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Tiltakets adresse
Tiltakets art
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28/1206
Magnus Berrføtts gate 7, 5523 HAUGESUND
Rivning av garasje og bygging av ny enebolig med forstøtningsmurer
Marte Ringseth Helgeland

Vedtak
Vi gir tillatelse til rivning av garasje, bygging av ny enebolig og forstøtningsmurer, mottatt
25.02.2020, på vilkår:
1) Bygning følger arkitekts tegninger, materialvalg og beskrivelser nøyaktig.
2) Bøketre og bøkehekk mot Havnaberggata skal bevares og må derfor sikres
tilstrekkelig under bygging.
3) Utomhusplan følger arkitekts tegninger nøyaktig, men tilføres før igangsetting mer
forpliktende plan for vegetasjon mot Magnus Berrføttsgt i nord og mot nabo vest.
Mot vest bør blind fasade settes tydelig av til vegetasjon.
4) Alle opparbeidelser av fortau må følge sentrumsplanens formveileder. Akkurat her
betyr dette i praksis fortauskanter av eksisterende Hvalergranitt (eller ny, lys
granitt dersom dette ikke kan skaffes), 2 rader med storgatestein i rennestein og
asfalt på fortau.
Senest ved søknad om igangsetting må:
- det leveres nøyaktig material-liste på hele husets eksteriør inkludert vinduer, dører,
takrenner, beslag, grunnmur mm.
- revidert situasjonsplan og utomhusplan sendes inn
- rørleggermelding være godkjent
Tillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) §. 21-4.

_____________________________________________________________________________________
Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Besøksadresse
Kirkegata 85, 2. etg

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks

Bankgiro
3330 30 47722
Organisasjonsnr
944 073 787

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

Vi gir dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad i kommunedelplan for Haugesund sentrum 20142030.
Dispensasjonen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2.

Opplysninger om byggesaken
Kort beskrivelse av søknaden
Det er søkt om tillatelse til rivning av eksisterende garasje og bygging av ny enebolig med
forstøtningsmurer og hageanlegg i Magnus Berrføtts gate 7. Tomten er liten og det er derfor
ikke mulig å overholde avstandsreglene på 4 meter til nabogrense.
Tomten ligger i hensynssone for Lothemarken, Havnaberg og Asalvik. Tiltakets estetiske
kvaliteter er derfor særlig viktig.
Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden
Tomtens areal
325 m² (netto)
Tiltakets bruksareal (BRA)

1.etg: 81,7 m²
2.etg: 82,6 m²
3.etg: 56,4 m²

Tiltakets bebygde areal (BYA)

97,5 m2

Grad av utnytting

30 %

Tiltakets høyde

Møne: 8,75 m
Gesims: 7,3 m

Antall boenheter

1

Antall parkeringsplasser

2 parkeringsplasser (i garasje)

Uteoppholdsareal

180-200 m²

Plangrunnlaget for eiendommen
Eiendommen er uregulert og avsatt til bolig i kommunedelplan for Haugesund sentrum
(sentrumsplan) vedtatt 09.09.2015.
Søknaden er i konflikt med kommuneplanens bestemmelse for utnyttelsesgrad.

Tidligere saksbehandling
Det ble i sak 2016/1661 gitt tillatelse til fradeling av denne tomten (Magnus berrføtts gate 7).
Tillatelsen ble påklaget av Benny Dagmar Fjære og Jan Trygve Pedersen. Klagen nådde
ikke frem, og Fylkesmannen opprettholdt kommunes tillatelse.
Kommunen har ikke anledning til å gi tillatelse til fradeling av tomter som ikke lar seg
bebygge, jf. Plan- og bygningsloven § 26-1:
«Opprettelse av ny grunneiendom... må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold
som strider mot denne lov, forskrift eller plan.
Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes
tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter
reglene i denne lov.»
På grunn av denne bestemmelsen og at Magnus Berrføtts gate 7 har både en krevende form
og liten størrelse, var det nødvendig med godt tegningsgrunnlag fra søker for å dokumentere
at tomten lot seg bebygge. Tegninger som ble levert er vist på neste side.
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Spesielle forhold
Det er i skjøte til eiendommen opplyst om følgende avtale:
«Eier av gnr. 28 bnr. 1206 i kommunenummer 1106, gis rett til å bygge i nabogrensen til
1106/28/740»
Videre er det opplyst følgende:
«... tomten 1106/28/1206 får anledning til å bygge helt i grensen til hennes resterende
eiendom – dette tinglyses således som et hefte på resteiendom 1106/28/740 – med tanke på
notoritet for eventuelle fremtidige eiere av denne.»
Med bakgrunn i denne avtalen og at søkt bolig ikke avviker vesentlig fra skisseprosjektet i
delingssaken, er det ikke behov for dispensasjon fra avstandsbestemmelsen (pbl. § 29-4 )
ved behandling av denne søknaden.

Naboer og gjenboere
Merknad
Det har kommet inn merknader til søknaden fra flere naboer på det opprinnelige varselet
som ble sendt i september 2019. Oppdatert nabovarsel ble sendt i februar, men tre de
varslede opprettholder i hovedsak sine merknader uten tillegg.
Vibeke og John Rolfson Haavik, Magnus Berrføtts gate 4, gnr./bnr. 28/739
De har følgende merknader til søknaden:
1. Tomten burde aldri vært skilt ut
2. Ikke godt nok tilpasset omgivelsene
3. Huset er plassert for nært nr. 5
4. Huset er for stort og høy og bør derfor legges lavere i terrenget
5. Vestvendt veranda må begrenses slik at denne kun vender mot sør og vest
6. Vindu i stue i 3. etasje må fjernes da dette gir direkte innsyn til vår eiendom
Benny Dagmar og Jan Trygve Pedersen, Gange-Rolvs gate 2, gnr./bnr. 28/793
De har følgende merknader til søknaden:
1. Huset er betydelig større enn det som var skissert ved delingssøknaden og vil også
ta mer utsikt.
2. Ikke tilstrekkelig tilpasset omgivelsene
Vibecke Endresen og Trine Kirkedelen, Magnus Berrføtts gate 5, gnr./bnr. 28/740
De har følgende merknader til søknaden:
1. Estetikk, plassering på tomten og byggehøyder
2. Avstand til nabogrense... Huset er mye større enn det som Gismervik skisserte
3. Innsyn fra takterrasse
4. Grunnarbeid... bekymret for sprengningsarbeider og etterlyser en plan
5. Planlagt prosjekt vil føre til en signifikant verdiforringelse.
Stian Lauknes og Camilla Vandvik, Magnus Berrføtts gate 6, gnr./bnr. 28/741
De har følgende merknader til søknaden:
1. Negativt for strøkskarakter
2. Plassering... for nært Magnus Berrføtts gate 5
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Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til merknader
Ansvarlig søker tilsvar oppsummert:
1. Endelig prosjekt er lavere enn skissen til Gismervik
2. Tomten ble solgt med tinglyst erklæring om at bygging i grensen mot Magnus
Berrføtts gate 5 var tillatt. Boligen er likevel trukket en meter fra grensen til Magnus
Berrføtts gate 5 for skape mer luft/lys mellom bebyggelsen og å imøtekomme
merknader.
3. Takformen er endret i tråd med skisseprosjektet, slik at det blir mindre dominerende
4. Eksisterende trær har omfattende råteskader. Det vil på grunn av dette være behov
for å ta noen av trærne uansett, men byggesaken fremskynder dette. Trær som blir
tatt ned blir erstattet med nye trær som passer inn i området.
Bøketreet mot Havnaberggata ønskes bevart (hvis mulig). Kan det ikke bevares
settes det opp et erstatningstre her også.
5. Fasaden mot nord er bearbeidet og har langt mindre vindusarealer enn opprinnelig
varslet
6. Bygget skal være i kontrast med omgivelsene, men samtidig bruker vi mer kjølige
farger enn rødfargen som først ble varslet.
Vi viser for øvrig til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.
Kommunens vurdering
Alle merknadene påpeker at det nye huset ikke i tilstrekkelig grad ivaretar strøkskarakteren.
Flere påpeker i tillegg at huset er foreslått plassert for nært Magnus Berrføtts gate 5 og at
takterrasse og vinduer kan føre til innsyn.
Strøkskarakter og estetikk er grundig vurdert av byantikvaren på sidene som følger. Vi
kommenterer derfor ikke disse merknadene ytterligere her.
Når det gjelder det at boligen er foreslått plassert nærmere nabogrense enn 4,0 meter, er det
først og fremst Magnus Berrføtts gate 5 dette har konsekvenser for (i tillegg til
strøkskarakter).
Magnus Berrføtts gate 5 og 7 ble, som ansvarlig søker viser til, solgt med rettighet/heftelse
som tillater bygging i nabogrensen. Det var også tydelig i Gismervik sine skisser, som dannet
grunnlag for delingstillatelsen, at i grensen mot nr. 5 kunne det bygges to fulle etasjer med
takterrasse på toppen.
Det nye prosjektet viser at det blir større avstand fra takterrasse i 2. etasje til nabogrense i
vest, og at boligen blir lavere enn det som var grunnlaget for delingssøknaden. (se
illustrasjon på neste side. Gismervik sitt prosjekt er tegnet med rød strek.).
Det skisserte prosjektet til Gismervik var planlagt til 25 %. Det nye prosjektet er planlagt til 30
%. Størrelsen på boligen har dermed økt, men kommunen har også startet en rullering av
sentrumsplanen. I denne rulleringen er det foreslått å øke tillatt %BYA fra 25 % til 30 % i
villastrøk, siden dette i mange boligområder allerede er etablert praksis. En økning av
boligens %BYA vil dermed være i tråd med politiske føringer gitt i forbindelse med dette
planarbeidet.
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Tiltakets visuelle kvaliteter
Under forutsetning av at følgende vilkår følges, tilfredsstiller den nye boligen lovens krav om
visuelle kvaliteter:
1) Bygning følger arkitekts tegninger, materialvalg og beskrivelser nøyaktig.
2) Før igangsetting leveres nøyaktig material-liste på hele husets eksteriør inkludert
vinduer, dører, takrenner, beslag, grunnmur mm.
3) Bøketre og bøkehekk mot Havnaberggt skal bevares og må derfor sikres
tilstrekkelig under bygging.
4) Utomhusplan følger arkitekts tegninger nøyaktig, men tilføres før igangsetting mer
forpliktende plan for vegetasjon mot Magnus Berrføttsgt i nord og mot nabo vest.
Mot vest bør blind fasade settes tydelig av til vegetasjon.
5) Alle opparbeidelser av fortau må følge sentrumsplanens formveileder. Akkurat her
betyr dette i praksis fortauskanter av eksisterende Hvalergranitt (eller ny, lys
granitt dersom dette ikke kan skaffes), 2 rader med storgatestein i rennestein og
asfalt på fortau.
Alle eiendommer i Haugesund sentrum blir vurdert av byantikvar og det er denne uttalelsen
som ligger til grunn for kommunens vurdering etter plan- og bygningslovens
estetikkbestemmelse (§ 29-2).
Byantikvarens vurdering er gjengitt i sin helhet under.
Vurdering av byantikvar
Tomten:
Magnus Berrføttsgt 7 er en liten tomt skilt ut fra den langt større naboeiendommen i vest;
Magnus Berrføttsgt 5 (28/740). Tomten ligger i det gamle velfungerende villastrøket
Lothemarken.
Vernestatus:
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Magnus Berrføttsgt 7 inngår i Hensynsone 5 - Lothemarken, Havnaberg & Asalvik. Det
samme gjør all nabobebyggelse og Christine Elisabeths Gravlund på andre siden av
Havnaberggt mot sør. Hensynsone 5 korresponderer noenlunde med Riksantikvarens NBområde for byområder med nasjonal bevaringsverdi.
Magnus Berføttsgt 5 som nr.7 er utskilt fra rommer en større jugendvilla fra 1912 med høy
bevaringsverdi (egenverdi og Miljøverdi).
All øvrig omkringliggende bebyggelse er også registrert med ulik grad av bevaringsverdi. Det
meste er jugendvillaer fra jobbetidsboomet under første verdenskrig.

Søknad om nybygg:
Bakgrunn:
Daværende eier av Magnus Berrføttsgt 5 begynte prosessen med å skille ut en tomt allerede
tilbake i 2014. Hun ble da fra byantikvaren tydelig frarådet å skille ut tomten fra hagen i sør
og vest fordi dette ville kompromisse den gamle villaeiendommen betydelig. Man valgte da å
skille ut den ikke opparbeidede og lite brukte østspissen av eiendommen. En forutsetning for
utskilling var at en ny enebolig særlig var beregnet på denne beliggenheten som på ingen
måte er egnet for noen standardløsning både som følge av tomtens form og størrelse, -men
også som følge av de de krevende omgivelsene forøvrig. Det ble særlig vektlagt at hagene i
Lothemarken og Asalvik sammen med tilliggende Byparken og Christine Elisabeths gravlund
utgjør en betydelig grøntbuffer langs nordenden av Haugesund sentrum og at denne ikke
skal ødelegges av fortetting. Derfor ble trær et særlig viktig element ved prosjektering. Basert
på dette ble så et utkast til en tilpasset enebolig på eiendommen tegnet av arkitekt Thorleif
Gismarvik i dialog med byantikvaren. Med dette på plass ble tomten utskilt og etter hvert
solgt til dagens eier.
I mellomtiden var ny sentrumsplan vedtatt 2015 og i denne ble Lothemarken lagt ut til
hensynssone. I denne hensynsonen ble foruten bevaringsverdige bygninger, gravlund,
bypark og strøkskarakter også den nevnte grøntbufferen særlig vektlagt. I bestemmelsen for
hensynssonen står klart at byen har mange områder som kan fortettes, men akkurat i denne
hensynssonen (og tilsvarende hensynssoner like sør for sentrum) er grøntstrukturen hagene
utgjør viktigere enn fortetting. I Lothemarken er de reelle fortettetningsmulighetene dessuten
få ettersom de fleste tomtene er av moderat størrelse. Ettersom prosessen med utskilling og
nybygg i 2015 var kommet langt vurderer byantikvaren det som ryddigst å følge prosessen i
mål under forutsetning av at et nybygg på tomten i volum og fotavtrykk ikke avviker
nevneverdig fra prosjektet som fulgte med søknad om utskilling av tomten og at grøntstruktur
ivaretas best mulig.
Basert på dette har så dagens tiltakshaver som selv er arkitekt prosjektert en ny enebolig for
tomten som her omsøkes.
Alle deler av denne prosessen har foregått i dialog med byantikvaren.
Søknad:
Det søkes nå om en nybygget enebolig på Magnus Berrføttsgt 7. Før bygging må en eldre
betonggarasje på eiendommen (fra Magnus Berrføttsgt 5) rives.
Rivning av betonggarasjen vurderes uproblematisk.
Den omsøkte eneboligen er blitt til gjennom en lang og grundig prosess og selv om dette er
et annet hus en skisseprosjektet som fulgte med delingssøknaden i sin tid, er de for
omgivelsene viktige egenskapene fra skisseprosjektet videreført, men nå med personlighet
og innlevelse tegnet inn i et hus beregnet på en spesifikk familie. At huset nå bygges mest
mulig som tegnet vurderes derfor å være korrekt sett fra et antikvarfaglig ståsted.
Søknaden følges av en gjennomtenkt utomhusplan som er ferdig detaljert ut. Her blir det helt
avgjørende hvordan den ferdig opparbeidede tomten bidrar i grøntbufferen strøket utgjør.
Det som er tegnet vurderes gjennomgående å være velfungerende, -særlig mot Havnaberggt
hvor det store bøketreet og den gamle bøkehekken bevares. Også opp mot krysset i øst
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vurderes planen å ivareta grøntstrukturen i området greit. Men langs Magnus Berrføttsgate i
nord og mot nabo i vest virker ikke planen riktig like overbevisende.
Fra nord kommer huset kommer til å vise godt igjen og tydelig opptre i nabohusenes synsfelt
der. Men akkurat her virker hage og vegetasjon å være noe uforpliktende og det er mulig å
se for seg at den i praksis uteblir eller blir redusert til en målestokk med liten praktisk
betydning for omgivelsene. En måte å løse dette på kunne være et eller flere søyletrær like
innenfor hagemur langs gaten. Dette ville skapt et filter mellom gaten og fasaden. En annen
måte kunne være mer vegetasjon på espaljet (som jo huset er utstyrt med flere steder i
tegningsmaterialet).
Mot vest har det hele tiden ligget i kortene at huset vil ha en blind vegg mot nabo i vest. Nå
er huset tegnet slik at denne veggen ikke er større enn den må være, men denne burde i sin
helhet vært satt av til vegetasjon på espaljet slik at den i minst mulig grad fikk prege
nabohagen i vest.
Konklusjon
Søknaden kan fra et antikvarfaglig ståsted anbefales godkjent forutsatt det følgende:
1) Bygning følger arkitekts tegninger, materialvalg og beskrivelser nøyaktig.
2) Før igangsetting leveres nøyaktig material-liste på hele husets eksteriør inkludert
vinduer, dører, takrenner, beslag, grunnmur mm.
3) Bøketre og bøkehekk mot Havnaberggt skal bevares og må derfor sikres
tilstrekkelig under bygging.
4) Utomhusplan følger arkitekts tegninger nøyaktig, men tilføres før igangsetting mer
forpliktende plan for vegetasjon mot Magnus Berrføttsgt i nord og mot nabo vest.
Mot vest bør blind fasade settes tydelig av til vegetasjon.
5) Alle opparbeidelser av fortau må følge sentrumsplanens formveileder. Akkurat her
betyr dette i praksis fortauskanter av eksisterende Hvalergranitt (eller ny, lys
granitt dersom dette ikke kan skaffes), 2 rader med storgatestein i rennestein og
asfalt på fortau.

Tiltakets tekniske kvaliteter
Kravene i Teknisk forskrift (TEK17) gjelder fullt ut dersom det ikke er gjort unntak eller
dispensasjon i vedtaket ovenfor.
Produktdokumentasjon og vesentlige mangler
Vi forutsetter at produkter som blir benyttet i byggverket har nødvendig produktgodkjenning,
og at produktsertifikatene samsvarer med de produktene som faktisk blir benyttet.
Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan vi ikke gi midlertidig brukstillatelse.
Dersom vi ved tilsyn avdekker vesentlige mangler ved byggverket, produkter i byggverket
eller produktdokumentasjon, må vi vurdere om vi kan gi eller om vi må trekke tilbake den
midlertidige brukstillatelsen / ferdigattesten.

Dispensasjon
Tiltaket er i strid med sentrumsplanens tillatte utnyttelsesgrad, og er avhengig av
dispensasjon for å kunne få tillatelse.
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak
bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi
dispensasjon skal også være klart større enn ulempene.
Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse.
Boligen vi har prosjektert har en utnyttelse på 30 % BYA. Med kun 190 m2 bruksareal er
dette en liten enebolig i dag, og vesentlig mindre enn de eksisterende boligene i gata. En
bolig på en slik tomt byr på utfordringer hva gjelder dagens krav til utforming i møtet med
ønsket om å tilpasse så skånsomt som mulig i et veletablert strøk. Gismervik Arkitekters
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skisseprosjekt viser til plassering på tomt. Etter flytting av huset er vi nå ca 5 meter fra nabo
(eksklusive tilbygg) i vest og således ned mot tilsvarende avstand mellom husene ellers i
området.
På grunn av kravet om bevaring av eksisterende bøketre midt på tomtas langside mot sør
har vi gitt plass til det lille atriet i bygningslivet her. Atriet danner et tun som både gir plass til
hage og trær av høy verdi ifølge Byantikvar, sørger også for økt lysinnfall i det kompakte
bygget. Samtidig som vi viderefører hagen fra nabotomta i vest, har vi i atriet en uteplass mot
syd som likevel ikke sjenerer naboene som også har terrasse og uteplass mot syd.
Med 3 etasjer på relativt liten grunnflate er det vanskelig å oppnå universell utforming,
spesielt med tanke på at av de 97,5 m2 grunnflate vi har å bygge på, er 35 m2 garasje.
Boligen er tegnet så tilgjengelig som mulig hva gjelder utforming og innehar den samme
kompakte filosofien og effektivt utnyttet arealer med fleksible løsninger som et mikrohus.
Grunnet litt større utnyttelse på tomta, har vi til tross for få areal kunnet tegne et hus for en
større barnefamilie og et liv med endringer.
Dette er en bolig for livets alle faser. Man har mulighet til å gi voksende barn plassen og
privatlivet de trenger gjennom små effektive soverom, med tilhørende fellessoner som igjen
kan fungere som soverom for besøkende familie og venner. Man kan dele opp boligen internt
dersom behovet blir slik etterhvert, med inngang på to forskjellige plan og tilgang til våtrom i
hver etasje. Etasjene er utformet slik at endring av indre vegger kan skje smertefritt og
fleksibelt. Det er ingen kjelleretasje som ikke kan godkjennes grunnet dagslysmangel eller
lav takhøyde. På hver etasje har man mulighet til å komme ut, uavhengig av førlighet og
livsfase.
5.3 Vurdering av ulempe for allmenheten
Haugesund planlegger for en høy tetthet av boliger i og rundt sentrum. I forhold til kravet om
bebygd areal på denne tomta er plassering på tomta, bevaring og bærekraft vesentlig.
Dette er ikke en fortettingstomt, men prosjektet oppleves på papiret av mange som en
fortetting av et eksisterende boligstrøk. Med mer enn 5 meter avstand mellom gavlveggen til
omsøkt prosjekt og nabo er ikke dette en fortetning på bekostning av strøkets karakter, men
en fortetning i tråd med strøkets karakter. Det gir plass til og bygges rundt grøntbeltet som
ønskes vernet fra fortetting, og samtidig gir grobunn for en videre og mer biologisk
bærekraftig utvikling av dette som en grønn boligtomt. Prosjektet viser at fortetting og
bevaring kan fungere sammen.
Vi mener ikke at en 5% overskridelse av kravet er en ulempe for allmenheten, da inntrykket
av bygg og tomt ikke preges av økningen. Med mindre utnyttelse på tomta har man ikke
kvadratmeter nok til å skape fleksibiliteten som kreves av en livsløpsbolig, og en mindre bolig
ville redusert segmentet av potensielle beboere til enslige forsørgere, par eller utleiere. Det
er ikke en arkitektonisk bærekraftig tanke, å tegne en bolig for en spesifikk sosiologisk
gruppe, aldersgruppe eller familiesituasjon. Boligen er i tråd med målene i sentrumsplanen
om å få barnefamilier i sentrum, og et helt klart internasjonalt mål for en bærekraftig
samfunnsutvikling.
Utnyttelse på 30% BYA er innenfor det som er en akseptert og praktisert utnyttelse i
Haugesund kommune pr. dd. og skulle iht. kommunens forventning vært implementert i
Sentrumsplanen sommeren 2019. Etter vår mening er fordelene ved å gi dispensasjon klart
større enn ulempene.
Vår begrunnelse for å gi dispensasjon fra utnyttelsesgrad i sentrumsplanen
Formålet med bestemmelsen er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers
totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og
forholdet til omgivelsene.
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Villaområdene i sentrumsplanen har en tillatt utnyttelse på 25 % BYA. I Haugesund
kommune ellers, har det i eneboligstrøk blitt praktisert en utnyttelse på inntil 30 % de siste
årene. I forslag til rullering av sentrumsplanen er det derfor foreslått at villaområdene i
sentrum også skal følge dette. Forslaget har vært på høring og det er ikke mottatt innsigelse
eller råd om endring. Denne utnyttelsen vil derfor etter all sannsynlighet bli vedtatt.
Dispensasjon for å bygge inntil 30 % BYA i Magnus Berrføtts gate 7, vil på denne bakgrunn
ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.
Ulempene ved å bygge boligen er i følge naboene, først og fremst påvirkningen på
strøkskarakteren. I tillegg er ulemper som høyde, innsyn og avstand til nabogrense
kommentert.
Siden høyde ikke er bestemt i sentrumsplanen, er det høydebestemmelsen i loven som
gjelder (8 meter gesims og 9 meter til møne). Så lenge prosjektet holder seg innenfor disse
begrensningene er det ikke mer enn hva som må forventes av en bolig. Dette kvalifiserer
derfor ikke til å være ulempe i vår vurdering
For utsikt og innsyn gjelder det samme. Enhver ny bolig på denne tomten vil kunne føre til
mer innsyn og tap av utsikt enn om det ikke var en bolig der. Men så lenge boligen
planlegges og bygges innenfor lovens rammer er det ikke en kvalifisert ulempe.
Når det gjelder avstand til nabogrense, er dette erklæringer som skal gis spesifikt for
bestemte prosjekter. I dette tilfellet er prosjektet annerledes enn det som Gismervik tegnet,
men ulempene som følge av plasseringen er åpenbart redusert, i og med at avstand til
grensen har økt fra 0 meter til 1 meter. Dette skaper mer luft mellom bebyggelsen enn det
som var grunnlaget for delingstillatelsen og kan derfor ikke brukes som argument mot
bygging nå. Tomtene ble også solgt med rettighet/heftelse der det er tydelig at det kan
bygges i grensen mellom Magnus Berrføtts gate 5 og 7.
Siden tomten allerede er utskilt, er det gitt at det kommer en bolig der. På grunn av tomtens
form og størrelse og at dette er i en hensynssone, er det nødvendig å spesialtegne en bolig
til tomten. Dette er gjort av kvalifisert arkitekt, og søknaden er grundig vurdert av
byantikvaren som mener strøkskarakteren kan ivaretas på en god måte under gitte vilkår.
Søker viser også til at boligen er tilpasset bruk for flere brukergrupper (barnefamilier, par,
enslige), og at den dermed tilfredsstiller sentrumsplanens mål om å få flere barnefamilier til å
bosette seg i sentrum og sikre bærekraftig samfunnsutvikling.
Konklusjon
En tillatelse vil ikke vesentlig tilsidesette hensikten med bestemmelsen.
Ulempene som blir påpekt av naboer kan i liten grad vektlegges. Ingen av forholdene som
påpekes blir særlig forsterket av en dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad.
Fordelen ved å gi tillatelse er at prosjektet er i tråd med politiske føringer for utnyttelsesgrad.
I tillegg er selve boligen et bidrag til måloppnåelse i sentrumsplan om å legge til rette for
barnefamilier i sentrum.
Fordelene er med dette klart større enn ulempene og tillatelse kan gis.

Plassering av tiltaket
Situasjonsplan/utomhusplan
Situasjonsplan og utomhushusplan, mottatt 12.03.2020, gis en foreløpig godkjenning.
Oppdatert, mer detaljert plan, som viser størrelse på uterom, lengde på murer osv. må
sendes inn senest sammen med søknad om IG 1.
Høydeplassering
Omsøkte høyde for topp gulv første etasje på kote + 25,2 godkjennes.
Den endelige høydebeliggenheten fastsettes etter avtale med vårt byggetilsyn. I samsvar
med praksis vil byggetilsynet kunne foreta en justering av den omsøkte høyden. Bygget vil
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kunne heves eller senkes inntil 0,5 m uten ny nabovarsling. Eventuelle større justeringer vil
kreve nytt nabovarsel.
Krav til plassering av tiltaket
Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.
-

Samlet areal for bygning skal angis i kvadratmeter og med nøyaktighet +/- 0,5 m².
Ved beregning av arealet for en etasje angis arealet i kvadratmeter med én desimal,
og med nøyaktighet +/- 0,1 m².
Største tillatte avvik på bygningens høyde (gesims og møne) ved etterprøving/måling
er +/- 0,1 m.
Avstander angis med én desimal, og med nøyaktighet +/- 0,05 m.

Ved innlevering av As-built data skal det leveres oversikt som viser avvik mellom prosjektert
og faktisk plassering. Hvis avvik er større enn de tillatte grenseverdiene, skal det samtidig
leveres avviksrapport.
Kravene til nøyaktighet forutsetter at høyder, avstander og areal ikke kommer i konflikt med
bestemmelser i lov, forskrift eller plan.

Tilsyn
Vi vurderer gjennomføring av tilsyn i alle byggesaker. Tilsynet kan bli gjennomført som et
dokumenttilsyn eller tilsyn på byggeplass.

Veg, vann og avløp
Atkomst
Atkomsten ble godkjent som et ledd i delingstillatelse. Prosjektet det søkes om her følger de
samme prinsippene som lå til grunn i behandling av delingssaken.
For ordens skyld gjentar vi det som gjelder ved etablering av avkjørsler:
Vi godkjenner avkjørselen, jf. vegloven §§ 40–43.
Avkjørselen må følge disse retningslinjene:
• Avkjørselen skal være opparbeidet iht. situasjonsplanen før vi kan gi brukstillatelse.
• Brukeren av avkjørselen er forpliktet til å vedlikeholde avkjørselen for å opprettholde
fri sikt.
• Overflatevann skal ikke ledes ut på offentlig vei.
• Dersom avkjørselen legges over en grøft, skal det ansvarlig utførende foretaket sikre
tilfredsstillende drenering. Vannet skal ledes gjennom et rør under avkjørselen, eller
ledes på en annen måte som sikrer vanngjennomstrømningen.
Vannforsyning og avløp
Det foreligger ikke godkjent rørleggermelding, men tilgang til offentlig VA er sikret i
delingstillatelsen.
Rørleggermelding skal være godkjent før søknad om IG 1.

Byggesaksforskriften stiller krav om obligatorisk uavhengigkontroll
Byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2 stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll for
prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) av enkelte fagområder. Kontrollen skal gjennomføres
slik ansvaret er beskrevet i SAK10 § 12-5.

Videre saksgang
Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter.
Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i
ansvarsforholdene og ved søknad om endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og
ferdigattest.
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Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest.
Hvis dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå
mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at
sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse.
For midlertidig brukstillatelse blir dere fakturert et behandlingsgebyr på kr. 4.000,-. I tillegg
må dere betale et depositum på kr. 20.000,- som blir tilbakebetalt når dere søker ferdigattest.

Tillatelsens varighet og klageadgang
Tillatelsen gjelder i tre år
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller tillatelsen bort. Det betyr at dere
må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.
Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom
det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.
Klagefristen er tre uker
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette
vedtaket.

Gebyr
Se vedlagt fakturagrunnlag. Faktura vil bli tilsendt tiltakshaver fra vår økonomiavdeling.

Saksbehandlingstid
Vår saksbehandlingstid er 50 dager.
Ved all kontakt med oss i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/1430
Med vennlig hilsen
Hein Tangen
byggesaksbehandler
Haugesund kommune 04.05.2020
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.

Vedlegg
1
Situasjonsplan
2
Utomhusplan
3
Plan 1. etg
4
Plan 2. etg
5
Plan 3. etg
6
Snitt A - B
7
Fasader øst og sør
8
Fasade vest og nord
9
Fasade nord og oppriss skisseprosjekt
10 Gjennomsnittlig terrenghøyde
11 Fakturagrunnlag
12 Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Kopi til:
Marte Ringseth Helgeland

Saksnummer: 2020/1430

Nordahl Griegs Gate 24

Side 11 av 12

John Rolfson Haavik
Benny Dagmar F
Pedersen
Jan Trygve Pedersen
Vibecke Endresen
Trine Kirkedelen
Stian Lauknes
Camilla Vandvik

Saksnummer: 2020/1430

Magnus Berrføtts Gate 4
Gange-Rolvs Gate 2
Gange-Rolvs Gate 2
Magnus Berrføtts Gate 5
Magnus Berrføtts Gate 5
Magnus Berrføtts Gate 6
Magnus Berrføtts Gate 6

Side 12 av 12

