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1.0 BAKGRUNN
1.1 Hensikt med endringen:
Hovedhensikt med planendring av detaljregulering «Beverskaret 5/Litlaskar RL1744» (heretter
omtalt som «Litlaskar») er å tilrettelegge for en bedre parkeringsløsning og renovasjonsløsning i
lag med naboregulering «Toppen RL1790» (heretter omtalt som «Toppen»). Samtidig er
hensikten å tilrettelegge hus B og hus C for ytterligere en sokkeletasje for å redusere
muring/fylling mot vest og sør. Etter ønske fra Haugesund kommune skal felles lek/nærlek
lengst sør i planområdet omgjøres til offentlig kvartalslek for planområdet med nærområder.
Den nærlek som utgår må erstattes med felles nærlek ved blokkene.
1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller:
På vegne av ODD HANSEN PROSJEKT AS oversendes vedlagte forslag til mindre endring.
Fakturaadresse /
tiltakshaver for plansaken:

ODD HANSEN PROSJEKT AS
Sundvegen 20
4250 Kopervik
Merk: ”Beverskaret 5/Litlaskar reguleringsendring”

Forslagsstiller:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
v/ Mona Fågelklo
Postboks 29
5501 Haugesund
Mob: 41 36 70 96
E-post: m.fagelklo@abhb.no

2.0 PLANPROSESSEN
2.1 Oppstartsmøte/varsling:
Oppstartsmøte ble avholdt den 25.09.2019, jf. møtereferat vedlegg 1. Haugesund kommune
v/plan kunne anbefale reguleringsendring av gjeldende plan Beverskaret 5/Litlaskar RL1744
samtidig med oppstart av detaljregulering for Toppen RL1790.
Oppstart av planendring ble varslet 21.11.2019 med frist for innspill 13.01.2020, jf.
varslingsmateriale vedlegg 2.
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3.0 PLANSTATUS
3.1 Gjeldende plan:
Gjeldende plan Beverskaret 5/Litlaskar RL1744 legger opp til blokkbebyggelse i 3 – 4 etasjer for
planområdet, totalt 20 boenheter. Parkering håndteres på to overflateparkeringer og i to
carportanlegg. Renovasjon ligger vest for garasje A. Trafo ligger sør for garasje B. Alt av
uteopphold/lek innenfor planområdet er felles eiet.

Bi l d e 1 : Dag en s gjel dende pl an RL 1744 Ki l d e: Hau g es u n d k o mmu n e
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4.0 REGULERINGSENDRING
4.1 Beskrivelse reguleringsendring:
Leiligheter i hus A er solgt og bygging er godkjent og igangsatt. Reguleringsendringen omfatter
dermed ikke hus A, uteoppholdsareal f_UTO3 – UTO5, parkering f_P, Garasje A,
sykkelparkering f_SYP1 og f_SYP4. Ved hus A er det kun renovasjonsstasjonen f_Avf som
omgjøres fra varig til midlertidig stasjon. Den midlertidige stasjonen skal brukes frem til at
nedgravd løsning i detaljplan «Toppen» er etablert, deretter brukes den som parkering.
Felles uteopphold/nærlek f_Uto1 og f_Lek i gjeldende plan er ved reguleringsendring omgjort til
offentlig kvartalslek o_LEK i tråd med kommunens ønske. Tilsvarende justeres
uteoppholdsområdene mellom blokkene slik at areal- og kvalitetskrav iht. normer gitt i «Arealog transportplan Haugalandet» (heretter omtalt som ATP) ivaretas ved at område f_UTO1 –
f_UTO3 tilrettelegges for etablering av felles nærlek.

Bi l d e 2: Endr et det al j r egul er i ng «Li t l askar» Ki l d e: Ar k . BHB AS
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Jf. bilde 3. Funksjoner som er tatt ut av plan «Litlaskar» erstattes i detaljregulering «Toppen»
med; parkeringsanlegg under terreng, gangkulvert under gatetun frem til hus B og C, nedgravd
renovasjonsstasjon, snuareal tilpasset lastebil, trafo, samt tilkomst til offentlig kvartalslek via
gatetun som har en utforming forbeholdt myke trafikanter.

Bi l d e 3: For sl ag t i l det al j r egul er i ng «Toppen» som i varet ar f unksj oner som ut gått ved endr i ng av «Li t l askar»
Ki l d e: Ar k . BHB AS

Rekkefølgekrav i plan «Litlaskar» styrer at hus B og hus C ikke kan tas i bruk før anleggene i
plan «Toppen» som skal betjene begge planområder er etablert, jf. bestemmelse § 6.1 andre
avsnitt som sier;
«Hus B og hus C med tilhørende anlegg tillates ikke tatt i bruk før formålene o_V, o_F, o_GT,
f_R, o_E og felles parkerings-/bodanlegg i detaljregulering RL1790 er gitt brukstillatelse.»
Antall boenheter/tetthet:
ATP stiller krav til tetthet på min. 3 boliger/daa for «Litlaskar». Tettheten for reguleringsplan
RL1744 etter utført planendring, med totalt 23 boenheter, er på ca. 6,7 boenheter/daa (offentlige
anlegg ikke medtatt i beregning).
Byggehøyder/landskapsvirkning/estetikk:
I gjeldende regueringsplan er maks. byggehøyde oppgitt med kotehøyde. Disse maks.
kotehøyder justeres marginalt ved reguleringsendring. For hus B og hus C legges det inn en
ekstra sokkeletasje, dvs. at en bygger seg ned i terrenget med ca. 3 m for å redusere høyde på
fyllinger og murer mot vest og sør. Det gir 4 ekstra boenheter, 2 leiligheter i hver av hus B og
hus C. Hus B justeres opp med 0,15 m, fra 89,55 til 89,7 m. Hus C justeres opp med 0,25 m, fra
83,85 til 84,10. Justering er påkrevd for å tilpasse bygningenes hovedankomst til høyde på
adkomstvei og gatetun. Justeringen er marginal og dermed vurdert å ikke ha innvirkning for
inntilliggende naboer.
Blokk B og blokk C er justert i lengde, jf. avgrensning «planlagt bebyggelse». Tilsvarende er
tillatt kvm BYA blitt forhøyet. Blokkenes bredde opprettholdes uforandret i tråd med kommunens
ønske. Samtidig opprettholdes deler av den buede takform som er vurdert å være en estetisk
viktig del av bygningenes signatur.
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Lengdesnitt av bebyggelsen viser hvordan bebyggelsen vil forholde seg til inntilliggende
bebyggelse, jf. vedlegg 3. Av snittet vises at hus C som ligger lengst i sør treffer eksisterende
terreng på ca. kote 68 m lengst sør i planområdet, hvor hus C er mest eksponert sett fra
Hemmingstad. Fyllinger/murer sett fra Hemmingstad reduseres med ca. 3 m høyde ved at det
legges inn en ekstra sokkeletasje.

Bi l d e 4: Lengdesni t t «Li t l askar» Ki l d e: Ar k . BHB AS

Perspektiv viser nærvirkning fra vest i Fjellveien, jf. vedlegg 4. Det er vurdert at blokkene ikke
blir mer eksponerte sett fra Fjellveien ved at de får ytterligere en sokkeletasje. Sokkeletasjen blir
til dels skjult av annen bebyggelse og vegetasjon.

Bi l d e 5: Per s pek tiv nær vi r kni ng set t f r a Fj el l vei en i vest. Ki l d e: Ar k . BHB AS
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Fotomontasje viser fjernvirkning sett fra Hemmingstad i sørvest, jf. vedlegg 5. Det er vurdert at
blokkene ikke blir mer eksponerte fra Hemmingstad ved at de får ytterligere en sokkeletasje.
Sokkeletasjen gjør at bygningsmassen «setter seg» i eksisterende terreng på en god måte.

Bi l d e 6: Fotomontasje fjer nvi r kni ng set t fra Hemmingst ad i sør vest. Ki l d e: Ar k . BHB AS

Felles uteopphold inkl. nærlek:
Felles uteopphold inkl. nærlek oppfyller krav i kommuneplanens § 41 Felles uteopphold og
ATP:s anbefalte norm. Det kan dokumenteres 670 kvm uteoppholdsareal som utgjør ca. 30 kvm
kvalitativt felles uteoppholdsareal/boenhet. Av dette arealet skal min. 150 kvm ved hver blokk,
opparbeides som nærlek. Dette er sikret i planbestemmelser 3.6;
«Lek og uteopphold skal etableres iht. Haugesund kommune sin gjeldende
lekeplassnorm, og retningslinjer gitt i Areal og transportplan for Haugalandet.
Område f_UTO1 -UTO3 skal utstyres som felles nærlek. Utforming av felles nærlek/ uteopphold
skal vises på detaljert utomhusplan M1:200.»
Med denne løsningen får alle boenheter tilgang til et universelt tilgjengelig uteoppholdsområde
inkl. nærlek i < 50 m avstand fra boenheten. Uteoppholdsområdene har en stigning på maks.
1:15 og er universelt tilgjengelige via blokkenes sokkeletasje. Plasseringen og utformingen er
noe justert for å tilpasse den normstørrelse som er gitt i ATP. Uteoppholdsområdene er bilfrie.
For å dokumentere at de justerte formålene f_UTO1 og f_UTO2 er møbleringsvennlige og har
godt lys vises til perspektiver vedlegg 4, og soldiagrammer vedlegg 6. Utformingen av f_UTO3
er uforandret med unntak av at det er satt inn sykkelparkering langs fortauet.

6

Bi l d e 7: Per s pek t i v ut eopphol dsomr åde inkl. nær l ek f_UTO1 iht. forslag til endr i ng
Ki l d e: Ar k . BHB AS

Bi l d e 8: Per s pek t i v ut eopphol dsomr åde inkl. nær l ek f_UTO2 iht. forslag til endr i ng
Ki l d e: Ark. BHB AS
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Bi l d e 9: Sol di agr am for forslag til endr i ng 21.03/21.09 kl. 15.00. Kilde: Ar k . BHB AS

Privat uteopphold:
Leilighetene i hus B og hus C har i dagens gjeldende plan/godkjent byggesak allerede
dokumentert egnet uteplass i form av terrasse som er skjermet for innsyn og har gode
solforhold. I reguleringsendring er bygningsutforming inkl. terrasser noe justert. Store og
brukbare terrasser er etterspurt av kjøpere.
Offentlig kvartalslek:
Haugesund kommune har i møte kommentert at det ikke er noen offentlig kvartalslek i
inntilliggende planområder «Beverskaret» eller «Toppen», jf. § 44 i kommuneplan som setter
krav om kvartalslek på 1500 kvm innenfor avstand på 150 m fra planområdet når antall
boenheter overstiger 25 stk., samt krav om ballfelt innenfor avstand på 400 m fra planområdet
når antall boenheter overstiger 150 stk. Totalt antall boenheter i reguleringene «Beverskaret»,
«Litlaskar» og «Toppen» vil etter full utbygging være ca. 170 boenheter.
Haugesund kommune har bedt om at felles lekeplass som ligger lengst sør i dagens gjeldende
detaljregulering «Litlaskar» vurderes omgjort til offentlig kvartalslek i forbindelse med
reguleringsendring. Dette er vurdert gjennomførbart når det kan dokumenteres tilstrekkelig
felles uteophold inkl. nærlek for boligene innenfor planens avgrensning.
I samråd med Haugesund kommune er det utarbeidet en retningsgivende illustrasjon over
offentlig kvartalslek dat. 22.06.2020, jf. vedlegg 7, som skal være førende for utforming og
utstyrsnivå.
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Planbestemmelser §§ 3.7 og 3.8 er påført at;
«I området tillates etablert offentlig kvartalslek.
Lekeplass skal utformes i tråd med prinsipp i retningsgivende illustrasjon dat. 22.06.2020,
utarbeidet av Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS.
Endelig utforming, utstyrs- og materialvalg skal vises på detaljert utomhusplan M1:200.»

Bi l d e 10: Ret n i n g s g i v en d e i l l u s t r asjon of f ent l i g kvar t al sl ek. Kilde: Ar k . BHB AS

Ballek ivaretas på Fjelltun, på eiendommen gnr. 33 bnr. 358, som er eiet av Haugesund
kommune. Her ligger det en noe utdatert balløkke ca. 500 m sør for planområdet. I tråd med
ønske fra Haugesund kommune er denne tilrettelagt oppgradert via rekkefølgekrav i detaljplan
«Toppen».

Bi l d e 11: Bel i g g enhet bal l ek. Kilde: Fonnakar t , r ev. Ar k . BHB AS
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Parkering:
Parkeringskrav
Bestemmelse om parkering videreføres. Det skal dokumenteres min. 1,3 parkeringsplasser for
bil som utgjør min. 30 plasser. Det skal dokumenteres min. 2 parkeringsplasser for sykkel per
bolig, som utgjør min. 46 plasser. Parkeringsplasser på P1 skal inngå i beregningen. 5 % av
totalt antall parkeringsplasser skal tilrettelegges for HC-parkering. Eksklusive parkeringsplasser
skal tilrettelegges for el-bil.
15 parkeringsplasser er sikret i plan «Litlaskar», resterende 15 parkeringsplasser er sikret i plan
«Toppen». 46 sykkelparkeringsplasser er sikret i plan «Litlaskar».
Teknisk plan:
Fagkyndig Ing. John Alvseike har tilpasset og kvalitetssikret tekniske løsninger til planendringen
i teknisk skisse dat. 07.03.2020, jf. vedlegg 8.
Brann:
Brannkonsulent QRådgivning har utarbeidet overordnet brannvurdering dat. 28.01.2020, jf.
vedlegg 9.
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5.0 INNKOMNE INNSPILL
Det ble varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Toppen» samtidig med oppstart
av reguleringsendring for «Litlaskar». Av den grunn mange henfører mange av innspillene seg
direkte til «Toppen». Alle innspill er valgt å gjengi i sin helhet, mens innspill merket med «blå»
farge er vurdert som relevant for «Litlaskar» og er derfor kommentert.
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_spre
dning_av_planteskadegjorere_og_floghavre_i_forbindelse_med_anleggsarbeid.22145
Kommentar:
Fagkyndig Ing. John Alvseike tilpasset og kvalitetssikret tekniske løsninger til planendringen, jf.
teknisk skisse dat. 07.03.2020 vedlegg 8, som dokumenterer at det er mulig å etablere offentlig
vannforsyning.
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Haugesund Turistforening dat. 07.01.2020 – vedlegg 12
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:
Tilsvar til dette innspill vil bli gitt i detaljregulering «Toppen».
Fylkesmannen dat. 13.01.2020 – vedlegg 13
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:
Planendringen forholder seg til overordnede planer; «Areal og transportplan Haugalandet» og
«Kommuneplanen for Haugesund 2014 – 2030».
Felles uteopphold inkl. nærlek er innenfor planen tot. 670 kvm. Ved min. utnyttelse med 23
boenheter utgjør dette ca. 30 kvm/boenhet. Dette er i tråd med ATP:s anbefalte norm. Nærlek
skal etableres i uteoppholdsområdet f_UTO1 – f_UTO3. Disse er synlige fra boligene og
innenfor anbefalt maksavstand på 50 m. Uteopphold inkl. nærlek vil være bilfritt og prinsippet for
universell utforming med tanke på illustrert tilkomst, utforming og innhold er lagt til grunn for de
justerte uteområdene f_UTO1 – f_UTO2.
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Som et rekkefølgekrav ved gjennomføring av detaljreguleringen «Litlaskar» skal det etableres
en offentlig kvartalslekeplass. Offentlig kvartalslek blir liggende lengst sør i planområdet
innenfor anbefalt maksavstand på 150 m. Den er på ca. 900 kvm, noe som er drygt 600 kvm
mindre enn ATP:s anbefalte norm. Haugesund kommune har tross dette bedt om at den
vurderes omgjort til offentlig kvartalslek i forbindelse med denne reguleringsendring. Dette for at
tidligere utbygde områder detaljregulering Beverskaret RL1667, detaljregulering «Litlaskar»,
samt detaljregulering «Toppen» skal sikres et større offentlig tilgjengelig lekeområde/møteplass.
For å påse at kvartalsleken får god kvalitet og ønskede funksjoner til tross for noe redusert areal
er det i dialog med Haugesund kommune v/Park utarbeidet en illustrasjon som via
planbestemmelser er gjort retningsgivende for utarbeidelse av detaljert utomhusplan, jf. vedlegg
7. Prinsippet for universell utforming er lagt til grunn både med tanke på utforming og innhold.
Tilkomst til kvartalslek er fra tilnærmet bilfritt gatetun i plan «Toppen». Gatetunet trafikkeres kun
av 2 boenheter og eventuelle utryknings-/vedlikeholdskjøretøy.
Etter ønske fra Haugesund kommune v/Park skal offentlig balløkke på Fjelltun, på eiendommen
33/358, som et rekkefølgekrav ved gjennomføringen av reguleringsplan «Toppen» utbedres
med nytt dekke og belysning. Offentlig balløkke ligger ca. 500 m fra planområdet, anbefalt
maksavstand i ATP er 400 m. Balløkken vil bli brukt av større barn/ungdommer. Det er fortau fra
planområdet og frem til denne, slik at løsningen er vurdert som trafikksikker.
Alle boenheter har store private vestvendte terrasser som kan brukes både til møblering og
dyrking i kasser/potter.
Min. 50 % av uteoppholdsareal inkl. nærlek og private terrasser vil være tilfredsstillende belyst
ved vårjevndøgn kl. 15, jf. soldiagram vedlegg 6.
Med disse løsninger er det sikret tilgang til alle typer privat, felles og offentlig lek/uteopphold
som overordnede planer krever. Uteoppholdsarealene vil være lysfylte, universelt tilgjengelige
og tilpasset forskjellig alders-/funksjonsnivå. De vil kunne fungere som bakteppe for en god
sosial arena og vil med sin åpenhet/oversiktlighet virke 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 legges gjeldende plans bestemmelser til grunn. Det skal etableres min.
1,3 parkeringsplasser pr. boenhet, som utgjør min. 30 parkeringsplasser. Av disse
parkeringsplassene skal 15 parkeringsplasser etableres innenfor planområdet, resterende 15
parkeringsplasser skal etableres/sikres i anlegg under terreng i regulering «Toppen». 5% av
totalt antall parkeringsplasser skal være tilpasset funksjonsnedsatte. Eksklusive
parkeringsplasser skal tilrettelegges for el-bil. Det skal dokumenteres min. 2
sykkelparkeringsplasser pr. boenhet, som utgjør totalt 46 plasser. Del av disse skal etableres
delvis overbygget ved blokkenes adkomstsoner slik som forutsatt i gjeldende plan.
For å sikre at felles nedgravd renovasjonsløsning, parkerings-/bodanlegg og offentlig gatetun i
«Toppen» er etablert før leiligheter som anleggene skal betjene i «Litlaskar» (gjelder kun for hus
B og hus C) blir tatt i bruk, så er det i planbestemmelser påført et rekkefølgekrav i § 6.1 andre
avsnitt som sier;
«Hus B og hus C med tilhørende anlegg tillates ikke tatt i bruk før o_V, o_F, o_GT, f_R, o_E og
felles parkerings-/bodanlegg i RL1790 er gitt brukstillatelse.»
Ved utbygging av detaljregulering Beverskaret RL1667 ble overvannsløsningen dimensjonert for
å ivareta denne utbygging. Dermed vil overvannet bli ført inn på den samme
overvannsløsningen, jf. teknisk skisse vedlegg 8.
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Rogaland fylkeskommune - Regionalplanavdelingen dat. 09.03.2020 – vedlegg 14
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 15
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 16
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. 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
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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.
Kommentar:
Oppstart av utarbeidelse av detaljregulering «Toppen» og reguleringsendring av detaljregulering
«Litlaskar» er bifalt av Haugesund kommune for å oppnå mest formålstjenlige løsninger for
begge planområder.
Planarbeidet tilrettelegger for ;
felles nedgravd renovasjonsstasjon for å betjene «Toppen», «Litlaskar», samt to
frittliggende naboeneboliger, i staden for renovering på overflaten
felles gjesteparkering, 5 plasser på overflaten og resterende felles parkering i anlegg
under terreng for «Toppen» og del av «Litlaskar», i staden for parkeringsgarasje på
overflaten
offentlig kvartalslek i plan «Litlaskar», som pr. dd. mangler for hele nærområdet
offentlig ballek i plan «Toppen» vha. oppgradering av offentlig balløkke på Fjelltun
Varsel som er sendt ut er varsling iht. Pbl § 12-8 for «Toppen» og iht. Pbl § 12-14 for
«Litlaskar». Varslingen gjelder oppstart av arbeid med ny detaljregulering for «Toppen» og
varsel om endring av «Litlaskar». Det har vært avholdt oppstartsmøte med Haugesund
kommune den 16.10.2019. Møtereferat er vedlagt, jf. vedlegg 1.
Retningslinjer i «Regional plan for areal og transport på Haugalandet» er lagt til grunn for
reguleringsendring «Litlaskar». Her vises til kommentar gitt Fylkesmannen.
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Nabo Litlaskar 14 - dat. 22.12.2019 – vedlegg 17
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:
Tilsvar til dette innspill vil bli gitt i detaljregulering «Toppen».
Nabo Beverskaret 4 - dat. 13.01.2020 – vedlegg 18
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:
Beverskaret 3 har i gjeldende plan en maks kotehøyde på 88 m. Hus B i dagens har i dagens
gjeldende plan for «Litlaskar» en maks mønehøyde på kote 89,55 m, dvs høyde i Beverskaret 3
har aldri vært førende for hus B og hus C i «Litlaskar».
Mindre justering av høyde er ikke for å anlegge teknisk rom, men for å tilpasse til tekniske
løsninger, dvs. for å tilpasse bygningenes adkomstsone til høyde på kjørevei og gatetun.
Mønehøyde justeres marginalt i forhold til de maks mønehøyder som fremgår av dagens
gjeldende plan. Hus A opprettholdes uforandret. Hus B, midtbygget, justeres opp med 15 cm for
å tilpasse byggets hovedadkomst til veihøyde i kjøreveien. Hus C som ligger lengst ned mot
Litlaskar justeres opp med 25 cm for å tilpasse byggets hovedadkomst til høyde på gatetun. Det
er vurdert at disse marginale høydejusteringer ikke vil påvirke utsikt eller lys for
nabobebyggelsen. Det vises til de justerte bygningenes store avstand fra Beverskaret 4 (kortest
avstand ca. 70 m fra hus B og ca. 90 m fra hus C), og til den vegeterte fjellryggen med høyde
på ca. kote 85 – 90 m, som ligger skjermende mellom planområdene. Lysforhold er
dokumentert vha. soldiagram, jf. vedlegg 6.
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Bi l d e 12: Si t uas j on i f or hol d t i l nabobebyggel sen. Kilde: Ar k . BHB AS
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6.0 AVSLUTTENDE KOMMENTAR
Alle anlegg i «Litlaskar» og «Toppen» er samlet i en foreløpig illustrasjonsplan som er
avklarende i forhold til områdenes høydesetting og grensesnittet mellom områdene, jf. vedlegg
19.

Bi l d e 13: For el øpi g i l l ust r asj onspl an. Kilde: Ar k . BHB AS

Endringene er vurdert å ikke gå ut over hovedrammene i gjeldende plan, og endringene vil i
liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Valgte løsninger vil bidra til et bedre
bømiljø, både for beboere i «Litlaskar», beboere i «Toppen» og for beboere i nærområdet.
Endringene bidrar til en mer formålstjenlig og helhetlig løsning av renovasjon, parkering, felles
uteområder, og den tilrettelegger for etablering av offentlig kvartalslek som en sosial møteplass
for allmenheten.
Vi håper at saken med vedlagt illustrasjonsmateriale er oversiktlig slik at endringen kan
behandles snarlig.

18

Vedlegg:
Vedlegg 1 – Møtereferat oppstartsmøte
Vedlegg 2 – Varslingsmateriale
Vedlegg 3 – Snitt
Vedlegg 4 – Perspektiver
Vedlegg 5 – Fotomontasje
Vedlegg 6 – Soldiagram
Vedlegg 7 – Retningsgivende illustrasjon
Vedlegg 8 – Teknisk skisse
Vedlegg 9 – Overordnet brannvurdering
Vedlegg 10 – Fylkeskommunen kulturarv-uttalelse
Vedlegg 11 – Mattilsynet-uttalelse
Vedlegg 12 – Haugesund Turistforening-uttalelse
Vedlegg 13 – Fylkesmannen-uttalelse
Vedlegg 14 – Fylkeskommunen-regionplanavdelingen-utsatt frist
Vedlegg 15 - Fylkeskommunen-regionplanavdelingen-ettersending uttalelse
Vedlegg 16 – Fylkeskommunen regionalplanavdelingen-uttalelse
Vedlegg 17 – Nabo Litlaskar 14-uttalelse
Vedlegg 18 – Nabo Beverskaret 4-uttalelse
Vedlegg 19 - Illustrasjonsplan
Vedlegg 20 – Endret detaljplankart RL1744 (pdf)
Vedlegg 21 – Endret detaljplankart RL1744 (sosi)
Vedlegg 22 – Endret detaljplanbestemmelser RL1744 (pdf)
Vedlegg 23 – Endret detaljplanbestemmelser RL1744 (docx)

19

