
REGULERINGSBESTEMMELSER  TILKNYTTET  REGULERINGSPLAN  STORHAUG-GRUTLE, 
NORDRE BLEIKEMYR I HAUGESUND KOMMUNE.  RL 979 
Reguleringsendring Ark. BHB AS 14.06.2022, påført § 10A 
 
1. Fellesbestemmelser. 

 
 

§ 1.  Det regulerte området er vist med reguleringsgrensene på planen. Innen det          
         regulerte området skal arealbruken være  som vist på planen.. 
 
§ 2.  Disse reguleringsbestemmelser kommer i tillegg til bestemmelsene i   
         bygningsloven og bygningsvedtektene for  Haugesund kommune.  
 
 
§  3.  Bygningsrådet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra reguleringsbestemmelsene. 
 
 
§  4.  Etter  at disse reguleringsbestemmelsene er trådt i kraft, er det ikke tillatt ved   
         private særbestemmelser å etablere forhold som strider mot bestemmelsene. 
 

2. Bestemmelser for byggeområder. 
 
2.1.Generelle  bestemmelser for byggeområder. 
 

§ 5.  Utkjørsel fra garasje eller  biloppstillingsplass skal være utformet slik at det etter  
bygningsrådets skjønn blir betryggende oversikt. 

 
§ 6.  Innenfor de regulerte frisiktslinjer tillates ikke terrengbehandling eller 

beplantning høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.  Sikthinder som 
strider imot denne bestemmelsen  kan forlanges fjernet,  jfr. bestemmelsene  i 
veglovens § 31. 

 
2.2  Bestemmelser for området  for frittliggende boligbebyggelse. 
 

§ 7.  Områdene, B1, B2 b, B3, B5b, B6, B8, B9  og B10 skal nyttes til frittliggende 
boliger. Den enkelte  tomt kan bebygges med inntil 1/5 av sitt netto areal. I tillegg 
kommer garasje. Bygningsrådet kan godkjennes generasjonsbolig der 
tomteforholdene ligger til rette for det. Der det etter bygningsrådet skjønn ikke 
medfører ulempe for omgivelsene kan mindre virksomheter tillates innredet. 

 
§ 8. Kvartalslekeplasser anlegges på friareal, og lekeplassene skal opparbeides 

samtidig med bebyggelsen i området. 
 

§ 9.  Bebyggelsen kan oppføres i 2 etasjer i samsvar med forskriftene. Maks høyde 
underkant gesims er for bolig uten underetasje 3,4 m og for bolig med 
underetasje  4,0 m fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt  huset. Maks 
mønehøyde 8,5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt huset. 

 
§10 . Takvinkel skal være mellom 25 o og 45 o.  Bygningsrådet kan godkjennes annen 

takvinkel for grupper av hus der forholdene tilsier det. 
 



§ 10 A For område B11 gjelder: 
- område skal nyttes til frittliggende bolig 
- boligen skal terrengtilpasses 
- ved søknad om tiltak skal det vises perspektiv sett fra vest for å dokumentere 

fjernvirkning 
- material-/fargevalg på bygning skal harmonere med terrenget som 

bygningen settes inn i 
- tillatt utnyttelse maks. 1/5 av tomtens netto areal (inkl. parkering) 
- tillatt maks mønehøyde kote + 46,5 m, gulv garasje skal ligge på +/- 1 m fra 

kotehøyde + 35,0 m, og gulv første etasje skal ligge på +/- 1 m fra kotehøyde 
+ 38,0 m.  

- takvinkel skal være mellom 25 o og 45 o. 
- bygning plasseres innenfor grense «planlagt bebyggelse». Sokkeletasje 

tillates oppført 1 m fra eiendomsgrense mot offentlig friområde i vest. Trapp 
tillates etablert i eiendomsgrense. Forstøtningsmurer/skjæringer og trapp 
tillates etablert utenfor «planlagt bebyggelse». Ved etablering av murer skal 
de utføres med estetiske naturkvaliteter. Etter etablering av bygning/trapp 
skal terreng i friområdet tilbakeføres med stedlige masser. 

- ved boligen skal dokumenteres 150 kvm privat uteoppholdsareal og 2 p-
plasser (på overflaten og/eller i carport/garasje) med snuareal på egen 
eiendom. Uteoppholdsarealet skal ligge på samme høyde som gulv i første 
etasje. 

- jf. rapport Skredfarevurdering dat. 15.12.2021 utarbeidet av Norconsult.  
Det er risiko for steinsprang innenfor definert faresone H310_1. Aktuelle 
sikringstiltak vil kunne være spredt blokkbolting og bruk av 
steinsprangnett eller wirenett. Fangvoll kan også være et mulig 
sikringstiltak. Sikringstiltak må detaljprosjekteres. 
Rekkefølgekrav: 

- tiltaksplan for sikring av rasfare må foreligge ved søknad om tiltak i felt 
B11. Sikringstiltak iht. tiltaksplan må dokumenteres utført før det gis 
igangsettingstillatelse til øvrige grunnarbeider i felt B11. 

- kjørevei, omlegging av tilkomst til lek, VA, håndtering av overvann og 
tilbakeføring av friområde langs eiendomsgrense mot vest skal være utført 
og godkjent av Haugesund kommune før det gis brukstillatelse til bolig i felt 
B11. 
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§ 11. Garasje/carport skal vises på situasjonskart ved  byggeanmeldelse av bolig. Der 
hvor terrenget tilsier det, kan garasjer bygges sammen parvis i nabogrense. 

 
§12.  Det skal være snuplass for bil på egen tomt. Der terrengforholdene tilsier det          

kan bygningsrådet gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
 
2.3. Bestemmelser for konsentrert bebyggelse. 

 
§ 13.  Områdene B2a, B5a,og B7 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse. På feltene 

B2a og B5a tillates oppført terrasseblokker som vist på illustrasjonsplan. For 
øvrig på disse feltene og på felt B7 skal det  bygges rekkehus og atriumshus. 



 
§ 14.  Før bebyggelse kan tillates, skal bygningsrådet godkjenne detaljert 

bebyggelsesplan for vedkommende eiendom. Utnyttelsesgraden skal være som 
vist på reguleringsplanen. Bebyggelsesplanene skal vise bebyggelsens 
plassering, ytre dimensjoner, garasjer, parkeringplasser, adkomstforhold, interne 
gangveger, terrengbearbeidelser, lekeplasser og eventuelt andre utendørsanlegg 
knyttet til bygningenes og områdenes bruk. Dessuten skal gesimshøyder og 
grunnmurshøyder angis. Bygningsrådet skal godkjenne  opparbeidelsesplan for 
lekeplasser. Lekeplassene skal opparbeides samtidig med bebyggelsen i 
området. 

 
§ 15. Alle garasjer og parkeringsplasser skal anlegges som fellesanlegg for 

vedkommende eiendom dimensjonert for 1.25 bilplass  pr. leilighet. 
Frittliggende enkeltgarasjer tillates ikke. 

 
§ 16. Fellesarealene skal gis en tiltalende utforming. Eksisterende vegetasjon skal 

søkes mest mulig bevart.  
 

Sammenhengende lebeplantning, bør søkes innpasset for hvert område. 
Fellesarealer tillates ikke bebygget uten bygningsrådets tillatelse. Lagring av 
varer, tomemballasje eller lignende i fellesarealer tillates ikke. 

  
§ 17. Bebyggelsen skal oppføres i inntil 2 etasjer for småhus og for terrasseblokker 

med  etasjetall som gjør at det maks. blir 3 trappeetasjer fra kjøreveg til leilighet. 
 
2.4. Bestemmelser for område for forretning. 
 

  
§ 18. Området skal benyttes til forretningsbygg i inntil 2 etasjer, med nødvendig 

lagerrom  og  kontor. Bygningsrådet kan tillate at bolig innredes i 2. etasje. 
Tomten må ikke bebygges med mer enn halvparten av sitt nettoareal. 
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2,5. Bestemmelser for området for offentlig bebyggelse. 
 

§ 19. Området 01 skal nyttes til  offentlig serviceformål, sosial og kulturelle formål. 
Bebyggelse tillates oppført i inntil 3 etasjer med gesimshøyde maks. 8 m. 
 . 

  Tomtens må ikke bebygges med mer enn halvparten av sitt nettoareal. 
  

§ 20. Område 02 kan benyttes til barnehjem/daghjem. Bebyggelse skal oppføres i 1 
etasje. 

 
2.6. Bestemmelser for industriområde. 
 



§ 21.  Bygninger i industriområdet kan oppføres med gesimshøyde inntil 8 m og 
mønehøyde inntil 9 m. Anleggets art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle 
godkjennes av bygningsrådet. 

  
Bygningsrådet kan nekte å godkjenne bedrifter og anlegg som etter  
bygningsrådets skjønn  vil medføre vesentlige ulemper for de omboende. 
 

§ 22.  Tomten  må  ikke bebygges med mer enn halvparten av sitt nettoareal. Gjerders 
utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. 

 
§ 23. Ved  byggemelding skal det til bygningsrådet innsendes tomteplan som viser  
 bygningens plassering, adkomstforhold, parkeringsplasser samt beplantning og 
 terrengbehandling. Antall parkeringsplasser nødvendig for eiendommens bruk  
 fastsettes av bygningsrådet. Utendørs lagring tillates ikke. 
 
 
§ 24. Bygningsrådet kan tillate innredning av leilighet for vaktmester i  industribygg 

der forholdene tilsier det. 
 

3. Trafikkområdet. 
 

§ 25. Vegene skal ha bredde og  kurvatur som vist på reguleringsplanen. 
 
§ 26. Boligvegene  hovedgang- og sykkelveger samt  parkeringsplassenes detaljerte 
 beliggenhet  og utforming skal være vist på ovennevnte  bebyggelsesplan. 
 Gang- og sykkelveger skal opparbeides i takt med utbyggingen ellers. Gang-  
 og sykkelveger kan tillates belastet med nødvendig nød- og service-kjøring

  etter bygningsrådets bestemmelser. 
 
§ 27. Det tillates ikke etablert avkjørsel til samlevegene utover det som er vist i  
 planen. 
 
§ 28. Det skal anlegges støyvoll/skjerm som vist på planen. Støyskjermer skal  
 meldes til bygningsrådet. 
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4. Friområder. 
 
 

§ 29. Vegskjæringer mot byggeområder, friområder og felles areal må være  sikret  
 med  gjerde når området tas i bruk. 
 
§ 30. Friområdene skal opparbeides etter plan godkjent  av bygningsrådet. 

Bygningsrådet kan tillate oppført  bygninger som har naturlig tilknytning  til 



friområdene og transformatorkiosker når dette etter bygningsrådets skjønn
 ikke er til hinder for områdets bruk som friområde.   

 
 
5. Spesialområde  (ridesenter). 
 
 

§ 31. Området B4 skal benyttes til ridesenter med tilhørende anlegg. Bebyggelsen kan 
oppføres i inntil 2 etasjer. 

 
§ 32. Ved byggemelding skal det til bygningsrådet innsendes plan  som viser 

bygningenes plassering, adkomstforhold, parkering, samt beplantning og 
terrengbehandling. 

 
§ 33. Inngjerding av området må anmeldes til bygningsrådet som skal godkjenne 

gjerdets høyde,  konstruksjon og farge. 


