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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet      
 
Forslagsstiller: Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS 

PB 29 Sentrum 
5501 Haugesund 
Kontakt: Vivian Mortveit tlf. 922 40 424, mail: v.mortveit@abhb.no 

 
 
På vegne av hjemmelshaver: Tønnesen og Vik Holding AS 

Salhusvegen 15 
     5529 Haugesund 
 

Planinitiativ: 
Plan Storhaug-Grutle RL979 er utarbeidet av Haugesund kommune og vedtatt 13.03.1986. 
Planområdet er bygget ut med unntak av 1 tomt for blokkbebyggelse, samt 2 tomter for 
frittliggende småhusbebyggelse. Formålet med den foreslåtte planendringen er å omgjøre 
eiendommen gnr. 22 bnr. 588 fra blokkbebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse, 1 
enebolig tomt. 
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Kapittel 2: Planprosessen         

 
Orientering: 
I dialog med Haugesund kommune vil plandokumentasjonen sendes inn komplett til 
kommunen for vurdering av om endringen kan behandles administrativt etter PBL § 12-14 2. 
ledd. 
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Kapittel 3: Planstatus:         
 

Fylkeskommunale planer: 
ATP – Regional plan for areal og transport på Haugalandet har norm på 3,0 boliger/daa 
innenfor tettsted og i nærliggende boligområder for øvrig i Haugesund. 
 
I planens pkt. 12 er dog sagt; 
«Kravet til tetthet må sees i forhold til tomtens størrelse, utforming, terreng, og stedets karakter for 
øvrig. Ved utbygging i større områder, kan enkeltområder ha lavere utnytting tilfredsstiller 
tetthetsnormen. Kommunen kan gjennom lokale fortettingsstrategier differensiere tetthetskravene, så 
lenge det samlede utbyggingspotensialet opprettholdes.» 
 

Kommuneplanen 2014 - 2030: 
Jf. kommuneplanen § 71.1 2. avsnitt. I sone 3 i kommuneplanen er tetthetskravet 3 
boliger/daa. Dette forutsatt at bokvalitet og kvalitet på uterom oppfylles. 
 

Gjeldende reguleringsplan: 
I gjeldende reguleringsplan Storhaug-Grutle, RL979 er området regulert til blokkbebyggelse. 
 
Innenfor området regulert til blokkbebyggelse er det 3 firemannsboliger og den øvrige 
omkringliggende bebyggelsen i planen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. 
 

 
Bilde:  Arealet endringen gjelder. Utsnitt av Fonnakart, revidert av Ark. BHB AS. 
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Kapittel 4: Dagens situasjon        
 

Beliggenhet: 
Arealet ligger i bydelen Bleikmyr, i byens nordre del, ca. 5,5 km fra Haugesund sentrum, 
inntil friluftsområder rundt Nuten. 
 
 

 

 
 

Bilde:  Planendringens beliggenhet. Utsnitt av Fonnakart, revidert av Ark. BHB AS. 
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Adkomsten: 
Arealet har tilkomst fra Austrheimvegen via samleveien Grutle som har langsgående fortau, 
og ligger til stikkvei Hovslagervegen som mangler fortau. Myke trafikanter kan velge å 
komme til arealet via turveier som ligger i inntilliggende offentlige friområde. 
 

Eksisterende bebyggelse i og rundt området: 
Arealet er bebygd, i området rundt er det etablert firemannsboliger og frittliggende 
småhusbebyggelse i tråd med gjeldende plan. 
 

Tilgang til grøntstruktur/lek 
Offentlig friområde, og lek ligger inntil arealet. Planområdet Storhaug-Grutle, øvre del mot 
nord hvor endringen er lokalisert, har direkte adgang til byens friluftsområder. En tilkomst 
til friområdet ligger helt sør i Hovslagervegen, en tilkomst går igjennom lekeplassen og 
nordover.  

 
   Bilde:  Utsnitt av Fonnakart blå sirkel viser tilkomst til omkringliggende friområder, revidert av Ark. BHB AS. 
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Topografi, grunnforhold: 
Området som endringen omfatter, ligger i et bratt terreng med stigning fra sørvest mot 
nordøst. Samtidig har arealet en begrenset dybde og ligger i plangrensen omkranset av 
offentlige friområder utenom firemannsboligene i sørøst. Tomtens laveste kote ligger på + 33 
m, høyeste på + 59 m, dvs. en stigning på ca. 26 m fra laveste til høyeste nivå.  
 
Grunnen består av et morenelag, med underliggende fjell. 
 

   
Bilde: Tykk morene. Kilde: Nasjonal løsmassedatabase 
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Vegetasjon, naturmangfold 
Naturbasen er sjekket. Internt i planområdet er det ikke registrert arter med nasjonal 
forvaltningsinteresse, men i planområdets nærområde er det registrert 2 observasjoner av 
grønnfink (Chloris chloris) som er en nær trua art og en observasjon av gråspurv (Passer 
domesticus) som er en trua art.  
 
 

 
Bilde: Forekomst naturmangfold. Kilde: Naturbase 
 
 
Det er med dette vurdert at planområdet er tilstrekkelig vurdert mht. naturmangfold, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Planområdet med omegn er ikke vurdert som funksjonsområde for 
registrerte fugler. Eksisterende vegetasjon vurderes ikke som bevaringsverdig og forventes 
fjernet. Arter som er registrert i planområdets nærområde vurderes ikke bli berørt av 
tiltakene i planforslaget, jf. naturmangfoldloven § 9. 
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Solforhold: 
Arealet ligger vest for en fjellrygg med åpent landskap mot sørvest, noe som gir området 
gode solforhold fra sør og vest. 
 

Barn- og unge: 
Planområdet er befart. Barn- og unge bruker ikke planområdet aktivt pr. dd. Det er ikke 
behov for å dokumentere erstatningsareal for barns lek. Arealet ligger like ved en offentlig 
lekeplass godt innenfor 50 m avstand. Tilkomsten til lekeplassen ligger pr. dd. hvor 
forlengingen av kjøreveien frem til tomten blir lagt. Parallelt med opparbeidelse av 
veiforlenging må omlegging av tilkomst til lek ivaretas. 
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Kapittel 5: Planforslaget         
 

Beskrivelse av endringen: 
Hensikten med reguleringsendringen er å omgjøre blokkbebyggelse i gjeldende plan til felt 
B11 - frittliggende småhus. Ønsket er å etablere et bygg som er tilpasset terrenget og 
samtidig ivareta bokvalitet, og områdekvalitet i området generelt. 
 

Arealbruk: 
 

 
Bilde: Dagens gjeldende plan. Kilde: Fonnakart 
 
 

 
Bilde: Forslag til planendring. Kilde: Ark. BHB AS 
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Formål Areal (kvm) 
 

Boligbebyggelse 
 

825,47 

Kjørevei 
 

86,01 

Sammenlagt 911,48 kvm 
 
9,1 daa 
 

 
 

Behovet for/konsekvensen av endringen: 
Nedenfor følger en oversikt og beskrivelse av endringene, behovet for og konsekvensene av 
disse. 
 
Området som endringen omfatter, vestlig del av område for blokkbebyggelse, ligger i et bratt 
terreng med stigning fra sørvest mot nordøst. Samtidig har arealet en begrenset dybde og 
ligger omkranset av offentlig friområde på tre sider. Det ble vurdert omsøkt en firemannsbolig 
på tomten i 2015, men kommunen ville ikke bifalle søknaden. En firemannsbolig ville medført 
store terrenginngrep med en bratt fjellskjæring i bakkant. Det var også problemer med å få 
tilstrekkelig uteoppholdsarealer og parkering. Se situasjonsplan og snitt fra søknaden om 
oppføring av firemannsbolig under.  
 

 
Bilde: Situasjonsplan for firemannsbolig fra søknad i 2015. Kilde: Ark. BHB AS 
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Bilde: Snitt for foremannsbolig fra søknad i 2015. Terreng før og etter. Kilde: Ark. BHB AS 
 
 
Området ligger i et etablert boligområde, Grutle, med tre oppførte firemannsboliger innenfor 
området for blokkbebyggelse, resterende bebyggelse er eneboliger. For å ivareta bokvalitet og 
best mulig terrengtilpassing, samt for å tilpasse til den typiske bebyggelsen i strøket, er det 
valgt å søke om reguleringsendring for å omgjøre en del av blokkhusbebyggelsen til et 
frittliggende småhus. På en slik måte kan bygningen tilpasses terrenget på en mer forsvarlig 
måte. Bygningens sokkel har carport og inntilfylles på tre sider med utvendig trapp opp til 
første etasje på ca. kote + 38,5 m, på samme høyde som uteoppholdsarealet. En oppnår på 
denne måten en flott privat uteplass vest og sør for boligen på min. 150 kvm, med utsikt mot 
stallen, og med lys på hele arealet kl. 15 på vår-/høstjevndøgn. Bygningsmiljøets identitet 
bevares ved at bygningstypologien opprettholdes, samtidig som områdekvaliteten i 
boligområdet ivaretas. 
 
Det er vurdert at omsøkte endringer i planen i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen for øvrig. Arealet har stått urørt siden planen ble vedtatt i 1986, og området er ferdig 
utbygd ellers. Utviklingen av siste del av blokkbebyggelsen har stoppet opp grunnet 
utfordrende terreng, og en har ikke kommet frem til en akseptabel løsning på å etablere en 
firemannsbolig på arealet. Med gjeldende arealformål ser en at det er vanskelig å ivareta god 
folkehelse internt i prosjektet. 
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Tetthet/tomtestørrelse 
Det er valgt å søke om reguleringsendring for å etablere en frittliggende enebolig i del av felt 
for blokkbebyggelse. Utnyttelsen i feltet for blokkbebyggelsen er på ca. 4,5 boliger/daa hvis en 
regner 16 boenheter totalt (4 stk. firemannsboliger) og er med denne løsningen vurdert å bli 
redusert med 3 boenheter, og blir med det ca. 3,7 boliger/daa. Tar en for seg hele planområde 
vil trolig utnyttelsen være lavere på grunn av den store andelen eneboligbebyggelse i planen 
med tomtestørrelser fra ca. 500 opptil ca. 1000 kvm.  
 
Utnyttelsen innenfor byggeområde blokkbebyggelse (inkl. endring) er med dette høyere enn 
hva dagens ATP-norm og kommuneplan forutsetter. ATP sin norm har en forventning om 3,0 
boliger/daa i byggeområder som ligger mer enn 1 km fra Haugesund sentrum. Jf. 
kommuneplanen § 71.1 andre avsnitt, sone 3 i kommuneplanen har også tetthetskravet 3 
boliger/daa. Her er tetthetskravet dog forutsatt at bokvalitet og kvalitet på uterom oppfylles. 
 
I tabell nedenfor vises en omtrentlig beregning av før/etter situasjonen innenfor arealet for 
blokkbebyggelse. 
 

Omtrentlig areal 
byggeområde 
blokkbebyggelse 
(inkl. endring) 
 

Antall boenheter «FØR» 
reguleringsendring 

Antall boenheter «ETTER» 
reguleringsendring 

3,515 daa 
 

16 boenheter 13 boenheter 

Utnyttelse/daa 
 

4,5 boliger/daa 3,7 boliger/daa 

 
 
Det er vurdert at tettheten i dette tilfellet er ivaretatt, og at en må se vekk i fra det etablerte 
byggefeltet som var regulert i 1986 å ha fokus på at utbyggingen tilpasses feltets naturgitte 
forhold, som topografi og lysforhold, samt planområdets karakter for øvrig.  
 
Jf. kommuneplanen § 71.1 fjerde avsnitt. Eneboligtomter under 500 kvm tillates ikke. 
Planendringen forholder seg til denne bestemmelsen. Tomten har en størrelse på 825 kvm. 
 

Barn og unge/folkehelse 
Det er en nærlekeplass innenfor 50 m avstand fra eiendommen. Lek kan nås via offentlig 
friområde, og i nærområde ligger det tilkomst til store friluftsområder som innbyr til 
rekreasjon og frilek. I forbindelse med endringen er det i bestemmelsene ivaretatt omlegging 
av tilkomst til nærlek i § 10 A: «-kjørevei, omlegging av tilkomst til lek, VA og tilbakeføring av 
friområde langs eiendomsgrense mot i vest skal være utført og godkjent av Haugesund kommune før det 
gis brukstillatelse til bolig i felt B11.».  Privat uteoppholdsareal ved boligen innbyr til uteopphold 
på egen eiendom. Planendringen ligger i gangavstand, ca. 1,3 km fra Austrheim barneskole. 
Den kan nås trafikksikkert via boliggater som har fortau og via turveier. På Bleikmyr ligger 
det 2 barnehager. 
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Folkehelsen følger av Folkehelseloven § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid. 
Folkehelseperspektivet er også synliggjort i PBL §3-1 som stiller krav til at oppgaver og hensyn 
i planleggingen skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller. Det skal 
det legges til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst og- 
levekår.  
 
Forslag til planendring er kommet opp som et resultat av at det er vurdert som vanskelig å 
oppnå disse folkehelsefordelene med en høyere utnyttelse. Ved lavere tetthet klarer en å 
oppnå formålstjenlige uteareal med godt lysforhold vår- og høstjevndøgn ved boligen. Det blir 
et hyggeligere bomiljø for ny og eksisterende boliger når store terrenginngrep unngås og 
strøkskarakteren videreføres. Tilstrekkelig uteoppholdsareal er dokumentert i situasjonsplan, 
jf. vedlegg Situasjonsplan. Lysforhold er dokumentert i soldiagram, jf. vedlegg Soldiagram. 
 

 
Bilde: Situasjonsplan  Kilde: Ark. BHB AS 
 
 

 
Bilde: Soldiagram vår-/høstjevndøgn kl. 15.00  Kilde: Ark. BHB AS 



Side 16 av 18           Reguleringsendring – Del av plan Storhaug-Grutle              Plan RL979 
 

Estetikk/miljø 
Planendringen tilrettelegger for et bomiljø som med sin størrelse og sitt uttrykk styrker og 
forholder seg til den eksisterende omkringliggende eneboligbebyggelsen. Illustrasjon og snitt 
viser at fjernvirkningen blir tilforlatelig og at volumene harmonerer med høyde på 
eksisterende boliger, bygningsmiljøet rundt og terrenget, jf. vedleggene Illustrasjoner og Snitt. 
Intensjonen er å ha minst mulig terrenginngrep. Byggegropen blir kun bygningens 
fotavtrykk og snuareal for bil, samt ivaretakelse av overvann vha. avskjærende grøft bak 
bygningen. Massene vil bli håndtert/overtatt av grunnentreprenør som benytter dem i et 
annet prosjekt eller leverer massene på godkjent deponi. 
 

 
Bilde: Illustrasjon sett fra sørvest. Kilde: Ark. BHB AS 
 
 

 
Bilde: Snitt  Kilde: Ark. BHB AS 
 
Det er gjort noen tilføyelser i bestemmelsene for å påse at terreng inn mot friområde blir 
tilbakeført etter utført grunnarbeid.  
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Sikring rasfare 
Rapporten skredfarevurdering datert 15.12.2021 er gjort gjeldende i planbestemmelsene. 
Bestemmelse § 10 A er påført: 
«-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.» 
 

 

Universell utforming 
Iht. TEK17 er det kun krav om tilgjengelig boenhet dersom boenheten er i bygning med krav 
om heis, eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Boligen vil få 
hovedfunksjonene liggende i 2. etasje, sokkelen vil bli brukt til garasje og boligens adkomst. 
Dog blir boligen tilgjengelige frem til bolig ved at en har biloppstilling ved 
inngangsdøren/carport. 
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Kapittel 7: Vedlegg        
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