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OMTALE PLANINITIATIV 
 

1. Generelt 
Hovedformål med planarbeidet er å legge til rette for fortetting/boligutvikling for eiendomme-
ne 26/4, 26/525 og 26/683. Planarbeidet skal ivareta og styrke kultur- og naturverdier i plan-
området med omegn. Det er utført rapportering av naturmangfold og utarbeidet stedsanalyse 
med dette som bakteppe. Sakkyndig vil måtte foreta grunnundersøkelse i planprosessen for å 
sikre at etablering av bebyggelse lengst øst i randsonen mot Kvalavassdraget blir forsvarlig. 
 
 

2. Tanke bak løsninger i planskisse 
 
I planskisse og illustrasjonsmateriale er det foreslått småskalabebyggelse i form av frittliggende 
småhus i maks. 2 etasjer med saltak, for å tilpasse seg eksisterende bebyggelse i planområdet. I 
planområdet er tenkt tilrettelagt for 3 nye boliger i nord, 2 nye boliger i vest og 3 nye boliger i 
øst. Eksisterende hovedhus med hage og eksisterende gjestehus opprettholdes, men vil bli gitt 
mulighet for revitalisering.  
 
BEBYGGELSE I NORD 
Eksisterende driftsbygninger i nord vil bli tilrettelagt for riving. Lengst nord i planområdet er 
tenkt tilrettelagt for 3 frittliggende småhus, som sammen med eksisterende hovedhus og gjes-
tehus vil danne et flott tun. De nye boligene og eksisterende boliger vil få tilgang til min. 150 
kvm privat uteoppholdsareal ved egen bolig, jf. kommuneplanen § 40. Tunet er tenkt å ivareta 
den «tunfølelse» som var den gang som dette var en fungerende gård. I tunet tilrettelegges det 
også for felles uteopphold/lek min. 150 kvm, som en felles sosial møteplass jf. kommuneplanen 
§ 44. Fremsiden til de nye boligene vil henvende seg mot tunet/ felles uteopphold/lek, som blir 
liggende i forlengelsen av eiendommene. 
 
Adkomsten til to av de nye boligene blir via felles gatetun liggende nord for boligene, på boli-
genes bakside. Den tredje boligen vil få adkomst via samme gatetun som hovedhuset og gjes-
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tehuset. Hver ny bolig vil få tilgang til sykkelparkering og 2 p-plasser ved boligen. Hovedhus 
med 2 p-plasser vil parkere i felles gatetun og sykler vil kunne parkere på egen eiendom, gjes-
tehus med 2 p-plasser og sykkelparkering vil parkere på egen eiendom.  
 
 
BEBYGGELSE I VEST 
Den nye bebyggelsen i vest legges i hovedsak til eksisterende gruset plass og består av  
2 frittliggende småhus, som vil få adkomst via felles gatetun, direkte inn fra kommunal vei. Ad-
komsten blir liggende boligenes bakside. Boligenes fremside vil henvende seg mot vest, og her 
vil boligene bli oppført rundt/hensynta de bevaringsverdige trærnes rotsystem og kroner. Ver-
neverdige trær i byggeområdet vil bli vist bevart. Hver bolig vil få tilgang til sykkelparkering og 
2 p-plasser ved boligen. De nye boligene vil få tilgang til min. 150 kvm privat uteoppholdsareal 
ved boligen, jf. kommuneplanen § 40. 
 
 
NY BEBYGGELSE I ØST 
Den nye bebyggelsen i øst består av 3 frittliggende småhus som vil bli lagt til flaten med minst 
vegetasjon, der hvor den gamle gardsveien ligger/ender. Boligene vil henvende seg inn mot 
hageanlegget, og er plassert med intern avstand for å ivareta/opprettholde utsynet fra vegen 
Elvegård til Kvalavassdraget/friluftsområdet. Den gamle gardsvegen sør i planområdet vil bli 
oppgradert for å fungere som en felles adkomstvei for boligene. Her kan en se for seg at opp-
arbeidelsen fortsatt skal være enkel/gruset for ikke å ødelegge opplevelsen av nettopp å være 
«gardsvei», samt for ikke å risikere å bli gjort skade på rotsystemet til bøkerekken som følger 
gardsveien. Hver bolig vil få tilgang til sykkelparkering og 2 p-plasser ved boligen. De nye bo-
ligene vil få tilgang til min. 150 kvm privat uteoppholdsareal ved boligen, jf. kommuneplanen § 
40, samt tilgang til min. 150 kvm felles uteopphold/nærlek plassert i synergi med parken, for å 
fungere som en felles sosial møteplass, jf. kommuneplanen § 44.  
 
 
NATUR-/KULTURMILJØ 
Hovedhuset, kårhuset porten/gjerdet og hagen vil bli vist i hensynssone kulturmiljø. Her vil en 
basere seg på momenter i kommuneplanens bestemmelser §§ 29, 31, 34 og 35. Eksisterende 
bebyggelse vil inngå i planen, men gis mulighet for revitalisering. I lag med antikvarisk sakkyn-
dig vil det kunne tilrettelegges for oppgraderinger, ombygging, tilbygg innenfor hva planbe-
stemmelser åpner for. Hagen vil dog fortsatt tilhøre hovedhuset slik at en sikrer at hovedhuset 
fremstår tydelig, fritt og omkranset av hagen som det alltid har gjort. Paviljong som i dag ligger 
ved hovedhuset, vil kunne flyttes ut i hageanlegget. Skjøtsel av hagen vil måtte være tillatt. Ver-
neverdige trær i hagen vil bli regulert til bevaring. Det vil være mulig å føre opp eksempelvis 
redskapsbod, pergola, drivhus og lignende som vil bidra til å styrke bruk og vedlikehold av ha-
gen. 
 
Slik som byggeområder og hagen blir avgrenset opprettholdes den visuelle opplevelsen av 
grøntstrukturen sett fra hageporten ved veien Elvegård. Samtidig er ny bebyggelsesstruktur øst 
og vest for hagen plassert med utsyn mot hagen, slik at alle nye boliger rundt hagen vil få opp-
levelsen av den grønne lungen. Påkrevd areal for felles nærlek som ligger sørøst for hagen vil få 
synergi med hagen vha. sin lokalisering inntil denne. Planbestemmelser vil forutsette at av-
grensninger mellom hage og byggeområder må foretas med vegetasjon slik at det visuelt 
grønne preget opprettholdes. 
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Planbestemmelser vil ivareta og styrke kultur-/naturverdier i miljøet som den nye bebyggelsen 
legges inn i. Her vil kunne legges bestemmelser om utforming, materialvalg og fargevalg. Sam-
tidig vil tettheten som nå forespeiles, 1,1 boliger/daa, bidra til at det blir enklere å etablere ny 
bebyggelse og samtidig ivareta disse verdier. Mht. ønsket om reduksjon i utnyttelse i forhold til 
overordnede planer vises til momenter i retningslinjer i Regional plan for Haugalandet pkt. 14, 
samt retningslinje i Kommuneplanen for Haugesund kommune § 71 hvor det er sagt; «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, eksis-
terende bebyggelsesstruktur, og hvordan økt utnyttelse vil kunne påvirke stedets karakter og 
bokvaliteten for øvrig.». 
 
 
OPPSUMMERING 
Med illustrert tomteplassering/utbyggingstypologi er det vurdert at stedlige forhold så som 
terreng, landskap, vegetasjon og bebyggelsesstruktur vil bli ivaretatt og styrket. Alle boliger vil 
få god uteroms- og bokvalitet. 
 
 


