientere
seg.
I byggeteknisk forskrift stilles det spesifikke krav om universell tilgjengelighet for
enkelte typer uteoppholdsareal ved boliger.

Estetikk
Terreng og stedstilpassing
Felles uterom skal steds-/terreng tilpasses og sikres høy og holdbar kvalitet. Det skal
være fokus på stedstilpasning av materialer, utforming og beplantning.
Beplantning
Beplantningen må være veloverveiet i forhold til innhold, plassering og
beplantningstyper, som på kort og lang sikt øker områdets kvalitet og komfort.
Sikkerhet og barns behov
Ved krav om gjerder og/eller underlag bør muligheten for å bruke naturlige
materialer, vegetasjon, tre, sand etc. undersøkes.
Arealer som er godt egnet for barn er vanligvis godt egnet for alle. Det kan derfor
ofte tas utgangspunkt i barns behov når kvaliteten på uterom skal vurderes.
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Kvalitet, størrelse og variasjon
Når det oppstår krav til lekeplasser bør de uansett type og størrelse tilrettelegges som
en god og attraktiv møteplass for alle. Nedenfor følger retningslinjer for innhold, utstyr
utforming og tilgjengelighet.

Nærlekeplass/møteplass
Arealene bør utformes og utstyres slik at de fremmer både fysisk aktivitet og lek for de
minste barna. Lekeplassen bør ha en lun oppholdsplass og det bør etableres
vegetasjon for at området blir en attraktiv grønn lomme i boligbebyggelsen. I
spesielle tilfeller kan det vurderes å slå sammen slike lekeplasser for å øke kvaliteten i
stedet for å opprette flere med minimalt utstyr. Småbarns lekeplasser har størst krav til
trafikksikkerhet mellom bolig og lekeplass. Små barn skal ikke være nødt til å krysse
veg med mye biltrafikk for å komme til lekeplassen.

Områdelekeplass
Lekearealene bør utstyres slik at de fremmer fysisk aktivitet, lek og samhandling for
større barn. Lekeplassen bør utstyres slik at den innbyr til varierte muligheter for lek,
spill og utfordringer. Lekeplassen bør ha en lun oppholdsplass og det bør etableres
vegetasjon slik at området blir en attraktiv grønn lomme som innbyr til samhandling
mellom barn og voksne. Kratt og skogholt bør beholdes og etableres fordi de ofte er
et spennende flerbruksområdet for større barn.

Aktivitet/ballplass
Det skal avsettes plass til ballfelt. En større ballplass på ca. 40x60 meter bør være
tilgjengelig for alle i nærområdet og bør primært lokaliseres på offentlig friareal og
planlegges som del av den kommunale grønne strukturen, helst innen 400 meter fra
boligen på trafikksikker veg. Den kan likevel inngå som del av felles uterom i større
feltutbygginger. I tilknytning til banen bør det så vidt mulig innpasses
områdelekeplass.

Rekreasjonsområde/ aktivitetspark
Områdene skal være variert for bredest mulig aktivitet og de skal være tilgjengelig
for større bydelsboligområder. Det må legges vekt på mulighet for å bevare
naturskapte forhold.

Innovative kvalitetsløsninger
Det skal være plass til nye innovative løsninger. Det vil si at gode eksempler på
tilrettelegging av uteoppholdsareal med høy kvalitet på mindre areal enn det
fastsatt i kravet, kan vurderes og godkjennes innen rimelig avviksmargin. Slike fravik
fastlegges i reguleringsplan eller som dispensasjon til byggesak. Uteoppholdsareal på
lokk bør ha gode forbindelser til gate eller andre tilgrensende byrom.
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Dokumentasjon
I et plan- eller utbyggingsforslag skal det gå klart og tydelig fram hvordan både
arealkravene og kvalitetskravene til uterommet er oppfylt.

Illustrasjons- og/eller utomhusplan
I en plansak skal det derfor ligge ved en illustrasjonsplan. I en byggesak skal det ligge
ved en utomhusplan. Disse planene skal på en entydig måte vise hvordan
arealkravet og kvalitetskravene er oppfylt. Planene skal være målsatt og høyde satt
og vise terrenghøyder, terrengbehandling, veger og parkeringsplasser. Planen skal
også vise bebyggelse med angitte innganger, vegetasjon, vise avgrensing av areal
for lek for små og større barn og for sittegrupper samt prinsipper for materialbruk
(myke og harde flater).
I en kommunedelplan eller områdeplan kan det være hensiktsmessig kun å
reformulere areal- og kvalitetskravene i form av planbestemmelser og stille krav om
illustrasjonsplan i detaljregulering.

BRA grunnlag (beregnet grunnlag for uteromskrav)
Grunnlag (se s. 6) for å beregne kravet til uteoppholdsareal skal være angitt i m2 BRA i
planbeskrivelsen til en reguleringsplan. Det skal alltid beregnes iht. Byggeteknisk
forskrift.

Sol/skyggediagram
I plan- og byggesaker med boliger skal det ligge ved sol/skyggediagram som viser
forholdene etter utbygging for minst disse to tidspunkt.
kl. 15.00 ved vårjevndøgn
kl. 18.00 ved sommersolverv
Det bør dessuten vises snitt i retning SV-NØ som viser solhøyden på innslag
tidspunktet. I diagrammet skal det tas hensyn til skygge fra bebyggelse og fra skog.

Kvalitet og lesbarhet
Materialet skal ha en god teknisk kvalitet og god lesbarhet.
Planforslag som ikke viser hvordan uteromskravene oppfylles kan bli avvist.

Medvirkning av barn og unge
Kommunen kan kreve at barn og unge inviteres til å uttale seg om utformingen av
felles uterom og lekeplasser, og også medvirke til utformingen. I slike saker skal det
først gjøres en avtale mellom forslagstiller og kommune om et opplegg for
medvirkningen. Kommunen kan gi veiledning og bør delta i forberedelse og
gjennomføring. Prosessen legges vanligvis opp i samråd med kommunens
ungdomsråd, barnehage-, og skolefaglige rådgivere og barnerepresentanten. Det
er viktig at dette arbeidet kommer i gang tidlig slik at det kan få en reell påvirkning
på utformingen. Dokumentasjon av medvirkningsprosessen skal følge saken.
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HAUGESUND KOMMUNE
Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund
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Telefon: 52 74 30 00 Faks: 52 74 32 52
Internett: www.haugesund.kommune.no
Epost: postmottak@haugesund.kommune.no
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