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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
Forslagsstiller:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
PB 29 Sentrum
5501 Haugesund
Kontakt:
Mona Fågelklo
tlf. 41 36 70 96
mail: m.fagelklo@abhb.no

På vegne av:

Odd Hansen Prosjekt AS
Sundvegen 20
4250 Kopervik

Planinitiativ:
Hovedhensikt med planarbeidet i detaljregulering «Toppen RL1790» (heretter omtalt som
«Toppen») er å tilrettelegge eiendommene gnr. 33 bnr. 233 og gnr. 33 bnr. 255 mfl. for
blokkbebyggelse med tilhørende anlegg, herunder å oppnå en bedre parkeringsløsning og
renovasjonsløsning i lag med naboregulering «Beverskaret 5/Litlaskar RL1744» (heretter
omtalt som «Litlaskar») og en bedre adkomstløsning for eiendommene gnr. 33 bnr. 256 og
gnr. 33 bnr. 257. Det bratteste partiet i veien Litlaskar tilrettelegges for stenging/omgjøring til
gang-/sykkelvei, for å kunne tilby eiendommene gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257 ny
trafikksikker adkomst via veien Beverskaret.

Hjemmelshavere internt planområdet:
Gnr./ bnr.
Hjemmelshaver
33/231

Beverskaret 5 AS
Odd Hansen Prosjekt AS
har inngått opsjonsavtale
med hjemmelshaver.

33/233 seksj. 1 - 3

Odd Hansen Prosjekt AS

33/255

Odd Hansen Prosjekt AS

33/561

Haugesund kommune
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Berørte eiendommer utenfor planområdet:
Gnr./ bnr.
Hjemmelshaver
33/256

Mannes Per Steinar

Tiltak
Tiltakshaver for plansak er av
kommunen oppfordret å
tilrettelegge for trafikksikker
adkomst for 33/256 via Beverskaret.
Ny adkomst gir mulighet for bruk
av ny nedgravd renovasjonsløsning i
lag med «Toppen» og «Litlaskar», i
felles nedgravd renovasjonsstasjon.

33/257

Jensen Bjørn Åge

Tiltakshaver for plansak er av
kommunen oppfordret å
tilrettelegge for trafikksikker
adkomst for 33/257 via Beverskaret.
Ny adkomst gir mulighet for bruk
av ny nedgravd renovasjonsløsning i
lag med «Toppen» og «Litlaskar», i
felles nedgravd renovasjonsstasjon.

33/560

Haugesund kommune

Det må utføres påkrevd sikring av
steinblokker på eiendommen gnr. 3
bnr. 560 beliggende utenfor planens
avgrensning, jf. rapport
«Skredfarevurdering for tomter med
gnr./bnr. 33/233 og 33/255 i
Haugesund kommune»,
oppdragsnr.: 5200855 dokumentnr.:
INGGEO-01, versjon: J01, dat.
28.02.2020.

33/358

Haugesund kommune

Tiltakshaver for plansak er av
kommunen pålagt rekkefølgekrav
mht. utbedring av offentlig balløkke
som ligger på Fjelltun.

Vurdering KU:
Planinitiativet er i tråd med «Kommuneplanen for Haugesund 2014 – 2030», som viser bolig
for planområdet. Haugesund kommune har vurdert at det ikke antas å være behov for
konsekvensutredning.
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Kapittel 2: Planprosessen
Oppstartsmøte/avklaring oppstart:
Oppstartsmøte 1 ble avholdt den 12.04.2018, jf. møtereferat vedlegg 1. Grunnet
tilbakemeldinger om bla. prosjektets høyde, eksponering og planområdets inkl.
nærområdets manglende areal til offentlig lek ble planarbeidet ikke anbefalt oppstartet i
dette møte.
Den 15.04.2019 ble revidert planinitiativ oversendt kommunen for vurdering. Det ble
samtidig stilt spørsmål om muligheten for samtidig reguleringsendring av detaljregulering
«Litlaskar» for å oppnå mer formålstjenlige løsninger for begge områder. Den 10.05.2019
kom Haugesund kommune med tilbakemelding på henvendelsen, jf. vedlegg 2. Kommunen
ønsket fortsatt planinitiativ bearbeidet mht. eksponering, samt plassering av adkomst til panlegg inkl. håndtering av areal i grensesnittet mellom «Toppen» og «Litlaskar».
Den 20.06.2019 ble det avholdt et oppdateringsmøte med Haugesund kommune hvor skisser
revidert iht. kommunens siste innspill ble fremvist, jf. møtereferat vedlegg 3.
Adkomstløsning var justert slik at området i grensesnittet mellom «Toppen» og «Litlaskar»
fremstod som en del av bebyggelsens uteområde i form av kjørbart gatetun. I møtet ble det
bedt om at fargevalg for bygninger og utformingen av blokkene i «Litlaskar» skulle vurderes
ytterligere. Det skulle utarbeides skisser på dette til oppstartsmøte 2.
Oppstartsmøte 2 ble avholdt den 25.09.2019, jf. møtereferat vedlegg 4. Haugesund kommune
v/Plan kunne etter utført revisjon av planinitiativ anbefale oppstart av detaljregulering for
Toppen RL1790 med samtidig oppstart av reguleringsendring av gjeldende plan Beverskaret
5/Litlaskar RL1744.
Møte/avklaring mht. offentlig lek:
Etter anmodning fra Haugesund kommune i oppstartsmøte 1 ble det den 24.04.2018 avholdt
møte med Haugesund kommune v/Park for å avklare hvordan offentlig lek for hele
nærområdet kan løses, jf. mail vedlegg 5. Kommunen ønsket at felles lek som ligger lengst
sør i gjeldende detaljregulering "Litlaskar" sammen med noe inntilliggende areal i «Toppen»
ble tilrettelagt som et større sammenhengende lekeareal. Dette arealet skulle tilrettelegges
som offentlig kvartalslek, tilgjengelig for allmenheten.
Kommunen ønsket tilrettelagt den eksisterende grusløkken på Fjelltun for oppgradering, fra
grus- til grasbane. Balløkken ligger ideelt plassert for et stort "nedslagfelt" med både
eksisterende og fremtidige boliger. Rekkefølgekravet for opparbeidelse av offentlig ballek
pålegges plan «Toppen».
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Forel øpi g retningsgivende illustrasjon over offentlig kvartalslek i «Litlaskar» bl e over sendt
H au gesu n d k ommu n e v / Par k f or u t t al e. I l l u st r asjonen bl e revi dert i ht . kommunens ut t al e
dat . 25.03.2020, jf. vedlegg 6. Det bl e vi st trinnfri tilkomst til det lavere nivået på lekeplassen,
og det bl e l agt inn tilkomst langs sklie, jf. retningsgivende illustrasjon vedlegg 7.
Rek k ef øl gek r avet f or oppar bei del se av of f ent l i g k var t al sl ek pål egges pl an «Li t l ask ar ».

V ar sl i n g:
Oppstar t av pl anar bei d «Toppen» bl e den 21.11.2019 var sl et iht . Pbl § 12-8. Frist for innspill
bl e sat t t i l den 13.01.2020. M y n d i gh et er , n aboer , gjen boer e, samei er i Bev er sk ar et og k jøp er e i
trinn 1 i «Litlaskar» ble varslet. For varsl i ngsmat eriale, jf. vedlegg 8.
Samt i di g bl e det var sl et oppst ar t av r egul er i ngsendr i ng av «Li t l askar» iht. Pbl § 12 -14.
Par al l el l pl anpr osess åpnet for tilpassing av gr ensesni t t et mel l om pl anene.

Bilde: K ar t vedlagt ved varsling oppstar t. K ilde: Ark. BHB AS

A nnen medvi r k ni ng:
Rettighetshavere av berørt e naboei endommer gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr 257 bl e vur der t
som de mest ber ør te av det t e pl anarbei det . De bl e den 14.04.2020 kont akt et pr. t l f . av Odd
H an sen Pr osjek t A Smed informasjon om valg av løsninger i pl anf or sl ag som vil ha
bet ydni ng f or di sse. Samt i di g fikk de den samme i nf ormasjonen tilsendt pr . post , jf. brev dat .
07.04.2020, vedl egg 9.

Si de 6 av 42

Reguleringspl an f or TOPPEN

Pl anI D RL1790

Merknader som kom inn ved varsel om oppstart med kommentarer:
Rogaland fylkeskommune – Seksjon for kulturarv dat. 02.12.2019 – vedlegg 10
Fylkesrådmannen viser til varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Toppen –
Beverskaret – Litlaskar, på gnr. 33, bnr. 233 og 255 i Haugesund kommune.
Fylkesrådmannen har vurdert planområdet som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Ut fra vurderinger av kart, flyfoto og LIDAR-data, samt søk i digitale kulturminnedatabaser,
kan vi ikke se at detaljreguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk freda
kulturminner som vi kjenner til pr. i dag. I tillegg vurderer vi potensialet for hittil ukjente
automatisk freda kulturminner som lavt. Vi har på den bakgrunn ingen merknader til
oppstartsvarselet.
Fylkesrådmannen vil likevel understreke at selv om det pr. i dag ikke er kjent automatisk freda
kulturminner i planområdet, må eventuelle funn ved gjennomføringen av planen straks
meldes til Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må stanses inntil vedkommende myndighet
har vurdert/ nærmere dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Kommentar:
Ingen.

Mattilsynet dat. 09.12.2019 – vedlegg 11
Vi viser til melding om oppstart av planarbeid i området nevnt i emnefeltet.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet ber om at planen oppfyller kravene til
sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann for boligene som blir en
del av planen, jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Vi ber
spesielt om at det legges til rette for god drift av distribusjonssystemet til VA-nettet.
Videre ber vi om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke
sprer smitte som kan gi planteskade. Se informasjon
her: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_
spredning_av_planteskadegjorere_og_floghavre_i_forbindelse_med_anleggsarbeid.22145
Kommentar:
Fagkyndig Ing. John Alvseike har utarbeidet skisse til teknisk plan/ notat dat.
03.07.2020, jf. vedlegg 12, som dokumenterer at det er mulig å etablere offentlig
vannforsyning med helsemessig trygt drikkevann.
Området er bonitert. Det er har begrenset molddybde over fast fjell, fra 0 – 0,5 m.
Planområdet ligger i et eksisterende boligområde med etablerte hager som kan
representere en viss spredningsrisiko av fremmede skadelige arter. I
planbestemmelser § 9 er det sagt;
«Før det gis igangsettingstillatelse av grunnarbeider skal det foreligge registrering av
planområdet utført av sakkyndig iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24,
punkt 2 og 4, vedlegg 1. Ved evt. funn av fremmede arter iht. Forskrift om fremmede
organismer vedlegg 1, skal fagkyndig utarbeide en tiltaksplan.»
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Tidspunkt for registrering, før igangsettingstillatelse av grunnarbeider, er valgt med
bakgrunn i at noen slike arter kan spre seg raskt og det er viktig at en
massehåndteringsplan/et tiltak baserer seg på grunnlag av en «fersk» registrering.
Haugesund Turistforening dat. 07.01.2020 – vedlegg 13
1.
Saken gjelder gnr. 33 bnr. 233 og bnr. 255, øverst i Beverskaret/Litlaskar. Hensikten med
planen er å regulere eiendommene til boligformål, i tråd med kommuneplanen.
Planen blir ikke lagt ut til høring, slik at evt merknader må gis ifbm oppstartsvarselet.
Etter mottatte plandokumenter synes selve den planlagte bebyggelsen å være innenfor det som
er utlagt til boligformål i kommuneplanen. Planen synes likevel å legge opp til å båndlegge
areal som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen for å tilordne arealene rundt
bebyggelsen.
2.
Haugesund Turistforening vil bemerke at det regulerte området grenser til den grønne
korridoren som forbinder Haugesunds viktigste natur- og friluftsområde, Byheiene og
Djupadalen, med friområder sør i byen. Denne grønne korridoren er den eneste som forbinder
Haugesund i aksen nord-sør, og det er derfor meget viktig at den skjermes for videre
utbygging og inngrep.
Den utbygging som allerede har skjedd i området, ikke minst øverst i Beverskaret, presser i
dag dette grøntområdet helt maksimalt. Det er derfor nødvendig at den grønne korridoren ikke
på noe vis innsnevres ytterligere.
3.
Vi ser det slik at Haugesund kommune i kommuneplanen har gått meget langt i å tillate
bygging inntil friområdene ved toppen av fjellryggen. Haugesund Turistforening er derfor
kritisk til at bebyggelsen nå søkes fortettet i så stor grad at man også må ta i bruk tilliggende
LNF-områder for å få plass til anleggene. Bebyggelsen må etter vår oppfatning tilpasses
kommuneplanens arealdisponering og ikke omvendt. Enhver omdisponering av arealer som er
avsatt til LNF i kommuneplanen må etter dette ikke aksepteres.
4.
De påtenkte terrasseblokkene på 33/233 og 33/255 må ikke tillates bygd høyere enn toppen av
de øverste blokkene i Beverskaret.
Kommentar:
Innenfor planavgrensningen for planområdet «Toppen» er det i dag 3 rekkehus, 1
frittliggende enebolig og noen garasjer som vil bli revet til fordel for ny terrassert
blokkbebyggelse.
Formålsgrense for byggeområde ligger i kommuneplanen «skrått» i forhold til
høydekoter. Derav er det valgt å «makebytte» et areal mellom byggeområde og
friluftsområde, noe som er vurdert som positivt ved at byggeområdet med dette vil
følge kote 89, i staden for å ha strekke seg helt opp til kote 93. Vedlagt bilde
dokumenterer at dette er formålstjenlig, samt at arealer som byttes har tilnærmet lik
størrelse. Det som går ut av friluftsområdet er 156 kvm, mens arealet som tilføres
friluftsområdet er 162 kvm.
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Bi lde: M ak ebyttet areal mell om f ril uftsområde og byggeområde vist med skravur
K il de: A rk . BH B AS

Blokkbebyggel sen inklusiv alle tilhørende anlegg som pl anf orsl aget t i l ret t el egger for
ligger for øvrig på ar ealer som pr . dd. al l er ede er bebygget, og som er avsat t som
bol i gf ormål i kommunepl anens ar eal del. Den gr ønne kor r i dor en i nnsnevr es der f or
ikke på noen måte.
Tur st i på t oppen av bakenf orl i ggende fjell ligger på ca. kote 130 m, slik at utsynet
her f r a vi l i kke bl i endret som f øl ge av ut byggi ngen. Den høy est e bl okken lengst nord
vi l f å t opp gesi mshøyde på maks kot e 99 m, dvs. den vi l der med ha en t opphøy de på
ca. 1 m l avere enn de bl okker som ligger høyest i Bever skar et , som har topp gesims
på kot e 100 m. De t o søndre bl okkene vi l gå ned med en et asje hver, til maks
gesi mshøyde kot e 96 m. Dette gjør at si l huet t en på bakenf or l i ggende f jel l f øl ges på en
flott måte.
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Fylkesmannen dat. 13.01.2020 – vedlegg 14A
Me viser til brev datert 18.11.2019.
Bakgrunn for saka
Detaljreguleringa omfattar i hovudsak eigedommane gnr./bnr. 33/233 og 33/255. Føremålet
med reguleringsarbeidet er å regulera eigedommane til bustadføremål, i tråd med
kommuneplanen. Det er planlagt terrasserte blokker med tilhøyrande fellesanlegg og
underliggande parkerings/bodanlegg. Løysningar for veg, parkering og renovasjon i plan «Litlaskar» skal tas inn i plan
«Toppen» for å få eit betre grensesnitt mellom planane. Det skal vera felles nedgraven
renovasjonsløysning for «Litlaskar» og «Toppen», samt felles parkering i anlegg under
terreng, pluss nokre gjesteparkeringsplassar på overflata. Ein skal ivareta nærleik og
uteopphaldsareal for nye bueiningar innanfor plan «Toppen». Kvartalslek skal ein ivareta i
plan «Litlaskar» og ballek med rekkefølgekrav utanfor planen si avgrensing ved oppgradering
av offentleg balløkke på Fjelltun.
Vår vurdering
Fylkesmannen forutset at planen blir utarbeida i tråd med overordna planar. Me minner om at
det skal leggast til rette for universell utforming og gode soltilhøve på uteopphaldsareala. For
handtering av overvatn skal ein vurdera naturbaserte løysningar, jf. «Statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning».
Kommentar:
Planforslaget forholder seg til overordnede planer; «Areal og transportplan
Haugalandet» (heretter ATP) og «Kommuneplanen for Haugesund 2014 – 2030».
Planforslaget bidrar til korte avstander til daglige gjøremål, gir grunnlag for
miljøvennlig transport ved å ligge til Fjellvegen som er kollektivtrase. Planforslaget
har effektiv arealbruk med tetthet på 7,9 boenheter/daa ved maks. utnyttelse
(offentlige anlegg ikke medtatt i beregning), og vil få et godt bomiljø ved at det har
uteoppholdsarealer som kan opparbeides i tråd med overordnede retningslinjer og
bestemmelser.
Felles uteopphold inkl. nærlek på 150 kvm er innenfor planen tot. 1306 kvm. Ved
min. utnyttelse med 30 boenheter utgjør dette 44 kvm/boenhet, ved maks. utnyttelse
med 33 boenheter utgjør dette 40 kvm/boenhet. Dette er godt innenfor ATP:s
anbefalte norm på min. 30 kvm/boenhet. Nærlek skal integreres i
uteoppholdsområdet, i bestemmelsesområde #1. Den ligger godt synlig fra boligene
og innenfor anbefalt maksavstand på 50 m. Uteopphold inkl. nærlek vil være bilfritt
og prinsippet for universell utforming er lagt til grunn med tanke på illustrert
tilkomst, utforming og innhold.
Som et rekkefølgekrav ved gjennomføring av naboreguleringen «Litlaskar» skal det i
etableres en offentlig kvartalslekeplass. Kvartalsleken vil bli liggende langs
planområdet til «Toppen», innenfor anbefalt maksavstand på 150 m. Den er på ca.
900 kvm, noe som er ca. 600 kvm mindre enn ATP:s anbefalte norm. Haugesund
kommune har tross dette ønsket denne omgjort til offentlig kvartalslek i forbindelse
med reguleringsendring av «Litlaskar». Dette for at tidligere utbygde boligområde i
detaljregulering Beverskaret RL1667, boliger i detaljregulering «Litlaskar», og boliger
i detaljregulering «Toppen» skal sikres et større offentlig tilgjengelig lekeområde. For
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å påse at kvartalsleken får god kvalitet med ønskede funksjoner er det i dialog med
Haugesund kommune v/Park utarbeidet en illustrasjon som via planbestemmelser i
plan «Litlaskar»vil bli gjort retningsgivende for utarbeidelse av detaljert plan for
kvartalslek, jf. vedlegg 7. For å komme til kvartalslek fra «Toppen» må gatetunet
krysses. Gatetunet trafikkeres kun av 2 boenheter og eventuelle utryknings/vedlikeholdskjøretøy, og er dermed tilnærmet bilfritt.
Etter ønske fra Haugesund kommune v/Park skal eksisterende offentlige balløkke
som ligger på Fjelltun, på eiendommen 33/358, utbedres. Som et rekkefølgekrav ved
gjennomføringen av denne reguleringsplan skal her legges nytt dekke og etableres
belysning. Balløkken ligger ca. 500 m fra planområdet, mens anbefalt maksavstand
mellom bolig og ballek i ATP er 400 m. Det er vurdert at balløkken med sin
plassering er god, da den ivaretar et stort «nedslagsfelt» med boliger. Det er fortau fra
planområdet og inntilliggende boligområder og frem til denne, slik at tilkomsten er
vurdert som trafikksikker. Det er større barn/ungdommer med mer utviklet oversikt
over trafikkbildet som bruker balløkken.
Alle boenheter har store private vestvendte terrasser (20 kvm ++) som kan brukes
både til møblering og dyrking i kasser og potter.
Min. 50 % av uteoppholdsareal inkl. nærlek og private terrasser vil være
tilfredsstillende belyst ved vårjevndøgn kl. 15 og 5 timer rundt dette tidspunktet, jf.
soldiagram vedlegg 14.
Med de løsninger som her er omtalt er det sikret tilgang til all privat, felles og
offentlig type lek/uteopphold som overordnede planer krever. Uteoppholdsarealene
vil være lysfylte, universelt tilgjengelige og tilpasset forskjellige alders/funksjonsnivå. De vil kunne fungere som en god sosial arena og vil med sin
åpenhet/oversiktlighet være mobbe-/kriminalforebyggende, samtidig som de virker
inkluderende og innbyr til sosialt samvær. Sosialt samvær motvirker ensomhet, som
er et stort problem i dagens samfunn.
For parkeringsdekning i planområdet legges kommuneplanens parkeringsnorm til
grunn. Det skal etableres min. 1 parkeringsplass pr. boenhet eller maks 1,5 pr. bolig. I
parkeringsberegningen for «Toppen» inngår ikke de 15 parkeringsplassene som skal
sikres rettighetshavere i blokk B og blokk C i detaljplan «Litlaskar».
5% av totalt antall boliger skal være tilpasset funksjonsnedsatte.
Eksklusive parkeringsplasser i parkeringsanlegg skal tilrettelegges for el-bil.
Det skal dokumenteres min. 3 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet, hvorav min. 1 plass
skal være ved blokkens adkomst. Resterende sykkelparkeringsplasser tillates etablert i
bodanlegg.
Eksklusive parkeringsplasser i parkeringsanlegg skal tilrettelegges for el-bil.
Side 11 av 42

Reguleringsplan for TOPPEN

PlanID RL1790

Allerede ved utbygging av detaljregulering Beverskaret RL1667 ble
overvannsløsningen dimensjonert for å ivareta denne utbygging. Dermed vil
overvannet fra planområdet bli ført inn på den denne, via et fordrøyningsanlegg som
etableres i planområdet «Litlaskar», jf. teknisk skisse vedlegg 12.

Rogaland fylkeskommune - Regionalplanavdelingen dat. 09.03.2020 – vedlegg 15
Ber med dette om at uttalefristen til oppstart planarbeid settes til 13.01.2020.
Kommentar:
Rogaland fylkeskommune – Regionalplanavdelingen ble gitt utsatt uttalefrist frem til
13.01.2020.

Rogaland fylkeskommune - Regionalplanavdelingen dat. 09.03.2020 – vedlegg 16
Vi har oppdaget at uttalelsen vår i ovenfor nevnte sak pga. en teknisk systemfeil ikke er blitt
sendt. Vi beklager dette, og eventuelle ulemper, men håper at uttalelsen likevel kan være til
nytte. Uttalelsen følger vedlagt.
Kommentar:
Vi noterer at innvilget utsatt frist 13.01.2020, uten systemfeil som det her vises til,
fortsatt ikke hadde vært overholdt.

Rogaland fylkeskommune - Regionalplanavdelingen dat. 16.01.2020 – vedlegg 17
Det vises til varsling om oppstart med planarbeid med detaljreguleringsplan for Toppen, gnr.
33 bnr. 233. Planområdet er avsatt i kommuneplan til boligformål. Samtidig er planendring
for plan RL 1744 – Litlaskar sendt på høring. Det er positivt at planlegging av områdene
samordnes, men vi stiller spørsmål ved prosessen det legges opp til for planendringen av
Litlaskar.
For endring av planer gjelder samme regler som for utarbeidelse av ny plan, men med
mulighet for at kommunestyret kan delegere vedtaksmyndigheten, under forutsetning om at
bestemte vilkår er oppfylt. Kommunen, som er planmyndighet, har plikt til å vurdere private
planforslag og avgjøre om forslaget skal fremmes, og sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn, jf. § 12-11 plan- og bygningsloven. Etter regelverket er det følgelig kommunen som
skal stå for den offentlige prosessen med høring av reguleringsendringer. Vi er ikke kjent med
om kommunen er involvert i dette tilfellet.
Om detaljreguleringsplan for Toppen, gnr. 33 bnr. 233
Det minnes om de siste endringene i Forskrift om behandling av private forslag til
detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2 til 5, som legger føringer for at det skal føres
referat fra oppstartsmøte mellom kommune og tiltakshaver. Vi kan ikke se at referatet fra
oppstartsmøtet er gjort tilgjengelig, og ber om at det i framtidige saker legges referatet ved
oppstartsvarselet, for at vi kan behandle saken effektiv og for at vi skal kunne gi mest mulig
presise tilbakemeldinger.
Det forutsettes det at planportalene «plan Rogaland» ( http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland),
og «temakart Rogaland» (https://www.temakart-rogaland.no/) brukes aktivt i planprosessen.
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Tema samfunnssikkerhet (skred, flom, radon, marin grense mm) forventes tatt høyde for.
Fylkesrådmannen minner også på at EU direktiv 2000/76/EC skal følges opp, og anbefaler at
«Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040», som er basert på det omtalte
direktivet, brukes som et veiledende dokument i planarbeidet.
«Regional plan for areal og transport på Haugalandet» legger føringer for boligbygging som
forventes lagt til grunn. Det er ønskelig med en høy og effektiv arealutnyttelse i sentrumsnære
områder, og det forventes at tiltakshaver vurdere utnyttelsen ift. omgivelsene og deres
eksisterende kvaliteter jf. retningslinjer for boligutbygging i Regionalplan Haugalandet. Det
bes om kartlegging og framstilling av sol-/skyggeforholdene i planområder, særlig for
vår/høstperioden.
For å bevare eksisterende, og/eller tilføre nye bo- og nærmiljøkvaliteter minner
fylkesrådmannen om at det i planprosessen er viktig å sikre:
God inn-/ og tilpasning av nye bygninger til de eksisterende boliger og
nærmiljøkvaliteter ift. byggehøyde, boligstruktur, byggeskikk og estetikk. Dette som et
viktig ledd for å bl.a. bevare/skape gode sol- og klimaforhold, områdekvaliteter,
identitet mm.
Tilfredsstillende størrelser, sol/skyggeforhold, og klimaforhold (vind) for
uteoppholdsarealer og lekeplasser i tråd med overordna planer
planlegging for ulike brukergrupper (universell utforming)
Barn og unges interesser.
God og attraktiv fremkommelighet til fots og med sykkel.
Klimatilpassing
Bil- og sykkelparkering i tråd med overordna planer
Vi har sett at området nord for planområdet er utsatt for rasfare. Vi ber om at sperring av den
bratteste delen av veien «Litlaskar» vurderes utformet med mulighet for gjenåpning i tilfelle
krisehendelser (f.eks. at veien «Beverskaret» ikke kan passeres pga. ras på nordsiden av
planområdet).
Utover dette har fylkesrådmannen ingen merknader til planarbeidet for Toppen på nåværende
tidspunkt.
Om endringene reguleringsplan for plan RL 1744 – Litlaskar
Vi viser til våre innledende merknader, der det er pekt på formelle mangler knyttet til
prosesskrav etter plan- og bygningsloven. Manglene er etter vår oppfatning av vesentlig
betydning ettersom de innholdsmessige endringene kan være i strid med viktige
arealbrukshensyn. Selv om prosesskravene for endring av plan RL 1744 – Litlaskar er ikke
oppfylt benytter vi anledningen til å påpeke noen momenter som er mangelfullt ivaretatt i
forslaget som er lagt fram:
Det mangler framstilling og konkret vurdering av sol/skyggeforhold fra bygningene på
uteoppholdsarealer og lekeplasser ved endringen av byggehøyde
Omgjøring /endring av f_Uto1 til kombinert felles uteoppholdsareal og kvartalslek er
ikke i tråd med retningslinjene 14 og 15 i Regionalplan Haugalandet
Endringene må være god nok belyst, avklart med kommunen, og prosesskravene for endringen
må være oppfylt jf. plan- og bygningslovens §§ 12-8 til 12-14 før vi kan komme med
merknader til endringene i plan RL 1744 – Litlaskar. Dermed frarådes planendringene i plan
RL 1744 – Litlaskar.
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Kommentar:
Utarbeidelse av detaljregulering av «Toppen» og samtidig reguleringsendring av
detaljregulering «Litlaskar» er bifalt av Haugesund kommune for å oppnå mest
formålstjenlige løsninger for begge planområder.
Det tilrettelegges for;
- felles nedgravd renovasjon for å betjene «Toppen», «Litlaskar» og to frittliggende
inntilliggende eneboliger, i staden for renovering på overflaten.
- kun 5 felles gjesteparkeringsplasser på overflaten for «Toppen», resterende felles
parkering i anlegg under terreng. Parkering for hus B og C i «Litlaskar» etableres i
anlegg under terreng i «Toppen», i staden for garasje B som ligger på overflaten i
gjeldende regulering «Litlaskar».
- offentlig kvartalslek som pr. dd. mangler for hele nærområdet skal tilrettelegges i
plan «Litlaskar».
- offentlig ballek som pr. dd. mangler for hele nærområdet skal tilrettelegges i plan
«Toppen» vha. oppgradering av eksisterende offentlig balløkke på Fjelltun.
Varsel som er sendt ut er varsel iht. Pbl § 12-8 for «Toppen» og varsel iht. Pbl § 12-14
for «Litlaskar». Varslingen gjelder ny detaljregulering for «Toppen» og varsel om
samtidig endring av «Litlaskar». Det har vært avholdt ulike type møter med
Haugesund kommune enda tilbake til begynnelsen av 2018; både oppstartsmøter,
orienteringsmøter og avklaringsmøter, jf. kapittel 2 i denne beskrivelse. Møtereferater
foreligger og er vedlagt.
Tema samfunnssikkerhet er tatt høyde for. Sakkyndig Norconsult har utarbeidet
rapport «Skredfarevurdering for tomter med gnr./bnr. 33/233 og 33/255 i Haugesund
kommune», oppdragsnr.: 5200855 dokumentnr.: INGGEO-01, versjon: J01, dat.
28.02.2020 utarbeidet av Norconsult. Rapporten er i sin helhet vedlagt, jf. vedlegg 18.
Bestemmelser/rekkefølgebestemmelser sikrer at det utarbeides tiltaksplan og at
påkrevde tiltak iht. denne utføres før øvrige grunnarbeider i planområdet igangsettes.
Tema er inntatt i ROS.
Retningslinjer i «Regional plan for areal og transport på Haugalandet» er lagt til
grunn for regulering «Toppen». Her vises til kommentar gitt Fylkesmannen. Dette
gjelder også for planendring «Litlaskar». Planendring «Litlaskar» leveres kommunen
som egen sak hvor disse moment belyses.
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Nabo Litlaskar 14 - dat. 22.12.2019 – vedlegg 19
Vi bor i Litlaskar 14, og er opptatt av trafikksikkerheten i gaten.
Det står i mottatt melding under ”Vei/adkomst” at den bratteste delen av Litlaskar kan
sperres.
Vi vil fremheve viktigheten av at dette skjer.
Litlaskar er som kjent en bratt og smal veg, med inn kjørsler og gang porter rett ut i veien og
vi merker at en tendens til at kjørende
gasser ekstra på oppover den bratteste delen vegen.
Vi som bor her lever med en frykt for at ulykker skal skje, og denne frykten blir forsterket ved
at vi er i et generasjonsskifte der
barnefamilier flytter inn i gaten.
Ut fra trafikksikkerheten ber vi om at Litlaskar blir stengt for biltrafikk slik det står markert på
kartet som fulgte med informasjons brevet vi har fått.
Kommentar:
Den bratteste delen av veien Litlaskar er i forelagt planforslag foreslått sperret slik
som innspiller ønsker. For eiendommene gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257 er det
foreslått ny adkomst via veien Beverskaret. Ved hjelp av denne løsningen reduseres
trafikkbelastningen i Litlaskar med ca. 10 ådt, som er positivt for trafikksikkerheten.

Nabo Beverskaret 4 - dat. 13.01.2020 – vedlegg 20
I meldingen vises det til "mindre justeringer på høyde", grunnet anleggelse av teknisk rom i
noen av husene (blokk B og C). Hva denne "mindre justeringen" vil si vites ikke.
Vi forholder oss til gjeldende godkjenning av høyde som setter en øvre grense som maks høyde
tilsvarende høyden på Beverskaret 3 og forventer at den nye justeringen ikke går utover
denne.
En endring av høyde utover hva som allerede er godkjent får følger både for solforhold og
utsikt for eiere i Beverskaret 4 og i tillegg strider mot hva som ble markedsført av Odd Hansen
ved salg av Beverskaret 4.
Kommentar:
Tilsvar til dette innspill vil bli gitt i endring av detaljregulering «Litlaskar».
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Kapi t t el 3: Pl anst at us:
Fy l k esk ommunal e pl aner:

ATP – Regional plan for areal og transport på Haugalandet har norm på 3 boliger/daa i dette
området.
Komment ar : Tet t het er i tråd med planinitiativet .

Kommu n ep l an en f or H au gesu n d 2014 – 2030:

I gjeldende arealdel i kommuneplanen er området avsatt for boligformål. Deler av
planområdet er båndlagt med hensynssone for E134.

Bilde: Utsnitt av kommuneplanen. K ilde: Fonnakart

Komment ar : Kommunepl anens for mål sgr ensemel l om byggeomr åde og fr i l uft somr ådesammenfaller
med pl ani ni t i at i vet med unnt ak av gr ense i øst, som vi l søkes endr et vi a «makebyt t e» i det t e
pl anfor sl ag. Gr ensei øst ligger «skrått» i for hol d t i l høydekot ene i fj el l si den mot St or asundsfj el l et.
«M akebyt t et »er vur der t som posi t i vt ved at byggeomr ådet med det t e vi l føl ge kot e 89, i st aden for å ha
strekke seg helt opp til kote 93 lengst i nord, slik som vist i kommuneplanen. Vedlagt bilde
dokument er er at ar eal et som går ut av fr i l uft somr ådet er 156 kvm, mens ar eal et som t i l før es
friluftsområdet er 162 kvm.
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Bil de: M ak ebytte av areal mell om f ri luf tsområde og byggeområde, her vi st med sk ravur
K il de: A rk . BH B A S
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Kapi t t el 4: Dagens si t uasjon
Pl anomr ådets bel i ggenhet :

Planområdet ligger sentralt i vestre del av Haugesund by, med Storasundsfjellet i øst.

Bil de: Oversi k t over planområdet med sosial inf rastruk tur. Utsnitt av Fonnak art, revi dert av A rk . BH B AS.

A d k omst en :
Fr a byen er adkomst en til planområdet vi a Fjel lvegen som er kol l ekt i vt rase, deretter inn
vei en Bever sk ar et i felles adkomst med t er r assebl ok k en e som l i gger i det al jr egul er i ng
«Beverskaret » og lamellbl okkene i det al jr egul er i ng «Li tl ask ar ». Kr y sset Fjel l v egen –
Bever sk ar et er over si k t l i g og har t r af i kkøy. Bever skar et har veibredde 6 m med 3 m
langsgående fortau. Vei en opp til planområdet er til dels påbegynt et abl ert.
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Bilde: Delvis utfør t vei fr em til planområdet. K ilde: Ar k. BHB AS.

Dagen s byggeski kk, strøkskarakter:
Int er nt i pl anomr ådet l i gger det en f r i t t l i ggende enebol i g, t r e r ekkehus og noen gar asjer .
Di sse sk al r i v es v ed p l an ens gjen n omf ør i n g.
Vest f or planområdet er det i detaljregulering «Li t l askar» gi t t r ammet i l l at el se t i l tre
frittliggende bol i gbl okk-lameller, hvorav den første blokken lengst nord er under oppføring.
Lamel l ene vi l bl i l i ggende f or an/ vest f or beby ggel sen i «Toppen», og vi l fungere som en
over gang f r a de frittliggende enebol i gene lenger ned i vei en Li t l ask ar og til terrasseblokkene
i «Toppen».
N or d og sør for planområdet, med fjellveggen som bakteppe, ligger det terrasseblokker både
i Beverskaret og i Fritjof Øvrebøs gate. Strøket kan med d et t e vur der es å vær e et omr åde f or
bl okkbebyggel se, like så godt som et område for frittliggende eneboliger.
De t o f r i t t l i ggen d e enebol i gene som ligger sør f or «Toppen», har hovedf asade/ut si kt vendt
vekk f r a pl anomr ådet. Samt i di g l i gger enebol i gene noe l enger f r amme/ l enger vest enn
bl okkbebyggel sen. Utby ggi ngen sl i k som f oresl åt t er der med vur der t å ikke med f ør e
forandring i utsyn, lys eller trafikk for disse.
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Bilde: Eksisterende boligtypologier . K ilde: Ark. BHB AS

V eget asj on :
Pl anomr ådet s byggeomr åde best år av pri vat e hager. Området ved rekkehusene er til del s
asf al t ert . I pl anområdet s høyere l i ggende område og øst f or pl anomr ådet er det en til dels
tett veget er t nat ur l i g skr åni ng som st i ger 50 – 60 høydemet er opp mot t oppen av
St or asundsf jel l et. Veget asjonen er bl andi ngsskog; fur u, gran og løvt r ær .

Bilde: Eksisterende bebyggelse som skal r ives med høyere liggende vegeter te omr åder . K ilde: Ark. BHB AS.
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Ref . N at ur mangf ol dl oven k api t t el I I . §§ 8 – 12:
Kr av t i l kunnskapsgr unnl aget skal st å i f or hol d t i l sakens kar akt er og r i si ko f or skade på
natur mangf ol d. Ri si koen f or skade vi l vær e avgjør ende f or om det vi l vær e nødvendi g med
vi der e under søkel ser el l er t i l t ak.
N at u r base og ar t sdat abank er sjekket . Det l i gger i ngen regi st reri nger på/i nnt i l pl anomr åd et.
Kun nsk ap sgr un n l aget er vurdert som t i l st rekkel i g og yt t er l i ger e avkl ari nger er der med
vur der t som ikke påkrevd. Planområdet ligger i et allerede utbygget område med pr i vat e
hager hvor det er gjor t oppar bei del ser og t i l t ak over mange t i-år.

Bilde: Utsnitt fr a natur base.no viser ingen funn

Bilde: Utsnitt fr a ar tskar t.artsdatabanken.no viser ingen funn
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Gr u n n f or h ol d, topograf i , vannvei er:
Tomteomr ådet l i gger i en vest-sørvest vendt skråni ng. Øst f or pl anområdet er det en
skråni ng som veksl er mel l om brat t skrent er på oppt i l 4-5 m og sl akere part i . Det er ca. 50 - 60
høydemet er f r a laveste del i planomr ådet opp t i l t oppen av skr åni ngen. Gr un nen i
pl anomr ådet best år i f øl ge N GUs kar t dat abase av moreneavset ni nger. Området er for øvrig
til del s dek k et av asf al t og gr esskl edde ar eal r undt bol i gene.

Bilde: Helningskart K ilde: Nor consult, utsnitt rapport I NGGEO-01

Iht. N orconsult, rapport IN GGEO-01 er det i ngen regi st rert e bekker el l er vannvei er i
omr ådet .

Ku l t u r mi n n er :
Det er i k k e k jen t au t omat i sk f r eda kul t urmi nner i området i ht . ut t al e f ra Fyl keskommunen
v/ Kul t ur ar v, jf . vedl egg 10.
Der som man st øt er p å gjen st an d sf u n n i f or m av f or n mi nn er v ed gjen nomf ør i ng av p l an en
må Rogal an d f y l k esk ommu n e st r ak s v ar sl es og al t ar bei d st an ses i n n t i l v ed k ommen d e
my ndi ghet har vur der t / dok ument er t f unnet (jf r . Lov om k ul t ur mi nner § 8, 2. l edd).

St øyf ar e:
H au gesu n d k ommu n e har i k k e sat t k r av om st øy v u r d er i n g. Pl an omr åd et l i gger i en d en av
bol i ggat e, i st or avst and f ra saml eveg.
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Sk r edf ar e:
Und er følger utsnitt av rappor t «Skredf arevurderi ng f or t omt er med gnr./bnr. 33/ 233 og
33/ 255 i H augesund kommune», oppdragsnr.: 5200855 dokument nr.: I N GGEO-01, versjon:
J01, dat. 28.02.2020 utarbeidet av N orconsult. Rapporten er i sin helhet vedlagt, jf. vedlegg 18.
Rappor t en er ut arbeidet i ht . ønske om en nær mer e vur der i ng av gnr ./ bnr . 33/ 233 og 33/ 255 i
øst l i g del av reguleringspl anen.

Bilde: Utsnitt NVE sitt aktsomhetskart for snøskr ed K ilde: Nor consult, utsnitt r appor t INGGEO-01

A k t somh et sk ar ten e v i ser p ot en si el l e fareområder. Di sse kan ha ul i k det al jgrad og f aregraden
er i kke t al l f est et .
N V E si n e l and sd ek k end e ak t somh et sk ar t f or st ei n sp r an g, snøsk r ed samt jor d- og f l omskr ed
er ut arbei det ved hjel p av dat amodel l er som ut f ra t errengdat a gjenkjenner områder som
teoret i sk kan vær e ut sat t f or di sse skr edt ypene. Det er i kke ut f ør t f el t ar bei d ved ut ar bei di ng
av kart ene, og ef f ekt en av l okal e f akt orer (l okal e t errengf ormasjoner, skog o.l .) er i kke
vur der t . Oppl øsni ngen på t er r engmodel l en som er benyt t et er r el at i vt gr ov, og det t e gjør at
mi nd r e sk r en t er og sk r ån i n ger i k k e nød v en d i gv i s bl i r f anget op p av k ar ten e.
For del er av l andet f i nnes det akt somhet skar t f or snø- og st ei nskr ed ut ar bei det av N GI . Di sse
er basert på t i l svarende model l er som de l andsdekkende akt somhet skartene fra N V E. I
tillegg er det gjennomført befaring med vurdering av terrengforhold, skogdekke og andre
lokale forhold som kan påvirke utløpsområdet. I forhold til N VE sine retningslinjer kan N GI
si t t kart kan benyt t es i st edet f or de l andsdekkende akt somhet skart ene f or snøskred og
st ei nsprang dersom det har dekni ng over området . N GI si t t kart har i kke dekni ng over
H au gesu n d .
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Kr av t i l si k k er het som sk al l egges t i l gr un n v ed r egul er i ng og by ggesak er gi t t i p l an- og
bygni ngsl oven (PBL) §28-1 og §29-5 med t ilhørende byggt ekni sk f orskri f t (TEK17) §7-3
«Si kkerhet mot skred».
N V E si n e r et ni ngsl i njer «Fl om- og skr edf ar e i ar eal pl aner » beskr i ver hvor dan skr edf ar e bør
ut r edes og i nnar bei des i ar eal pl aner og hvor dan akt somhet skar t og f ar esonekar t kan
benyt t es t i l å identifisere skredf areområder (N VE, 2014a). Ti l ret ni ngsl i njene er vei l ederen
«Si kkerhet mot skred i brat t t erreng: Kart l eggi ng av skredf are i areal pl anl eggi ng og
byggesak» benyt t et . Vei l ederen gi r anbef al i nger t i l hvordan skredf are f ra bratt t erreng bør
vur der es og kar t l egges på ul i ke pl anni vå et t er PBL (N VE, 2014b).
I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende utearealer plasseres, dimensjoneres eller
si kres mot skred sl i k at årl i g nomi nel l sannsynl i ghet i kke overskri der kravet t i l
si kkerhet skl assen som t i l taket t i l hører. For f ast set t el se av si kkerhet skl asse ved ul i ke
byggverk kan man t a ut gangspunkt i Tabel l 1.

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Eksempler er garasjer, uthus,
båt naust , mi ndre brygger og l agerbygni nger med l i te personopphol d. Det gjel der gener el t
byggverk der det normal t i kke opphol der seg personer.
I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvenser. Eksempler er boligbygg
med mak si mal t 10 boen h et er , ar bei d s- og publ i kumsbygg/ br akker i gg/over nat t ingsst ed der
det nor mal t opphol der seg mak si mum 25 per soner , dr i f t sby gni nger i l andbr uk et ,
par ker i ngshus og havneanl egg. S2 gjel der gener el t byggver k der det nor mal t opphol der seg
mak si mu m 25 p er son er , og/ el l er d er d et er mi d d el s øk on omi sk e el l er an d r e
samfunnsmessige konsekvenser .
I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Eksempler er byggverk med
flere boenheter og personer enn i S2, i tillegg til skoler, barnehager, sykehjem og lokale
beredskapsi nst i t usjoner.
TEK17 åpner f or at k ommu nen k an vur der e kr avet t i l si kker het skl asse f or t i l hør ende ut ear eal
basert på eksponeri ngst i den t i l personer (ant al l personer som opphol der seg på ut eareal et
o.l .).
Ti l t ak et gjel der oppf ør el se av tr e t er r assebl ok k er i t omt eomr ådet og er f or esl åt t pl assert i
si kker het skl asse S3. Det t e i nnebær er at den nomi nel l e år l i ge sannsynl i ghet en f or skr ed i kke
skal være st ørre enn 1/5000.
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Vurderinger:
•
Årlig nominell sannsynlighet for snøskred samt jord- og flomskred ved
tomteområdet vurderes å være lavere enn 1/5000 og tilfredsstiller derfor kravet til
sikkerhetsklasse S3.
•
Årlig nominell sannsynlighet for steinsprang ved tomteområdet vurderes å være
høyere enn 1/5000 og tilfredsstiller derfor ikke kravet til sikkerhetsklasse S3.
For å oppfylle sikkerhetskravet mot steinsprang foreslås det rensk av løse blokker i
brattskrenter øst for tomteområdet. Det kan også være aktuelt med bolting, bergbånd og
wirenett/steinsprangnett. En alternativ sikringsmetode kan også være å sette opp et
fanggjerde mellom bygninger og skråningsfoten. Hva type sikringstiltak som er mest
aktuelle kan bestemmes og beskrives etter en nærmere kartlegging.
Solforhold, klima:
Planområdet er åpent og har godt lysinnfall fra sør og vest.
I Haugesund er det typisk «vestlandsvær» med vind og nedbør. Planområdet ligger delvis
skjermet for vind fra nord, ved at det ligger i ly av Vardafjellet.
Teknisk infrastruktur:
Ved byggemodning av detaljregulering «Beverskaret» nord for planområdet ble vaanleggene dimensjonert slik at fremtidige høyere beliggende utbygginger kunne håndteres
via anlegg i «Beverskaret». Fagkyndig Ing. John Alvseike har utarbeidet skisse til teknisk
plan dat. 03.07.2020 som viser mulig løsning av anlegget, jf. vedlegg 12.
Q Rådgivning har gjort en foreløpig overordnet brannvurdering av brannsikkerhet for
«Toppen» og «Litlaskar» dat. 28.01.2020, jf. vedlegg 21.
Haugaland kraft Nett AS har meldt inn behov for etablering av ny trafo/ forsterking av trafo
beliggende i Beverskaret, da det ikke er tilstrekkelig kapasitet for å forsyne planområdet pr.
dd.
Trafikkforhold:
Myke trafikanter kan ankomme planområdet via langsgående fortau i veien Beverskaret,
eller via veien Litlaskar. Dette planarbeid vil omgjøre del av eksisterende veien Litlaskar til
gang-/sykkelvei. Universell adkomst frem til planområdet er med bil, da veien Beverskaret
har en stigning som er brattere enn 1:15.
Fjellveien er kollektivtrase med hyppige avganger til-/fra Haugesund sentrum.
Skoleveien fra planområdet går langs fortau frem til Rossabø barneskole. Den er vurdert som
trygg.
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Sosial infrastruktur:
Nærmeste barnehage er Fjellstemmen barnehage. Den er i gangavstand, ca. 500 m sør for
planområdet. Også Rossabø barnehage på Hemmingstad er i gangavstand til planområdet.
Barneskolen som planområdet sokner til er Rossabø skole, som er i gang-/sykkelavstand ca. 1
km fra planområdet. Haugesund kommune uttalte i oppstartsmøte 1 den 12.04.2018 at skolene
i området skal ha kapasitet å ivareta denne utbyggingen.
Nærbutikken er i krysset Spannavegen – Skjoldavegen, i gangavstand 600 m fra planområdet.
På eiendommen gnr. 33 bnr. 358 på Fjelltun, 500 m sør for planområdet, ligger det en noe
utdatert offentlig balløkke.
Friluftsområder er «rett utenfor døren». Nord for planområdet, i Beverskaret, går det stier
opp i friluftsområdet. Herfra nås lett friluftsområder i Haraldsvang og Djupadalen.
Barn- og unge, andre:
Barn- og unge har ikke brukt planområdet for lek/rekreasjon da det i sin helhet vært i bruk
som private rekkehus-/eneboligeiendommer. Derav vil det ikke være behov for å
dokumentere erstatningsareal for barns lek.
Haugesund kommune har i møte kommentert at det ikke ligger noen offentlig kvartalslek i
de inntilliggende planområdene «Beverskaret» eller «Litlaskar». Jf. § 44 i kommuneplan som
setter krav om kvartalslek på 1500 kvm innenfor avstand på 150 m fra planområdet når
antall boenheter overstiger 25, samt krav om ballfelt innenfor avstand på 400 m fra
planområdet når antall boenheter overstiger 150. Totalt antall boenheter i «Beverskaret»,
«Litlaskar» og «Toppen» vil være ca. 170 boenheter etter endt utbygging. Haugesund
kommune ønsker derfor at regulert lekeplass som ligger lengst sør i detaljregulering
«Litlaskar», omgjøres til offentlig kvartalslek vha. reguleringsendring av «Litlaskar», som
foregår som parallelt med denne regulering. På Fjelltun, ca. 500 m sør for planområdet ligger
det en utdatert offentlig balløkke. Haugesund kommune ønsker denne oppgradert via
rekkefølgekrav i dette reguleringsarbeid.
Friluftsområder ligger rett utenfor døren. Nord for planområdet, i Beverskaret, går det stier
opp i friluftsområdet. Herfra nås lett friluftsområder i Haraldsvang og Djupadalen.
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Kapittel 5: Planforslaget
Overordnet ide:
Planområdet er tilrettelagt for en 5 - 6 etasjers terrassert blokkbebyggelse med tilhørende
fellesanlegg. Noen av de tilhørende anleggene skal i tillegg til å betjene rettighetshaverne i
«Toppen», også betjene rettighetshaverne i «Litlaskar» og rettighetshaverne av
eiendommene gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257. Rettighetshaverne i detaljregulering
«Litlaskar», hus B og hus C, skal sikres 15 av parkeringsplassene i parkeringsanlegg under
terreng. Her vil det bli tilrettelagt for universell tilkomst fra parkeringsanlegget via kulvert
under gatetunet og frem til hus B og hus C i «Litlaskar». Rettighetshaverne i «Toppen»,
«Litlaskar» og rettighetshaverne av eiendommene gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257 skal
renovere i felles nedgravd renovasjonsstasjon i «Toppen».
f_UTE er planområdets felles uteoppholdsareal som sammen med gjesteparkeringen og
renovasjonen er universelt tilgjengelig. Integrert i uteoppholdsområdet er det avsatt 150 kvm
nærlek i bestemmelsesområde #1. Leken er godt synlig fra boligene.
For å få et trygt og godt bomiljø er det tilretteleggt for minst mulig kjøring internt i
planområdet. Innkjøringen til parkeringsanlegget er det første en møter når en ankommer
planområdet. Her er også 5 felles gjesteparkeringsplasser lett tilgjengelig på overflaten, samt
felles nedgravd renovasjonsstasjon.
Langs planområdet etableres et gatetun som kun skal trafikkeres av de private eiendommene
gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257, av netteier frem til trafo og av eventuelle utryknings/vedlikeholdskjøretøy. Gatetunet skal samtidig være tilkomst til offentlig kvartalslek som er i
detaljregulering «Litlaskar». De private eiendommene gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257
hadde tidligere adkomst via veien Litlaskar. Enden av veien Litlaskar er ekstremt bratt med
helling på ca. 1:4 på det meste, og er vanskelig å trafikkere vinterstid. Den bratteste delen er
foreslått omgjort til gang- og sykkelvei i tråd med anbefaling fra Haugesund kommune
v/Park.
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A r eal b r u k :

Bilde: Utsnitt for slag plankar t. K ilde: Ark. BHB AS

For mål

A r eal

Bol i gbeby ggel se blokkbebyggelse

1951,0

Ener gi anl egg – trafo

30,3

Renovasjon

40,9

Ut eop p hol d

1305,7

Kjør ev ei

239,3

For t au

100,2

Gat et un

448,9

Gan g-/sykkelvei

225,6

Par ker i ngspl ass

84,3

Fr i l uf t sf or mål

810,0

Sammenl agt

5236,2
5,2 daa
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Beby ggel se og anl egg:
Ek si st er ende beby ggel se i pl anomr ådet tillates revet. Det tillates oppført ny blokkbebyggelse
i form av 3 terrasserte bol i gbl okker med under l i ggende par ker i ngs-/bodanlegg. Det
tilrettelegges for mi n . 30 og maks. 33 boenhet er, totalt ca. 3600 kvm BRA ek sk l usi v par k er i ng.
Parkeri ngsanl egget er på ca. 1700 kvm BRA . Per spekt i ver som f øl ger pl anf orsl aget vi ser en
mak si mal u t n y tt el se p å 33 boen h eter .
Pl anf or sl aget har ef f ekt i v ar eal br uk med t et t het på 7,9 boenhet er / daa ved maks. utnyttelse
(offentlige anlegg ikke medtatt i beregning). Kr av et i A TP er min. 3 boenheter pr. daa i dette
omr ådet . Omr åd et s bel i ggenhet inntil kollektivtrase med mu l i ghet f or mi l jøv en nl i g
transport, er en av grunnene f or å l egge t i l ret t e f or en ut nyt t el se som gjenspei l er det t e.

Bil de: Perspek ti v terrasserte bol i gblok k er. K il de: A rk . BH B A S
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N ær- og f jer nvi r kni ng
I perspektiv sett fra Fjellveien i vest vi ses nær vi r kni ngen. Set t f r a det t e st åst ed bl i r bl okkene
liggende bak lamellblokkene i «Litlaskar». Fjernvirkning er vi st med f ot omont asje f ra
sørvest , f ra H emmi ngst ad, fra det ståsted som pl anomr ådet ant as å bl i mest ek sp on er t . Jf.
per spekt i ver vedl egg 22, og fotomontasje vedlegg 23.

Bil de: Perspek ti v nærvi rk ni ng sett fra vest i Fjel lveien. Ki lde: A rk. BH B A S

Bil de: Fotomontasj e fj ernvi rk ning sett f ra H emmi ngstad. K il de: A rk . BH B A S

M at er i al br u k og f ar geset t i n g v i l h a st or bet ydni ng for hvordan prosjektet vil fremstå på
avst and. Jf . eksi st erende bl okkbebyggel se som med si n l yse f argeset t i ng fremstår som vel di g
eksponert mot f jel l si d en.
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Det er sat t i nn en best emmel se § 5 som si er; «Val g av far ge- og mat er i al br uk på fasader skal
gj enspei l e pl anomr ådet s nær het t i l fr i l uft somr åder . Samt i di g med søknad om t i l t ak skal det l ever es en
estetisk redegjørelse inkl. material- og far geval g som skal godkj ennes av Haugesund kommune.»
Ter r engt i l passi ng/val g av t ypol ogi
Typol ogi en «t er r asser t bl okkbebyggel se» er val gt for å kunne terrengtilpasse bebyggelsen
mest mu l i g. Bak bl ok k beby ggel sen vi l fyllingen, som st rekker seg opp i høyde med 3 – 4
et asje, lene seg mot det eksi st erende t errenget. Det gjør at over gangen mot f r iluftsområdet
bl i r best mu l i g. Jf. snitt vedlegg 24. Langs adkomst en t i l parkeri ngsanl egget må d et bl i en
skjæri ng. For å dempe denne så er det vi st en t rapp/ snarvei som går opp og bak bl okken.
Tr appen vi l skjerme del er av skjæringen.

Bil de: Snitt – ek si sterende terreng vi st med rød l inj e. K il de: A rk . BH B A S
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Bil de: I ll ustrasjon trapp l angs sk j æri ng. K i lde: A rk . BH B A S

Terrassert bl okkbebyggel se en et t erspurt t ypol ogi i markedet. De st ore t errassene på 20
kvm++ gjør at t er r assen lett kan møbl er es og gjør es «grønn» med pl ant ekasser og pott er, f or å
fungere som erstatning for en pr i vat hage. Den ter r asser te bl ok k beby ggel sen gi r samt i di g en
di f f er anse i l ei l i ghet sst ør r el se på 65 kvm – 140 kvm. De st or e t er r assen e og var i asjonen i
leilighetsstørrelser gjør at leilighetene passer godt for en vari ert sammenset ni ng av al ders- og
sosi al e grupper.
By ggehøy der
By ggehøy der fremkommer av pl ankar t et i f or m av kot e f or tillatt mak s. gesi mshøyde. H ei s/trappetårn og tekniske inst al l asjoner , t i l l at es et abl er t høyer e enn t i l l at t maks. gesi mshøyde.
H øy est e beby ggel se i i nn t i l l i ggen d e pl anomr åde «Bever sk ar et» har en maks gesi mshøyde på
kot e 100 m. I pl anf or sl ag «Toppen» ligger mi d tbl okken med maks gesi mshøyde kot e 99 m,
men s d e t o andre bl okkene er redusert med en et asje hver, til maks gesimshøyde kote 96 m.
Reduk sjonen i et asjeant al l for de to yt t er st e bl okkene gjør at si l huet t en på bakenf or l i ggende
fjell følges på en flott måte.
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Bil de: Snitt som viser mak s byggehøyder. Ki lde: A rk . BH B A S

Und er bl ok k er og f el l esanl egg tillates det etablert parkeringsanlegg, bodanlegg, teknisk rom
og l i gnende. A n l egg under t er r eng kan et abl er es under hel e f el t BB og under hel e
ut eopphol dsomr ådet.
For mål sf l at en BB tillates utnyttet til terrassert blokkbebyggelse i sin helhet innenfor fastsatte
byggegrenser.
Ut eop p hol d /l ek
Kr av et t i l f el l es ut eop p h ol d i n k l . nær l ek er i h t . A TP er 33 boenhet er x 30 kvm = 990 kvm.
M ed si n e 1306 kvm f el l es ut eopphol dsar eal bl i r det t e godt ivaretatt i pl anf or sl ag.
Ut eop p hol d somr åd et f _UTE har en st ør r el se og ut f or mi ng som gjør det enkel t å i nnr ede som
saml i ngspl ass f or ul i ke al ders- og f unksjonsni vå. Det er l et t t i l gjengel i g f or al l e
brukergrupper vha. adkomst er og i nt erne gangl i njer som er pl ane, l ogi ske og oversi ktlige.
A TP h ar k r av om < 50 m avst and fra boenhet til nærlek. H er har alle boliger < 50 m
gangavst and til felles nær l ek på bi lfrie ganglinjer. N ær l ek på mi n. 150 kvm skal etabl eres i
best emmel sesområde #1.
A TP har k r av om kvar t al sl ek i < 150 m avstand f ra boenhet . I tråd med kommunens ønske er
det avsat t en of f ent l i g kvar t al sl ekepl ass i inntilliggende det al jregulering «Li t l askar».
A d k omst en t i l kvar t al sl eken bl i r vi a gat et unet i det al jregulering «Toppen». Vha.
rekkefølgekrav bl i r den et abl ert senest samtidig med hu s C i det al jr egul er i ng «Li t l askar».
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Bilde: Beliggenhet offentlig kvar talslek K ilde: Ark. BHB AS

Kv ar t al sl ek er ut f or met i di al og med H augesun d k ommun e v / Par k . Det er ut ar bei det en
illustrasjon som via planbestemmelser bl i r gjor t r et ni ngsgi vende f or ut ar bei del se av det al jer t
pl an f or kvar t al sl ek, jf . vedl egg 7. Pr i nsi ppet f or uni ver sel l ut f or mi ng er l agt t i l gr unn både
med t ank e p å u t f or mi n g og i n nh ol d . For å k omme t i l kvar t al sl ek fra «Toppen» må gat et u net
kr ysses. Gat et unet t r af i kker es kun av 2 boenhet er og event uel l e ut r ykni ngs/vedlikeholdskjøretøy, og er dermed tilnærmet bilfritt.

Bilde: Retningsgivende illustr asj on offentlig kvar talslek K ilde: Ark. BHB AS
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For el dr e bar n/ungdommer ligger det en of f ent l i g bal l økke på Fjel l t un, på eiendommen
33/358. I tråd med kommunens ønske skal denne, vi a rekkefølgekrav i dette planforslag,
oppgr ader es med nyt t dekke og bel ysni ng senest samt i di g med si st e bygget ri nn.

Bilde: Beliggenhet offentlig ballek K ilde: Fonnakar t, r ev. Ar k. BHB AS

Illustrasjonspl anen f or «Toppen» og «Li t l askar» gi r et saml et bi l de av hvor dan
ut eopphol dsomr ådene i nkl . nær l ek og kvar t al sl ek er t enkt ar r onder t, jf. vedlegg 25.

Bilde: I llustrasjonsplan «Toppen» og «L itlaskar ». K ilde: Ar k. BHB AS
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Ly sf or hol d:
H el e p l anomr åd et med fel l es ut eopphol dsarealer og pr i vat e t er r asser er vest vendt . Sol st udi e
dok ument er er at mi ni mum 50% av ut eopphol dsar eal ene og pr i vat e ut epl asser har gode
lysforhold kl. 15.00 på høst-/vårjevndøgn, inkludert et 5 t i mers i nt erval l rundt det t e
tidspunktet, jf. vedlegg 14.

Bilde: Solstudie 21.03 kl. 15:00 K ilde: Ar k. BHB AS

Bi l-/sykkelparkering:
«Toppen» l i gger i kommunepl anens mi dt re sone – sone 3 hvor det er krav om mi n. 1 p-pl ass
el l er maks. 1,5 p-pl asser pr . bol i g. 5 % av p-pl assene skal vær e H C, og min. 10 % av
par ker i ngspl asser skal t i l r et t el egges f or el-bi l . Det er k r av om mi n . 3 sy k k el p ar k er i ng p r .
boenhet . Pl anf or sl aget f or hol der seg t i l kommunepl anens parkeri ngskrav, dog med unnt ak
av at det er val gt å påf øre at ekskl usi ve parkeri ngspl asser skal t i l ret t el egges f or el-bi l .
15 st k. par ker i ngspl asser i anlegg «Toppen» si kres rettighetshavere i hus B og hus C i
«Li t l askar». M ed dette oppf yl l es kr avet på mi n . 1,3 p-pl asser pr . boenhet som er vedt att f or
den pl anen. Ca. 42 p-pl asser bl i r i gjen t il «Toppen». Det u t gjør en p ar k er i ngsd ek ni ng p å ca.
1,3 p-pl asser pr . boenhet .
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Samferdselsanlegg:
Veien Beverskaret er tilrettelagt for videreføring av kjørevei med 5 m bredde og 3 m bredt
langsgående fortau opp til «Litlaskar» og «Toppen». I enden av kjøreveien er det vist
snuareal tilpasset lastebil. Nedkjøringen til parkeringsanlegget og noen
gjesteparkeringsplasser blir det første en møter når en ankommer planområdet.
Langs den offentlig kvartalsleken i «Litlaskar» etableres det et tilnærmet bilfritt offentlig
gatetun. Det vil kun trafikkeres av eneboligeiendommene gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257,
og eventuelle utrykkings-/vedlikeholdskjøretøy. Gatetunet skal utformes på myke
trafikanters premisser. Hvordan dette løses skal fremgå av teknisk plan. Skilting av gatetunet
skal fremgå av skiltplan.
Bratteste delen av veien Litlaskar skal sperres fysisk og omgjøres til offentlig gang- og
sykkelvei.
Eiendomsforhold:
Alle fellesarealer internt i planområdet vil bli eiet av rettshaverne i område BB i fellesskap.
Rettighetshavere av eiendommene gnr. 33 bnr. 256 og gnr. 33 bnr. 257og rettighetshavere i
«Litlaskar» skal sikres bruksrett til felles renovasjonsstasjon f_R. Rettighetshavere av hus B
og hus C i «Litlaskar» skal sikres bruksrett til parkeringsplasser i parkeringsanlegg
«Toppen». Alle rettighetshavere vil tilsvarende pålegges felles vedlikeholdsplikt av
anleggene de har del i.
Trafoeiendom vil overføres netteier vederlagsfritt.
Offentlige areal vil overføres Haugesund kommune vederlagsfritt.
Rekkefølgekrav:
Før det gis igangsettingstillatelse til øvrige grunnarbeider på gnr. 33 bnr. 233 og gnr. 33 bnr.
255 skal sikring for steinsprang iht. tiltaks-/sikringsplan dokumenteres utført.
Før det gis brukstillatelse til byggetrinn i Toppen skal vei-, vann- og avløpsløsning,
parkeringsanlegg, renovasjonsstasjon og uteopphold inkl. nærlek tilhørende byggetrinnet
være ferdigstilt og godkjent av Haugesund kommune. For renovasjon og uteopphold inkl.
nærlek jf. også § 2 fjerde avsnitt.
Før det gis ferdigattest til siste byggetrinn i Toppen skal nedgravd renovasjonsstasjon f_R og
uteopphold f_UTE inkl. nærlek i bestemmelsesområde #1 og parkering f_P være etablert på
areal som avsatt i reguleringen og godkjent av Haugesund kommune.
Før det gis ferdigattest til siste byggetrinn i Toppen skal balløkke på Fjelltun, på
eiendommen gnr. 33 bnr. 358, være ferdigstilt og godkjent av Haugesund kommune.
Trafo beliggende i o_E skal overføres netteier vederlagsfritt.
Offentlige areal skal overføres Haugesund kommune vederlagsfritt.
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Hensynsoner:
Det inngår to type soner i planforslaget.
Sone i påvente av vedtak – Båndlegging E134 (H710_1):
Areal innenfor hensynssone H710_1 er båndlagt i påvente av eventuell fremtidig omlegging
av E134. Innenfor sonen tillates det ikke etablert tiltak så som energibrønner eller lign., som
kan komme i konflikt med/vanskeliggjøre en eventuell fremtidig omlegging av E134.
Bestemmelsesområde nærlek – Funksjons- og kvalitetskrav (#1):
Innenfor bestemmelsesområdet skal det etableres felles nærlek. Tiltak skal fremgå av
utomhusplan.
Universell utforming:
Prinsipp om universell utforming iht. gjeldende forskrift skal inngå i planlegging av
bebyggelse og anlegg. Beskrivelse av prinsipp for universell utforming og eventuelle avvik
fra gjeldende forskrift skal redegjøres for ved søknad om tiltak.
Beplantning i fellesareal skal være allergivennlig og fremkomme av planteplan. Belysning av
fellesareal skal være tilstrekkelig og skal fremkomme av belysningsplan. Det er lagt opp til
logiske forbindelseslinjer mellom parkering/renovasjon/lek og bygning. Blokkene er
universelt tilgjengelige både fra gjesteparkering, fra uteoppholdsområder og fra
parkeringsanlegg, og frem til heis.
Barn og unge:
Det er vurdert at planens gjennomføring ikke medfører krav om erstatningsareal for barn- og
unge da området tidligere vært i bruk til rekkehus og frittliggende enebolig.
Det etableres nærlek internt i planområdet. Det etableres offentlig kvartalslek i «Litlaskar».
Det oppgraderes offentlig balløkke på Fjelltun.
Skoleveien er trygg ved at det er fortau og trygge kryssningspunkt frem til Rossabø
barneskole.
Barn- og unges interesser er med dette vurdert som ivaretatt.
Risiko- og sårbarhetsanalyse:
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.

Side 38 av 42

Reguleringsplan for TOPPEN

PlanID RL1790

ROS for planområdet fremkommer av eget skriv, jfr. vedlegg 26. Det er vurdert behovet for
avbøtende tiltak for steinsprang, radongass, nedbør/overvann, fremmede organismer,
fremtidig vei E134, energiforsyning, telekommunikasjon, vannforsyning, avløpsanlegg,
avfallsbehandling, ulykke med gående og syklende/andre ulykkespunkt langs vei.
Miljøkonsekvenser:
Planforslaget bygger opp under miljøvennlige løsninger. Det er gangavstand til det meste av
sosial infrastruktur og kollektivholdeplass. I planbestemmelser er inntatt at eksklusive
parkeringsplasser skal tilrettelegges for el-bil. 5 % av alle parkeringsplasser skal være
tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det skal etableres min. 3 sykkelparkering/boenhet, hvorav
min. 1 plass skal være ved blokkens adkomst og 2 plasser tillates etablert i bodanlegg.
Kriminalitetsforebygging:
Kriminalitetsforebygging som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-1,
pkt. e og f. Planområdets sosiale møteplass/uteoppholdsområdet inkl. nærlek ligger sentralt
plassert i planområdet med utsyn fra alle boenheter. Den skal tilrettelegges som en sosial
møteplass med sitteplasser og utstyr tilpasset forskjellige alders- og funksjonsgrupper. Den
skal være godt belyst. Lokaliseringen, innredningen og lyssettingen av fellesarealene antas å
virke kriminalitetsforebyggende.
Folkehelse:
Folkehelsen følger av Folkehelseloven § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
”Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til
å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.”
Planens viktigste positive faktorer mht. folkehelse er vurdert å være:
- Gangavstand via gode forbindelseslinjer til all type sosial
infrastruktur; til skole og barnehage, til kvartalslek, til balløkke, til
kollektivtransport, til friluftsområder.
- Planområdet består av åpne fellesarealer og store privateide terrasser
med godt lys store deler av dagen.
- God bokvalitet da uteoppholdsarealet skaper et trygt trivelig tun/
sosial samlingsplass som gir følelse av tilhørighet. Plasseringen av
uteopphold og kvartalslek bidrar også til et oversiktlig kriminal/mobbeforebyggende miljø da arealet er lett synlig og tilpasset folk i
forskjellig alders-/funksjonsnivå. Sosiale møteplasser forebygger
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-

ensomhetsfølelse, når en enkelt kan oppholde seg i planområdet og bli
naturlig inkludert. Dette utjevner sosiale forskjeller og helseforskjeller
over tid.
Nedgravd renovasjonsstasjon som motvirker lukt, smitte, brannfare,
og er visuelt å foretrekke fremfor renovasjon på overflaten.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen:
En direkte økonomisk konsekvens for kommunen vil være vedlikeholdsansvaret av de
offentlige anleggene som tilføres kommunen etter utført opparbeidelse.
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Kapittel 7: Vedlegg
VEDLEGG 1

Møtereferat oppstartsmøte 1

VEDLEGG 2

Kommunens tilbakemelding

VEDLEGG 3

Møtereferat oppdateringsmøte med kommunen

VEDLEGG 4

Møtereferat oppstartsmøte 2

VEDLEGG 5

Avklaring offentlig lek med kommunen

VEDLEGG 6

Avklaring utforming offentlig lek med kommunen

VEDLEGG 7

Retningsgivende illustrasjon

VEDLEGG 8

Varslingsmateriale

VEDLEGG 9

Informasjon til spesielt berørte naboeiendommer

VEDLEGG 10

Fylkeskommunen Kulturarv-uttalelse

VEDLEGG 11

Mattilsynet-uttalelse

VEDLEGG 12

Teknisk skisse Rådgivende Ing John Alvseike

VEDLEGG 13

Haugesund Turistforening-uttalelse

VEDLEGG 14

Soldiagram

VEDLEGG 14A

Fylkesmannen - uttalelse

VEDLEGG 15

Fylkeskommunen Regionalplanavdelingen-utsatt frist

VEDLEGG 16

Fylkeskommunen Regionalplanavdelingen-ettersending uttalelse

VEDLEGG 17

Fylkeskommunen Regionalplanavdelingen- uttalelse

VEDLEGG 18

Rapport skredfare-Norconsult

VEDLEGG 19

Nabo Litlaskar 14-uttalelse

VEDLEGG 20

Nabo Beverskaret 4-uttalelse

VEDLEGG 21

Overordnet brannvurdering-QRådgivning

VEDLEGG 22

Perspektiver

VEDLEGG 23

Fotomontasje

Side 41 av 42

Reguleringsplan for TOPPEN

PlanID RL1790

VEDLEGG 24

Snitt

VEDLEGG 25

Illustrasjonsplan

VEDLEGG 26

ROS

VEDLEGG 27

Forslag plankart-pdf

VEDLEGG 28

Forslag plankart-sosi

VEDLEGG 29

Forslag planbestemmelser-pdf

VEDLEGG 30

Forslag planbestemmelser-docx
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