
 
Skjemaet er sist oppdatert den 15.02.2021 

 

Skjema for oppstartsmøte (anmodning og referat) 
  Jf. pbl § 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

 
 

Denne siden fylles ut av kommunen.  
Etter gjennomført oppstartsmøte vil dokument meddeles Plan- og miljøutvalget. Referatet vil følge 

plansaken ved varsel om oppstart. 

https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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Plannavn, RL-nummer DETALJREGULERING SKEISVOLL GÅRD – RL1811 

Adresse planområdet Elvegård 23, 5518  Saksnr. 20/26846 

OPPSUMMERING, inkl. TEMA OG KONKLUSJONER DET BLE ENIGHET OM 

Dato forespørsel mottatt  

Møtested Teams/digitalt møte 
Møtedato 

Møtet avholdt: 25.2.21 
Ettersendt dokumentasjon 
mottatt: 4.5.21 

Kommunens vurdering av om 
kravet til fagkyndighet i pbl § 12-3 
fjerde ledd er oppfylt 

☒  Oppfylt 
☐  Ikke oppfylt 

Punkter som gjenstår å avklare, 
før innsending av planforslag til 
førstegangsbehandling aksepteres 

 
Området er allerede tett bebygget, og Elvegård 23 er av de siste 
gjenværende åpne, grønne området med forbindelse til 
Kvalavassdraget. En utbygging på eiendommen må følges opp med 
høy grad av stedstilpasning. Infrastruktur, 
bebyggelsesstruktur/plassering, utforming og arkitektur må 
avstemmes godt til eksisterende situasjon, verdifullt og sårbart 
landskap og bevaringsverdig vegetasjon skal sikres og ny 
bebyggelse skal underordne seg disse hensynene.  
 
Plassering av infrastruktur, bygg og avgrensing av byggeområder 
må vise hensyn til helheten innenfor egen eiendom og i området 
forøvrig. Dette er spesielt viktig med hensyn til store enkelttrær, i 
overgangen til Kvalavassdraget i øst og for bøkerekke mot syd.  
Konsekvenser for trær med tilhørende rotsoner må utredes, både i 
areal avsatt til bebyggelse og infrastruktur.  
 
Det må påregnes ytterligere dokumentasjon for å sikre at viktige 
trær innenfor planområdet og sårbart landskap mot 
Kvalavassdraget ikke blir skadelidende.  
 
Eiendommenes størrelse og adkomstsituasjon må vurderes nøye 
for hver enkelt område 
 
SEFRAK registrerte bygg skal vurderes i planarbeidet. Verneverdig 
eksisterende bebyggelse og gjenværende hageanlegg med trær vurderes 
regulert til hensynssone bevaring. 
 
Marksikringsplan må utarbeides. 
 
 

Vesentlige punkter det er uenighet 
om, enten de gir grunn til å avslå 
planinitiativet eller ikke 

 

For større reguleringsplaner og 
planer som er i strid med 
kommuneplan bør forslaget bringes 
inn for regionalt planforum 

☐  Bringes inn for regionalt planforum 
☒  Bringes ikke inn for regionalt planforum 

Administrativ beslutning 
☒  Anbefaler oppstart av planarbeid  
Beslutningen sendes Plan- og miljøutvalget som referatsak. 
☐  Planinitiativet stoppes (avvises) etter § 12-8 andre ledd.  

Forslagstillers krav om politisk 
behandling, dersom planinitiativet 
er i henhold til overordnet plan, 
men stoppes administrativt 

☐   Forslagstiller krever spørsmålet forelagt Plan- og miljøutvalget 
for avgjørelse (foreleggsmyndighet), jf. § 12-8 første og andre 
ledd. Vedtaket vedlegges referatet fra oppstartsmøtet. 

Aktuell møtedato for PMU, for 
referatsak/avgjørelse  
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Forslagstiller redegjør for planinitiativet ved å fylle ut feltene under markert med grønn 
bakgrunnsfarge. Skjemaet skal fylles ut av en fagkyndig. 

I oppstartsmøtet gjennomgås dokumentet og kommunen fyller inn de hvite feltene. 

Se Haugesund kommunes Planpakke for ytterligere informasjon. Dersom informasjon ikke er oppgitt / skisse 
mangler, vil det være grunnlag for å ikke avtale oppstartsmøte. 

 
GRØNNE FELT FYLLES AV FORSLAGSSTILLER 

HVITE FELT FYLLES AV KOMMUNEN 
 
Ønsket møtedato  
(Minimum 14 dager fra dags dato)  

Det ønskes oppstartsmøte for følgende 
plantype: 

☒  Detaljregulering 
☐  Endring av reguleringsplan 
☐  Områderegulering 

 

1. GENERELLE OPPLYSNINGER 
Forslagsstiller  

Navn/firma Kristbjørg Rasmussen og Valvatne bygg AS 
Kontaktperson Kristbjørg Rasmussen og Reinert Valvatne 

Adresse  
Telefon Kristbjørg 47029692, Reinert 93046627 

E-post kristbjorg.rasmussen@getmail.no 
rv@valvatne.no 

Plankonsulent  
Navn/firma Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 

Kontaktperson Jan Ove Bjørheim og Mona Fågelklo 
Adresse PB 29 Sentrum 
Telefon Jan Ove 40405180, Mona 41367096 

E-post j.o.bjorheim@abhb.no 
m.fagelklo@abhb.no 

Fakturaadresse 
Navn Valvatne bygg AS 

Adresse Ringvegen 12 
Postnummer 5412 Stord 

Organisasjonsnummer  
Kommunens kontaktperson  
Møtedeltakere 

Forslagsstiller Kristbjørg Rasmussen, Reinert Valvatne 

Plankonsulent Jan Ove Bjørheim, Mona Fågelklo 

Kommunen Kent Håkull, Trygve Eriksen, Alise Vea, Marthe Svantesvold, 
Karen Ilstad 

Referent Karen Ilstad 

Fraværende  

 

mailto:kristbjorg.rasmussen@getmail.no
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2. OPPLYSNINGER OM PLANOMRÅDE OG EIENDOMSFORHOLD 
Navn på område Detaljregulering Skeisvoll gård – RL1811 

Eiendom(mer) (gnr./bnr.) 26/4, 26/525, 26/683 mfl. 
Eiendomsadresse(r) Elvegård 23, 25 og 27 

Gjeldende plan (RL NR) RL855 
Gjeldende reguleringsformål Bolig 

Tillatt utnyttingsgrad  
Eksisterende arealbruk Bolig på 26/4, næring på 26/683 

Er forslagsstiller eier av området? ☒ Ja                  ☐ Nei                 ☐ Delvis 
Er noen av grensene usikre og krever ny 

oppmåling? 
☐ Ja                  � Nei                 ☐ Må vurderes nærmere           

Kjenner dere til eiendomsforhold som kan 
være til hinder for gjennomføring av plan? 

☐ Ja                  � Nei                  

Forslag til ev. revidert planavgrensning etter 
innspill i oppstartsmøtet sendes til 

kommunen for godkjenning før varsel om 
oppstart 

☐ Ja                 ☒ Nei 

Planavgrensningen bør også avklares med 
fylket/vegvesenet før varsel om oppstart. 

☐ Fylket           ☐ Vegvesenet    ☒ Nei 

 

3. FORMÅLET MED PLANEN 

Hovedformål med planarbeidet er å legge til rette for fortetting/boligutvikling for eiendommene 26/4, 26/525 
og 26/683. Planarbeidet skal ivareta kultur- og naturverdier i planområdet. Det er utført rapportering av 
naturmangfold og utarbeidet stedsanalyse med denne rapport som bakteppe. Sakkyndig vil måtte foreta 
grunnundersøkelse i planprosessen for å sikre at etablering av ny bebyggelse lengst øst mot 
Kvalavassdraget blir forsvarlig. Se vedlagt skriv «Omtale planinitiativ». 

Kommunens merknader:  
 
Området er avsatt til boligformål. Dersom det fortsatt skal være næringsvirksomhet på eiendommen må formål endres fra 
bolig til næring for de aktuelle byggene. Parkering knyttet til bolig og eventuell næringsareal er plasskrevende og kan 
påvirke de stedlige kvalitetene i større grad.  
 
Fortetting av eiendommen må skje i samspill med områdets strøkskarakter og man må ivareta og sikre de kvalitetene 
som gir området karakter og identitet. Planområdet, med eksisterende bebyggelse, den store hagen med eksisterende 
vegetasjon er viktige bidrag til opplevelsen av byområdet langs Elvegård og Kvalavassdraget som et attraktivt område. 
Tomten er en av de siste gjenværende større eiendommene langs veien, og bidrar til at Elvegård oppleves 
som et frodig og grønt område til tross for høy tetthet i nærområdet. Et planforslag må påse at tomtens 
positive bidrag til opplevelsen av området langs Elvegård og Kvalavassdraget ikke forringes. 
 
Det ønskes å fortette i et viktig kultur- og naturmiljø. En eventuell ny bebyggelsesstruktur må vurderes opp mot 
naturverdier og kulturminner på et konkret og detaljert nivå. Hvert enkelt store tre skal registreres og vurderes. Utforming 
og antall bebyggelsesområder må vurderes opp mot hensyn til stedlige kvaliteter og vernehensyn. Mye av dette arbeidet 
er gjennomført i rapport om naturmangfold og i stedsanalysen. Funn i supplerende analyser i planprosessen vil kunne 
påvirke tomteinndeling, byggegrenser og verneområder. 
 
SEFRAK registrerte bygg skal vurderes i planarbeidet. Verneverdig eksisterende bebyggelse og gjenværende 
hageanlegg vurderes regulert til hensynssone bevaring. 
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Forventet dokumentasjon (noen av disse er gjennomført/presentert, men kan måtte suppleres) 

• Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse innplassert.  
• Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i byggeperioden.  
• Dokumentasjon som viser hvordan tiltaket hensyntar naturmangfold.  
• Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med vegetasjon. Ved felles 

uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles uteoppholdsareal tydelig avgrenses og benevnes, og 
faktisk tilgjengelig areal avsatt til de enkelte formålene skal tydelig fremgå.  

• Større, eksisterende trær med avsatt plass til rotsone skal inntegnes. 
• Dokumentasjon som viser at tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner etter 

kulturminneloven. 
 
For å unngå uheldig forringelse av etablerte bomiljø og skape forutsigbarhet for nabolaget, har plan- og miljøutvalget 
vedtatt (28.05.2020) følgende retningslinjer for dispensasjon fra regulert tomtedeling. Dette er også hensyn som skal 
ivaretas i plansaker: 
 

• Delingen skal ikke gi tomter som bryter vesentlig med tomte- og bebyggelsesstrukturen i området. 
• I villaområder med store tomter, skal en normalt ikke foreta tilfeldig oppdeling av enkelttomter. 
• Ved deling skal det legges vekt på at både ny tomt og avgivertomt får store sammenhengende uteoppholdsareal 

(min 150 m2) egnet for opphold og lek mot sør og/eller vest. 
• Verken ny eiendom eller avgivertomt skal være omgitt av vegareal på mer enn en side. 
• Takform og/eller volumoppbygging skal være et av elementene som hentes fra eksisterende bebyggelse. 
• Ved fortetting i områder dominert av småhusbebyggelse skal nye tiltak ha småhuskarakter og størrelse/volum 

tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet. 
• Ved alle tiltak bør det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon og sammenhengende 

grøntdrag. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANINITIATIVET 
Forslag til plannavn 
(Vegnavn/ lokalt stedsnavn) Detaljregulering Elvegård 23 mfl. 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak Se vedlagt skriv «Omtale planinitiativ». 

Kommunens merknader: 
 
Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med vegetasjon må 
fremstilles tydelig. Areal avsatt til hvert enkelt formål skal tydelig fremgå, og ved felles uteoppholdsareal skal 
avgrensning av private og felles uteoppholdsareal avgrenses og benevnes tydelig. 
 
Tomtestørrelser: Innsendt planinitiativ viser at tre av tomtene har en tomtestørrelse på under 500m2, 
henholdsvis 440 m2, 460m2. Dette er ikke i henhold til krav i kommuneplanen: 
 

• Eneboligtomter under 500 m2  tillates ikke.  
• Tomter for tomannsboliger under 600 m2 tillates ikke. •  
• Minstekrav til privat uteoppholdsareal for enebolig innenfor sone 3 er 150 m2. •  
• Fra 4 boenheter er det krav om minimum 150 m2 stor nærlekeplass/møteplass innenfor en avstand på 

50 m.  

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – STEDSANALYSE 
Se s. 7-9 i Haugesund kommunes Planpakke - planveileder. 

Stedsanalyse med tekst og illustrasjoner hjelper kommunen med å forstå området og overordnede 
intensjoner og rammer. 

Jf. forskriften: Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet.  

Stedsanalysen leveres som et vedlegg til dette skjemaet og skal som et minimum: 

 redegjøre for planområdet 
 redegjøre for om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 belyse virkning på landskap og omgivelser 
 belyse tiltakets tilpasning til landskap og omgivelser 

Kommunens merknader: 

Stedsanalysen gir et godt vurderingsgrunnlag for potensial og utfordringer ved eiendommen. Innhold og 
anbefaling kan måtte justeres som del av planprosessen.  
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Arealet må i tillegg være egnet både mht. terreng, sol og støy (ikke restareal) jfr. bestemmelser i 
kommuneplanen. Planinitiativet viser potensielt sammenhengende uteareal på de respektive tomtene er godt 
over 150 m2, men det må likevel redegjøres for hvilke særlige kvaliteter som taler for at kommunen her kan 
anbefale fravik fra krav om minste tomtestørrelse i kommuneplanen. Det må videre redegjøres grundig for til 
kvalitet på avsatt uteareal og nærlek hva gjelder plassering og utforming. 
 
Uteoppholdd/lek: Planprosessen må avklare behov, innhold og løsning for nærlek/møteplass. Hvordan kan 
man her legge til rette for gode møteplasser, som inviterer til opphold og lek for beboerne i området, uten at 
den forringer eksisterende og nye boligtomter? Hva bør disse felles møteplassen inneholde? Det bør 
tilrettelegges for en felles hage for opphold og lek fremfor en standard lekeplass med lekeplassutstyr og 
falldekke, en felles hage, som heller styrker enn svekker strøkskarakteren ved å styrke fremfor å bygge ned 
den eksisterende hagen. Det legges opp til små boenheter i planområdet og tilgang på godt integrerte og 
tilrettelagte uterom av høy kvalitet vil være av stor betydning for å kunne sikre god bokvalitet. 
 
Byggeområde 1 (3 frittliggende eneboliger mot nord) Tomtestørrelser og adkomst må vurderes nærmere. Må 
sees i sammenheng med tun og tilgang på eventuelle fellesareal. 
 
Byggeområde 2 (Eksiterende hovedhus og gjestehus) 
Hageanlegget er skal kun være tilgjengelig for eksisterende hovedhus. Det må sikres gode overganger til ny 
boligbebyggelse og fellesareal. Viktige trær må sikres. 
 
Byggeområde 3 (2 frittliggende eneboliger mot vest) 
Bolig lengst mot nord er omkranset av veiareal på tre sider. Dette er ikke i henhold til retningslinjer for 
fradeling av tomter. Konsekvensen av dette og alternative løsning må vurderes nærmere i planprosessen. 
Plassering av bebyggelsen må avstemmes godt opp mot hensyn til, og sikring av, bevaringsverdige trær.    
 
Byggeområde 4 (3 frittliggende eneboliger mot øst)  
Inngrep tett opp mot Kvalavassdraget er krevende å løse grunnet erosjonsfare og fare for skade på 
vassdraget. Bebyggelsens plassering og henvendelse samt adkomst må vurderes nærmere. Hensyn til trær 
og konsekvens for bebyggelse og infrastruktur tett på disse må utredes. Konsekvens og plan for 
byggeperiode må også inngå i vurderingen. Plassering av adkomstvei og bebyggelsesstruktur kan bli 
vanskeligå forene med hensyn til naturmiljø og erosjonsfare mot Kvalavassdraget. Vernehensyn bør i tilfelle 
gå foran utbygging her. 

Utbyggingsvolum og byggehøyde 
Areal på foreslått planområde Ca. 12 daa 

Bygningstypologi Frittliggende småhus 
Bruksareal på planlagt bebyggelse (m²) Ikke endelig avklart 

Ønsket utnyttelsesgrad Ca. 1,1 boliger/daa 
Byggehøyde(r) 2 boligetasjer, saltak 

Ønsket antall boenheter/arbeidsplasser Tot. 10 boenheter inkl. eksisterende boliger 
Eventuelt Utbes lavere utnyttelsesgrad for å ivareta kultur-/naturverdier 

Kommunens merknader: 

Området er allerede tett utnyttet, og dette er av de siste gjenværende åpne, grønne området med forbindelse 
til Kvalavassdraget. Grad av utnyttelse, bygningsvolum og byggehøyder virker all hovedsak godt avstemt og 
tilpasset stedlige forhold. Hensyn til kulturmiljø, naturmangfold, lanskapsstilpasning skal veie tungt i 
fortettingsprosjekt. Det skal også øvrige forhold ved tomten, som adkomstsituasjon/infrastruktur og 
eksisterende bebyggelsesstruktur. Ny bebyggelse og grad av utnyttelse skal underordne seg disse 
hensynene, og på denne eiendommen er det svært mange og tungtveiende hensyn som veier tyngre enn en 
generell forventning til boligtetthet for et større, samlet område.  
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Funksjonell og miljømessig kvalitet 
uteoppholdsarealer, adkomst,  
trafikkavvikling, parkering,  
blågrønn struktur mm. 

Se vedlagt skriv «Omtale planinitiativ». 

Kommunens merknader: 
 
Adkomst, veg og gateutforming: 
Behov for fartsreduserende tiltak langs tilkomstvei må vurderes. Konsekvensene for bøkerekke ved 
opparbeidelse og bruk av tilkomstvei mot øst må utredes. 
 
Bebyggelsesstruktur: Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den 
enkelte eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet og i forhold til veier, ferdselslinjer, bekkeløp, 
landskap/terreng og grøntdrag. Henvendelse, tetthet og utnyttelsesgrad er også en del av denne vurderingen. 
Det vil i dette prosjektet være en fordel å være ekstra bevisst på plasseringen av bebyggelsen ut fra 
vernehensyn og stedlige og romlige kvaliteter. Endelig plassering av ny bebyggelse må vurderes opp 
naturverdier og kulturminner på et konkret og detaljert nivå. Hvert enkelt store tre skal registreres og 
vurderes.  
 
Parkering: areal avsatt til biloppstilling utenom garasjeplass må fremkomme i utomhusplan. 
 
Uteopphold: Hver bolig skal ha sammenhengene privat uteoppholdsareal på minimum 150m2, 
 
Lek: Det er to områder på avsatt til lekeareal, hvert på 150m2. Kvalitet og opparbeidelse bør samsvare med 
kvalitetene for området og lekearealet skal også fungere som møteplass for nærområdet. 
 
Kultur og naturmiljø: Gårdsanlegget består i dag av hovedhus, kårbolig og låvebygning samt hageanlegg 
med lysthus og store trær. Gårdsanlegg med eksisterende hovedhus, kårbolig og låvebygning samt 
hageanlegg med lysthus, og store bevaringsverdige trær er et viktig natur- og kulturhistorisk anlegg og 
identitetsmarkør for området. Tilhørende hage og parkanlegg er siste rest av et større gårdsanlegg.  
Hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur, skala og byggehøyder, materialbruk og fargesetting, takform 
gode uteområder, og forhold til eksisterende terreng og vegetasjon må ivaretas for å sikre gode visuelle 
kvaliteter. Planforslaget skal vurderes opp mot tomtens utforming og eksisterende  
Bebyggelsesstruktur. Planlagt bebyggelse søker å opprettholde hagestrukturen ved å plassere ny bebyggelse 
i randsonene mot vei, mot Kvalavassdraget og mot nabo i nord. Det er i disse områdene man finner trerekken 
med store bøketrær og hvor hovedandelen av store enkelt trærne er plassert. Trærne er av stor betydning for 
området i seg selv og som et viktig tilskudd av grøntstruktur i et relativt tett bebygget område. Det må 
utarbeides en god plan og strategi for hvordan hensyn til trærne skal løses ved tilrettelegging for utbygging. 
Egen marksikringsplan må utarbeides.  
 
Området er allerede tett utnyttet, og dette er av de siste gjenværende åpne, grønne området med forbindelse 
til Kvalavassdraget.  
 
En ønsket utbygging på eiendommen må følges opp med høy kvalitet i utforming og arkitektur. 
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Naturmangfold: Man viser i plandokumentene at man har til hensikt å vise hensyn til viktige trær ved 
plassering av bebyggelse, det virker likevel sannsynlig at en del av enkelt trær og trerekker vil bli 
skadelidende spesielt langs adkomstvei mot syd og i forbindelse med utbygging mot Kvalavassdraget i øst. 
Store og friske individer av rødlisteartene alm og ask skal ivaretas og videreføres i prosjektet.  
Alle store trær har verdi som lokal grøntstruktur, og bør også ivaretas og sikres i planen. Også for det 
landskapsmessige mangfoldet bør så mange store trær som mulig bevares. 
 
Det bør unngås graving dryppsonen (tilsvarende kronestørrelsen) til store trær som skal videreføres på 
eiendommen. Marksikringsplan må utarbeides. 
 
Erosjonsfare: Bygging nær skråningen ned til Kvaladalsvassdraget kan medføre behov for 
stabilisering eller andre terrenginngrep utenfor byggegrensen. Inngrep her bør begrenses til et minimum 
da denne skråningen er en viktig komponent i grøntkorridoren langs vassdraget. 
 
Blågrønnstruktur: Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved 
plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.  
Det vil legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Eiendommen er en del av et viktig 
grøntdrag langs Kvalavassdraget. Grøntdraget er et sammenhengende vegetasjonsbelte som strekker seg 
over flere eiendommer og som derfor fremstår som viktige grønne landskapselement i nærområdet. 
Grøntdrag er ikke nødvendigvis sikret i plan; det vil si at grøntdraget kan ligge på grunn regulert til bolig slik 
som i dette tilfellet. Det bør etableres buffersone av grøntareal/uteoppholdsareal eller byggelinje mot øst for å 
unngå tiltak som kan skade eller føre til utrasing av skjæringen mot Kvalavassdraget. 
 

Forholdet til kommuneplan, eventuelle 
gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Overordnede planer har en forventning om 3 boliger/daa for 
denne bydelen. Her utbes fravik med samlet utnyttelse på ca. 
1,1 boliger/daa for planområdet. Jf. Retningslinje i Regional 
plan for Haugalandet pkt. 14, samt Kommuneplanen for 
Haugesund kommune § 71. 

Kommunens merknader: 
 
Selv om ATP og kommuneplan beskriver en forventet tettet på 3 boliger per daa i bydelen er det også andre 
likeverdige hensyn som skal ivaretas, som verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelsesstrukturer og 
hageanlegg, eksisterende blå- og grønnstruktur og styrking av identitet, tilføring av områdekvalitet, og 
tilpasning til omgivelsene. For bestemmelser knyttet til andre hensyn og verdier utover forventet boligtetthet i 
ATP og KDP vises det til ATP kap 14, og KDP § 29 Byform og bebyggelsesstruktur, § 31 Bygninger og 
enkelttiltak, § 34 Kulturminner og kulturmiljø, § 35 Grønnstruktur og § 71 Boligbebyggelse. 
 
Planforslaget samsvarer slik sett med formål i planverket. Utnyttelsesgrad skal vurderes ut fra en lang rekke 
kriterier og hensyn og antall boenheter skal tilpasses og underordne seg disse. Forventning til tetthet skal 
alltid sees i forhold til tomtens størrelse, utforming, terreng, og stedets karakter for øvrig. Under følger noen 
vesentlige kriterier som skal vurderes og som vil påvirke utnyttelsespotensialet til en eiendom. Disse er også 
hjemlet i planverket. 
 
• Tomtens topografi og kontekst 
• Potensielt tilgjengelig egnet uteoppholdsareal 
• Himmelretning og lokalklima 
• Verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelsesstrukturer 
• Bokvalitet 
• Barns interesser, lekeområder, barnetråkk 



  

 
10 

• Universell utforming av boliger og uteoppholdsareal 
• Eksisterende blå- og grønnstruktur 
• Styrking av identitet, tilføring av områdekvalitet, og tilpasning til omgivelsene 
• Virkning på vind- og solforhold 
• Avstand til sjø/vassdrag 

Vesentlige interesser som berøres av 
planinitiativet 

Kultur- og naturverdier berøres av planinitiativet. 
 
Allmenhetens interesse vurderes å begrense seg til den 
visuelle opplevelsesverdien sett fra veien Elvegård, etter som 
eiendommene som inngår i planområdet er private og følgelig 
ikke tilgjengelige for allmenhetens bruk. 
 
Samtidig har hjemmelshaver en vesentlig interesse for å få 
utviklet eiendommene på en formålstjenlig måte. 

Kommunens merknader: 
 
Natur og kulturverdier kan bli sterkt berørt ved en utbygging av denne eiendommen, dette er verdier som 
forventes hensyntatt i den videre planprosessen. Egen marksikringsplan må utarbeides og det vurderes 
formalisert vern av enkelttrær og SEFRAK registrert bebyggelse.   
 
Kulturverdier: Området er allerede tett utnyttet, og dette er av de siste gjenværende åpne, grønne området 
med forbindelse til Kvalavassdraget. Gårdsanlegget består i dag av hovedhus, kårbolig og låvebygning samt 
hageanlegg med lysthus og store trær. Gårdsanlegg med eksisterende hovedhus, kårbolig og låvebygning 
samt hageanlegg med lysthus, og store bevaringsverdige trær er et viktig natur- og kulturhistorisk anlegg og 
identitetsmarkør for området. Det vurderes formalisert vern av enkelttrær og SEFRAK registrert bebyggelse. 
 
Grøntstruktur og trær: Trærne er av stor betydning for området i seg selv og som et viktig tilskudd av 
grøntstruktur i et relativt tett bebygget område. Det må utarbeides en god plan og strategi for hvordan hensyn 
til trærne skal løses ved tilrettelegging for utbygging. Egen marksikringsplan må utarbeides.  
 
Bøkerekke mot syd: Trærne er av god kvalitet og er ventet å kunne stå lenge og yte en viktig 
økosystemtjeneste i området med skjerming og som habitat for fugler, insekter og sopp/lav. Opparbeidelse av 
adkomst vei langs denne kan føre til inngrep som vil skade trærne og i verste fall vil føre til at trærne må 
fjernes. Det er vanskelig å erstatte slike store og veletablerte trær. Nye trær vil etter all sannsynlighet måtte 
stå mange tiår før de vil kunne fylle samme funksjon som de gamle trærne som vokser her. 
 
Kvalavassdraget: Dette er et gammelt elveleie med løsmasser og en del fjell i dagen. Bratt skråning ned mot 
Kvaladalselva som er registrert som lokalt viktig vassdrag, med gyting av anadrom fisk. Haugesund kommune 
planlegger tiltakskartlegging av elva for å bedre gyteforholdene for anadrom fisk (laks og ørret). En utbygging 
i dette området vil øke erosjon av løsmasser ned mot elven og komme i konflikt med det grunnlaget for gyting 
og økologisk kvalitet i elva. Fjerning av trær vil også bidra negativt til at mindre vann fordrøyes og en mister 
rotsystemet som holder løsmassene på plass slik at erosjonen mot elven økes. 
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Hvordan samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 
 
Forslag til tema i ROS-analysen. 
 
 Status for forurensing, f.eks. i 

grunnen, skal alltid vurderes og 
tilnærming begrunnes.  

 
Veiledning: 
 DSB: veileder for ROS-analyse 
 

Tema i ROS: 
- kulturmiljø 
- naturmiljø 
- VA 
- elforsyning 
- trafikksikkerhet 
- grunnforhold (gjelder ny bebyggelse langs 

Kvalavassdraget) 
 
Trafikkstøy vil ikke bli vurdert da planområdet ligger inntil en 
rolig boliggate med begrenset trafikkmengde. 
 
Forurensning vil ikke bli vurdert da eiendommen vært i bruk 
som privat hage/gårdstun. 

Kommunens merknader: 
 
Kulturmiljø: Gårdsanlegget består i dag av hovedhus, kårbolig og låvebygning samt hageanlegg med lysthus 
og store trær. Gårdsanlegg med eksisterende hovedhus, kårbolig og låvebygning samt hageanlegg med 
lysthus, og store bevaringsverdige trær er et viktig natur- og kulturhistorisk anlegg og identitetsmarkør for 
området. Det vurderes formalisert vern av enkelttrær og SEFRAK registrert bebyggelse. 
 
Naturmiljø: Trærne er av stor betydning for området i seg selv og som et viktig tilskudd av grøntstruktur i et 
relativt tett bebygget område. Det må utarbeides en god plan og strategi for hvordan hensyn til trærne skal 
løses ved tilrettelegging for utbygging. Egen marksikringsplan må utarbeides og sikring og vern av enkelttrær 
og tresamlinger skal vurderes i planen. 
 
Grunnforhold: En utbygging i området langs Kvalavassdraget vil øke erosjon av løsmasser ned mot elven. 
Eventuell fjerning av trær vil også bidra negativt ved at mindre vann fordrøyes og en mister rotsystemet som 
holder løsmassene på plass slik at erosjonen mot elva økes. Vurdering av konsekvensene for 
Kvalavassdraget ved en utbygging her bør utredes grundig.  
 
Trafikksikkerhet: Det bør vurderes trafikksikkerhetstiltak/fartsreduserende tiltak innad i planområdet samt i 
og langs tilkomstvei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
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Hvilke berørte offentlige organer og andre 
interesserte som skal varsles om 
planoppstart 
 
Se kommunens adresseliste. 

Se vedlegg «Adresseliste». Her er avmerket de myndigheter 
som er tenkt varslet. I tillegg varsles naboer/gjenboere. 

Kommunens merknader: 

Oppdatert varslingsliste finnes på kommunens hjemmeside. 
Det er ikke nødvendig å varsle Telenor med mindre de er direkte berørt. 
 
I tillegg til innsendte forslag til varslingsliste bør det også sendes varsel til: 
Haugaland lokallag av Forttidsminneforeningen  
Naturvernforbundet 
 

Prosesser for samarbeid og medvirkning 
fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
 
 
 
Reguleringsplanveilederen: 
3.2 Generelt om medvirkning i 
planprosessene 

 ☒   Forslagsstiller varsler oppstart av planarbeid ved 
varselbrev og annonse i minst en avis 

☒   Kommunen legger ut annonse på kommunens nettside 
og planinnsyn 

☐   Forslagsstiller arrangerer åpent informasjonsmøte 
☐   Barn og unge inviteres til å uttale seg om utformingen av 

felles uterom og lekeplasser, og også medvirke til 
utformingen. (Det avtales mellom forslagsstiller og 
kommunen om metode for medvirkning.) 

 
Kommentar:  

 

Planlagt fremdrift 

Innlevering av planforslag: Innen år 2021 
Førstegangsbehandling: Vurderes nærmere  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=6#id0087
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=6#id0087
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Er det enighet om fremdriftsplan for 
planarbeidet? ☐ Ja            ☐ Nei 

Er det behov for dialogmøter med 
kommunen underveis? ☒ Ja            ☐ Nei 

Er det hensiktsmessig med felles 
behandling av plan- og byggesak etter 
plan- og bygningsloven § 12-15? 

☐ Ja            ☐ Nei 

Kommunen skal bidra med: 

☐ Utredningsarbeid  
☐ Oppmåling/geodata 
☐ Medvirkningsopplegg 
☒ Veiledning 
☐ Annet 

Kommunens merknader: 

Det anbefales å ha minimum et arbeidsmøte med kommunen i løpet av planprosessen, og senest før 
innsending av planforslaget. Planforslaget må leveres i god tid før forventet behandling i PMU for å sikre 
tilstrekkelig tid til eventuelle justeringer. 
 

Utløser planen krav om 
konsekvensutredning etter pbl. § 4-2 og 
forskrift om KU, med eller uten 
planprogram? 

 
Hvordan vil kravene i tilfelle kunne bli 
ivaretatt? 
 
Veiledning:  
 LOVDATA: Forskrift om 

konsekvensutredninger 
 Regjeringen.no: Veileder om 

konsekvensutredning for planer 
etter plan- og bygningsloven 

 
Ja ☐        Nei ☒           Må avklares nærmere ☐ 
 
Begrunnelse:  

Forslag til arealformål er i tråd med overordnet plan 
kommuneplanen. Planinitiativet har lite omfang og er vurdert 
å ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. 
Forskrift om konsekvensutredninger § 10.Planinitiativ er 
utsjekket mot vedlegg 1 i Forskrift om 
konsekvensutredninger.  

☐  Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart. 
☐  Det er enighet om utarbeidelse av planprogram. 

Kommunens merknader: 

Planen vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 

Følgende dokumenter med tittel må 
vedlegges anmodning om 
oppstartsmøte: 
 Kart med ønsket planavgrensning og 

planskisse  

Vedlegg 
 
1: Planskisse med planavgrensning 
2: Omtale planinitiativ 
3: Situasjonsskisse med terrengsnitt 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/
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 Innledende stedsanalyse  
 Enkle skisser av den planlagte 

bebyggelsen og snitt med plassering 
av denne og tilliggende 
områder/naboer 
 

Eventuelle andre dokumenter som vedlegges 
utfylt skjema oppføres også med tittel. 

4: Naturmangfoldrapport 
5: Stedsanalyse 
6: Adresseliste 
7: 
8: 
9: 
10: 

 

6. UTBYGGINGSAVTALE 
Ønskes det inngått utbyggingsavtale som del av planprosessen? 
 
Ja ☐        Nei ☒           Må avklares nærmere ☐ 
 
Kommunens merknader: 

Ingen merknader 

 

7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Rekkefølgebestemmelser som er aktuelle på oppstartstidspunktet. Det tas forbehold om at det under 
planarbeidet kan vise seg å være flere aktuelle rekkefølgebestemmelser. 

Aktuelle rekkefølgekrav:  
☒   Godkjente tekniske planer (vei, vann og avløp)  
☒   Godkjent utomhusplan 
☒   Leke- og møteplasser 
☒   Kjøreveg 
☐   Gang- og sykkelveg/fortau/gangareal/gatetun 
☐   Utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg 
☐   Vann- og avløpsnett 
☐   Høyspentledninger 
☐   Renovasjon  
☐   Annet: 

Kommunens merknader: 

Ingen merknader 
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8. OVERSKYTENDE TEKST FRA ANDRE FELT 
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