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VARSEL OM ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR STORHAUG-GRUTLE RL979, 

HAUGESUND KOMMUNE 
 
Planinitiativ/avgrensning av reguleringsendring: 
På vegne av Tønnesen og Vik Holding AS varsles det endring av reguleringsplan i samsvar med plan- og 
bygningslovens §§ 12-8 og 12-14, 2. ledd, for en avgrenset del av «Reguleringsplan Storhaug – Grutle, Nordre 
Bleikmyr» planID RL979. Området ligger nordøst for bykjernen i Haugesund. 

 
Figur 1: Gjeldende plan, med plangrense for endringen. Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB AS. 

 

Hensikten med reguleringsendringen er å omgjøre en del av et felt regulert til blokkbebyggelse (4-manns-
bolig) til en frittliggende enebolig, endringen vil medføre et betydelig mindre inngrep i fjellsiden øst i fel-
tet. Endringen omfatter eiendommen 22/588. Foreslått endring vil medføre at totalt antall boenheter in-
nenfor reguleringsplanen reduseres med 3 boenheter. Endringen går imot kommunen sitt ønske om fortet-
ting, men kommunen er likevel positiv til en utbygging som ikke har like stor utskjæring som en firemanns-
bolig vil ha.  

 

I 2015 ble det forsøkt prosjektert en 4-mannsbolig på eiendommen. Denne ble ikke bifalt av Haugesund 
kommune med bakgrunn i det store terrenginngrepet dette tiltaket ville medført, jfr. tilsvarende inngrep 
for 4-mannsboligene som ligger rett sørøst for denne eiendommen.  

Naboer/offentlige instanser 
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Figur 2: Reguleringsendring. Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB AS. 

Byggegrense: 
Byggegrensen mot vest er redusert fra 5 meter til 1 meter for å minimere terrenginngrep. Kommunen har 
akseptert avstanden med bakgrunn i konsekvensen for høy skjæring ikke er ønskelig og at privatisering ut i 
offentlig friområde vanskelig lar seg gjøre på grunn av høydeforskjeller.  
 
Veg til bolig og friområde/lekeplass: 
Adkomsten til boligen vil få en annen høyde enn adkomsten til friområde og lekeplassen, bestemmelsene 
sikrer at ny adkomst til friområde og lekeplass skal opparbeides samtidig som adkomst til bolig. 
 
Overvann: 
Boligen ligger nedenfor et stort nedslagsfelt, og det vil være behov for en avskjærende grøft i bakkant av 
boligen for å ta hånd om overvannet. Plan for håndtering av overvannet vil være en del av prosjekteringen 
av boligen, og bestemmelsene sikrer at dette ivaretas. 
 

Rasfare: 

Ifølge aktsomhetskart er det potensiale for ulike typer rasfare i området.  

 
Figur 3: Rasfare. Kilde: temakart-rogaland.no 

Kommuneplanen legger føringer for hvordan bebyggelse av areal skal foregå når skredsikkerhet ikke er til-
strekkelig dokumentert i eldre reguleringsplaner: 
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Figur 4: Ang. skredfare. Kilde: Kommuneplan Haugesund 2014 - 2030. 

Bestemmelsen er analogt lagt til grunn for reguleringsendring. Sakkyndig Norconsult AS har utarbeidet 
rapport datert 15.12.2021 for å vurdere rasfare. Rapporten er gjort bindende for videre håndtering av rasfa-
ren, rasutsatt området er vist med faresone for skred i plankartet. Rekkefølgebestemmelsene sier at tiltak 
for å motvirke rasfaren skal være utført før det gis brukstillatelse i felt B11.  
 

Reviderte planbestemmelser: 

Gjeldende planbestemmelser påføres en ny § 10A som kun blir gjeldende for felt B11. Her er det sagt: 

- 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 eien-

domsgrense mot offentlig friområde i vest. Trapp tillates etablert i eiendomsgrense. Forstøtnings-
murer/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 til-
bakeføres 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 sik-
ringstiltak. Sikringstiltak må detaljprosjekteres. 
Rekkefølgekrav: 

- tiltaksplan for sikring av rasfare må foreligge ved søknad om tiltak i felt B11. Sikringstiltak iht. tiltaks-
plan 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 brukstilla-
telse til bolig i felt B11. 

 

 

 

Skisseforslag: 

For å dokumentere at reguleringsendringen tilrettelegger for gode løsninger er det utarbeidet et skissefor-
slag. Forslaget viser en frittliggende enebolig hvor parkeringen er lagt i sokkel under terreng. Boligen er 
lagt i eiendommens vestre grense mot friområdet der terrenget har minst fall, for å minimere terrenginng-
rep. Her vil boligens hovedetasje skjule det meste av skjæringen som oppstår. Det er dokumentert min. 
150 m2 privat uteoppholdsareal i tråd med kommuneplanens bestemmelse § 40, samt dokumentert 2 par-
keringsplasser i tråd med kommuneplanens krav for enebolig tabell 5.1. 
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Figur 5: Situasjonsplan, skisseforslag. Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB AS. 

 
Figur 6: Illustrasjon skisseforslag sett fra sørvest. Kilde: Ark. BHB AS. 

 
Figur 7: Snitt skisseforslag. Kilde: Ark. BHB AS. 

 
 
Eventuelle merknader til planendringen skal sendes innen 07.08.2022 til: 
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS, Pb 29, 5501 HAUGESUND eller på e-post:  v.mor-
tveit@abhb.no 
 
Det gjøres oppmerksom på at endring av plan ihht. Pbl. § 12-14 medfører at endringen ikke 
legges til offentlig ettersyn. Om det ikke foreligger kvalifiserte merknader behandles merkna-
den med delegert myndighet fra kommunestyret, jfr. pbl. § 12-14 2. ledd. 
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Ved ytterligere spørsmål kan en henvende seg til kontaktperson Vivian Mortveit,  
Mob.  922 40 424 eller E-post:  v.mortveit@abhb.no  

 

Komplett varslingsmateriale med alle vedlegg er lagt ut på kommunens nettside: dagens gjeldende regule-
ring med tilhørende planbestemmelser, revidert plankart med tilhørende reviderte planbestemmelser, fo-
reløpig situasjonsplan, illustrasjoner og snitt, samt rasrapport. 

 

 

Vennlig hilsen 

 
 
Vivian Mortveit  

A R K I T E K T K O N T O R E T  
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