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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
Forslagsstiller:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
PB 29 Sentrum
5501 Haugesund
Kontakt: Mona Fågelklo, mob. 41 36 70 96, mail: m.fagelklo@abhb.no
På vegne av:
Haugesund Kultureiendom AS
PB 145
5501 Haugesund
Kontakt: Atle Mylkebust, mob. 402 85201, mail: atle.myklebust@haugesund.kommune.no

Planinitiativ:
Planområdets nordre del har en lang fortid som kino-kvartal, fra og med at Edda kino ble
bygget på 1970-tallet og frem til i dag. Edda er Nord-Rogalands største kinosenter med en
kapasitet på 944 seter fordelt på fem saler. Kinoen har et årlig kinobesøk på om lag 200.000
personer, og driver i tillegg aktivt med utleie for kurs og konferanser. I de siste ti-år har det
oppstått behov for utvidelse av kinoen. Hovedhensikt med planarbeidet er derfor å
tilrettelegge Edda kino for utvidelse, samt å regulere verneverdig bebyggelse i
sentrumsplanens kvartal S37 til bevaring.

Hjemmelshavere i planområdet:

Gnr./bnr.

Hjemmelshaver

40/438

Haugesund Kultureiendom AS

40/439

Haugesund Kultureiendom AS

40/440

Haugesund kommune

40/531

Frelsesarmeens Eiendommer AS
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Vurdering KU:
Planinitiativet er i tråd med Sentrumsplanen 2014 -2030 og foreløpig revidert Sentrumsplan
2021 (ventes endelig vedtatt i løpet av 2021), som begge viser sentrumsformål for
planområdet. Kommunen har med den bakgrunn vurdert at det ikke antas å være behov for
konsekvensutredning.
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Kapittel 2: Planprosessen
Oppstartsmøte:

Det ble avholdt oppstartsmøte med Haugesund kommune den 25.01.2021, jfr. vedlegg
«Stedsanalyse» og «Oppstartsmøtereferat».
Varsling oppstart planprosess:

Oppstart av planarbeid ble varslet den 17.02.2021, med frist for innspill 02.04.2021. jfr.
vedlegg «Komplett varslingsmateriale».

Fig. 2 Planens avgrensning. Kilde: Ark. BHB AS
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Den 06.05.2021 er det avholdt felles befaring av planområdet sammen med representanter
for Fylkeskommunen og Haugesund kommune for å vurdere håndtering av verneverdig
bebyggelse.
Underveis i planprosessen har det vært direkte dialog med Byantikvar i Haugesund
kommune for å innhente informasjon om den verneverdige bebyggelsen, samt for å finne ny
egnet lokalitet for jugendhuset/tårnhuset «Sir Toby».
Merknader som kom inn ved varsel om oppstart med kommentarer:
Statens vegvesen dat. 15.03.2021 – vedlegg «Innspill Statens vegvesen»
«Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av 2 nye kino-saler for Edda kino på
eiendommene 40/438 og 40/439. Samtidig krever Haugesund kommune at «Sir Toby»-bygget
som ligger på eiendommen 40/438 reguleres til bevaring vha. å flyttes til annet egnet sted,
samt at Frelsesarméens forsamlingsbygning på eiendommen 40/531 reguleres til bevaring.
Sykkel-/parkanlegg i nord vurderes regulert til park. Parkeringslomme i Sørhauggata vurderes
redusert i størrelse.
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Til denne
planen uttaler vi oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
I/ved planområdet er det kommunal veg. Statens vegvesen legger til grunn at drøftinger og
avklaringer knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet på disse vegene skjer i dialog med
de aktuelle vegmyndighetene.
Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart er ikke uttømmende. Når et planforslag blir
lagt ut til offentlig ettersyn, vil vi kunne komme med ytterligere innspill og merknader.
Statens vegvesen har ikke merknader til oppstart av planarbeid for Edda Kino.»
Kommentar:
Ingen.

Haugaland Kraft Nett AS dat. 18.03.2021 – vedlegg «Innspill HaugalandKraft Nett
AS»
«Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av 2 nye kino-saler for Edda kino sørvest i planområdet.
Haugaland Kraft Nett arbeider kontinuerlig med nettutviklingsplaner for Haugesund
sentrum.
I den sammenheng vurderer vi om det kan være hensiktsmessig å etablere en ny trafokiosk for
Edda kinosenter, evnt. også om det kan være mulig å avvikle den eksisterende trafokiosken
«51025 Edda kinosenter»,
(se kartutsnittet nedenfor), som bla. har krevende adkomst for drift og vedlikehold.
I arbeidet deres med utvikling av reguleringsplankartet og planbestemmelsene
bør dere ta nærmere kontakt med oss for å avklare dette forholdet.»
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Kommentar:
I dialog med Haugaland Kraft Nett AS er det kommet til enighet om at
nettstasjon 51150 – Haraldsgata 177 skal forsyne tilbygg til kino, jf. vedlegg
«Avklaring Haugaland Kraft Nett AS».». Derav er det ikke påkrevd å avsette
areal til ny trafo internt i planområdet.

Rogaland Fylkeskommune v/Regionalplanavdelingen dat. 26.03.2021 –
vedlegg «Innspill Rogaland Fylkeskommune»
«Generelle planmessige vurderinger
Planmessig støtter fylkesrådmannen ønsket om å beholde Edda kino med dagens
plassering og at det blir lagt til rette for å beholde Edda kino med dagens plassering.
Som del av planarbeidet skal det vurderes om deler av planområdet skal reguleres til park.
Fylkesrådmannen er positiv til at deler av planområdet blir regulert til park. Det er generelt
mangel på grønne lunger i sentralt i Haugesund sentrum. Et parkområde innenfor
planområdet vil derfor kunne være et positivt tilskudd i så måte.
Områdets sentrale plassering taler ellers for at en stor del av trafikken til og fra området bør
kunne tas med sykkel og gang. Det bør derfor legges til rette en stor andel
sykkelparkeringsplasser.
Nyere tids kulturminner
Planlagt utvidelse til medføre en rekke konsekvenser for den bevaringsverdige bebyggelsen i
kvartalet.
Det er positivt at bygningen til Frelsesarmeen, som er vist til hensynssone i sentrumsplanen,
skal videreføres som hensynssone i reguleringsplanen. Utvidelsesplanene for Edda kino synes
imidlertid å innebære riving av Sørhauggata 181. Fylkesrådmannen ser at denne eiendommen
ikke er vist som hensynssone i sentrumsplanen, men minner om at bygningen er registrert i
SEFRAK. Huset skal være bygget i 1880, og skal senere være påbygd mot både nordvest og
nordøst.
Fylkesrådmannen som regional kulturvernmyndighet vil i utgangspunktet uttrykke skepsis til
riving og etterlyser beskrivelser av husets tilstand og verneverdi, veid opp mot behovet for
riving. Kanskje bør en også her utrede mulighetene for flytting av hele eller deler (fortrinnsvis
den eldste delene) av den verneverdige bygningen?
Kommunen har signalisert at de vurderer å flytte «Sir Toby» til en ledig tomt i Skåregata 224
ved Byparken. Fylkesrådmannen forstår at bakgrunnen for dette noe uvanlige grepet, er at
kommunen ser flere fordeler. I samtale med byantikvaren ble det signalisert følgende:
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•

Bebyggelse i tilstøtende kvartal (parkeringshus) har et dominerende uttrykk som bidrar til
at det flotte hjørnehusets kvaliteter ikke kommer til sin rett.

•

Ved en eventuell utvidelse av Edda kino helt frem til «Sir Toby» vil denne situasjonen
forsterkes ytterligere.

•

Hjørnehuset vil passe fint på tomten ved Byparken vil gi «Sir Toby» bedre omgivelser
enn dagens plassering.

Fylkesrådmannen kan ha forståelse for disse synspunktene, men må samtidig uttrykke skepsis
til planlagt flytting. Hjørnehuset er vist som hensynssone bevaring i sentrumsplanen, og
normalt er det ønskelig at kulturminner bevares der de står. Det vil derfor i den videre
planprosessen være viktig å tydeliggjør alle fordeler og ulemper med en eventuell flytting av
huset, samt at det presenteres en konkret plan for hvordan flytting skal gjennomføres. Fordeler
og ulemper ved at «Sir Toby» blir stående med dagens plassering bør også utredes.
Fylkesrådmannen mener videre at ved en eventuell flytting må det stilles en rekke vilkår som
sikrer «Sir Toby» som kulturminne. Her kan foreløpig nevenes:
•

Ny adresse må være avklart.

•

Ny grunnmur må oppføres etter antikvariske prinsipper – med samme form, materialbruk
og uttrykk.

•

Huset må restaureres etter antikvariske prinsipper og settes i stand for ny bruk.

•

«Sir Toby» må bli del av hensynssone bevaring ved Byparken.

•

Ellers ser fylkesrådmannen at det ligger et lite uthus ved «Sir Toby» som også er
registrert i SEFRAK. Det må redegjøres for hva som skal skje med denne bygningen, og
fortrinnsvis bør det vurderes om uthuset også skal flyttes til den nye adressen til «Sir
Toby».

Fylkesrådmannen synes det er positivt at planene om utvidelse av Edda kino skjer gjennom
reguleringsplan, og at man på den måten har bedre muligheter for å gjøre helhetlige
vurderinger og søke utfordringer løst for hele kvartalet. For å få et bedre vurderingsgrunnlag
har fylkesrådmannen i første omgang behov for befaring og dialog med forslagsstiller. Før
fylkesrådmannen kan ta stilling til et planforslag ser vi at en rekke utfordringer først må
avklares i den videre planprosessen.
Samferdsel
Planområdet ligger i nordre del av Haugesund sentrum, og grenser i nordvest til fv. 4858,
Tuhauggata. Tuhauggata er ei forholdsvis høyt trafikkert bygate.
Punkt som må følges opp i videre planarbeid:
•

Myke trafikanter må sikres gange langs Tuhauggata. Fortau må reguleres i tråd med krav
i håndbok N100.
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•

Frisikt i kryss Tuhauggata x Skåregata og Tuhauggata x Sørhauggata må reguleres i tråd
med krav i N100. Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over
vegbanenivå.

•

Avstand fra Tuhauggata til nærmeste bygningsdel (byggegrense) må videreføres som i
dag.

•

Universell utforming må legges til grunn.»

Kommentar:
Byantikvar har funnet ny adresse for «Sir Toby» og flytting er omsøkt. Huset skal
flyttes til gnr. 40 bnr. 566, Skåregata 224, som er en hjørnetomt/boligtomt beliggende
inntil byparken. Beliggenheten er vurdert som egnet av byantikvaren, da huset vil
tilføye seg til en rekke med verneverdig trehusbebyggelse fra den samme tidsepoken.
For å vurdere om flyttingen av bygningen gjennom trange bygater er gjennomførbar,
har tiltakshaver for plansak konsultert Svein Arve Mannes. Han har gjennom flere
tiår har ervervet seg kompetanse på flytting av eldre bebyggelse, blant annet til
«Kystkultursenteret Manneshavn» som er omtalt i «Kulturminneplan Karmøy
kommune».
Grunnmuren vil bli oppført med samme materialbruk/utførelse, men med noe
justering av vinduer. Skåregata 224 er en flatt tomt, mens tomten i Edda-kvartalet er
skrånande. Av den grunn er det nå mulig å få en brukbar sokkeletasje med godt
tilpasset vindusplassering og vindusstørrelse.
Bestemmelse for hensynssonen § 28 setter krav om restaurering i antikvarisk ånd,
samtidig er det anmodet kommunen om å legge 40 bnr. 566, Skåregata 224 inn i
hensynssone bevaring langs Oscarsgata/byparken, i forbindelse med den nå
pågående revisjon av sentrumsplanen, jf. kapittel 5 pkt. «Anmodning til kommunen» i
denne planbeskrivelse.
Uthuset bak «Sir Toby» er SEFRAK-registrert, men er ikke vist som bevaringsverdig i
sentrumsplanen. Bygningens tilstand er vurdert, dvs. om bygningen kunne blitt
plukket ned og oppført annet egnet sted. Bygningen fremstår i dårlig stand og er
regulert for riving.
Myke trafikanter er sikret gange langs Tuhauggata. Fortau i Tuhauggata reguleres i
2,8 m bredde, som er den samme bredden som er lagt til grunn i regulering RL1553,
rett vest for dette kvartal.
Fortauets bredde på 2,8 m gjør at frisikten som er påkrevd iht. håndbok N100
ikke strekker seg lenger inn enn fortausbredden.
Avstand fra Tuhauggata til nærmeste bygningsdel er videreført slik som i dag.
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Jf. § 10 som sier; «Prinsipp om universell utforming iht. gjeldende forskrift skal inngå i
planlegging av bygninger og anlegg. Beskrivelse av prinsipp for universell utforming og
eventuelle avvik fra gjeldende forskrift skal redegjøres for ved søknad om tiltak.
For eksisterende bygninger, hvor det kan oppstå konflikt med bevaringshensyn kan kravene til
universell utforming/tilgjengelighet fravikes etter kommunens samlede vurdering.»

Intersport Haugesund AS v/Harald Fagerland dat. 29.03.2021 – vedlegg
«Innspill Intersport Haugesund»
«Angående proklama i Hgsd avis i forhold til parkeringslomme-reduksjon i forbindelse med
utbygging Edda kino, så reagerer vi meget sterkt på dette forslaget.
Vi som driver butikk i Haugesund sentrum ønsker en levende by. Der inngår også bil og dertil
parkeringsmuligheter.
Intersport Haugesund AS har en butikk som er avhengig av at kunder kan levere/hente store
produkter, som f.eks. sykler, skiutstyr, etc. I tillegg til vareleveranser.
Mener det er særdeles viktig å beholde parkeringslommen som den er i dag og heller forlenge
den nærmere krysset til Skjoldavegen.
Håper dere ser viktigheten av dette for oss som driver handel i sentrum.»

Kommentar:
Parkeringslomme er vist videreført i revidert sentrumsplan som skal til
sluttbehandling i løpet av høsten 2021. Planforslag forholder seg til dette og
viderefører parkeringslommen uforandret.
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Kapittel 3: Planstatu s:
Fy l k esk ommunal e pl aner:
I Regional plan for areal og transport på H augalandet (heretter A TP) er det sagt ;
«Ret t vi r ksomhet på r et t st ed. Vi r ksomhet er med mange besøkende el l er ar bei dspl asser i for hol d t i l
ar eal behovet , bør l okal i ser es i by- og t et t sst edssent r e, sl i k at de er t i l gj engel i g for mange og kan nås
med kor t e avst ander og økt mi l j øvennl i g t r anspor t .»
Kommen t ar : Det t e er i t r åd med p l an i n i t i at i v et .

Kommu n ed el p l an f or H augesund sent r um 2014 - 2030, Pl anI D RL 1700:
I gjeldende sentrumsplan er planområdet/ kvartal S37 avsatt som sentrumsområde.
Fr el sesar meen si t t bygg og «Si r Toby» er vi st i hensynssone «Bevar i ng kul t ur mi l jø». Ut h u s
bak «Si r Toby» og Sørhauggat a 181 er i kke vi st i hensynssone.
Kommen t ar : Det t e er i t r åd med p l an i n i t i at i v et .

Fi g. 3: Utsni tt av gj el dende sentr umspl an. Ki l de: haugesund.kommune.no
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Fi g. 4: Utsni tt av gj el dende sentr umspl an – temakart 8. Ki l de: haugesund.kommune.no

Fi g. 5: Utsni tt av gj el dende sentr umspl an – temakart 9. Ki l de: haugesund.kommune.no

Ut ny t t el se er i p l an best emmel ser f ast sat t ti l 60% BYA , men s u t n y t t el sen er v i st som 100%
BYA i t emak ar t 9 tilhørende sentrumsplanen. Pl anbestemmel ser er av kommunen vur der t å
gjel de f or an t emakar t .
Kommen t ar : Pl ani n i t i at i v et t i l r ett el egger f or ut nyt t el se tilnærmet 100% BYA .

For sl ag t i l revi der t k ommunedel pl an f or H augesund sent r um 2014 - 2030, Pl anI D RL1700:
Gjel den de sen t r umsp l an er un der r ev i sjon. Rev i sjon en f or v en t es v edt at t i l øp et av 2021.
Pl anomr ådet / kvar t al 37 er f or esl åt t vi der ef ør t som sent r umsf or mål .
Kommen t ar : Det t e er i t r åd med p l an i n i t i at i v et . I revidert sentrumspl an l i gger det også
forskjellige temakart. Disse kar t sammen med foreløpige pl anbest emmel ser er til dels lagt til
gr unn f or det vi der e pl anar bei det for tema hvor gjeldende sentrumsplan ikke vær t
avkl arende.
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Kapittel 4: D agens situ asjon
Pl anomr ådets bel i ggenhet :

Planområdet ligger med sentralt i Haugesund, i nordre del av sel ve sent rumskjernen, jf.
over si kt skar t f i g. 6.

Fi g. 6: Ov er si k t ov er pl anomr ådet s bel i ggenhet . Ki l de: Ut sni t t Fonnakar t , revidert av Ark. BHB AS.

Si de 13 av 42

Reguleringsplan for Edda-kvar t al et S37

Pl anI D RL1810

Samf er dsel sanl egg og par k er i ng:
Jf. fig. 7 hvor det er sammenst i l t de f orskjel l i ge t ransport f ormer og t i l gangen t i l of f ent l i g
par ker i ng di r ek t e i planområdets nærområde.
Ret t sør f or pl anomr ådet l i gger «N or dr e par k er i ngshus» som har 300 par k er i ngspl asser,
hvor av 10 pl asser t i l r et t el agt f or el-bi l . H au gesu nd sen t r u m er k omp ak t , sl i k at også «Søndr e
par ker i ngshus» og over f l at epar ker i ng på Fl ot myr l i gger lett tilgjengelig i gangavstand til
pl anomr ådet . Lengst nor d i pl anomr ådet er det nyl i g oppar bei det en sykkel parkeri ng med
ca. 54 sykkel parkeri ngspl asser. H ovedadkomst en t i l Edda er f ra Skåregat a, på kvart al et s
mi d t .

Fi g. 7: Oversi kt over samf er dsel sanl egg og par ker i ng. Ki l de: Fonnak ar t , revidert av Ark. BHB AS.
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Ek si st er ende bebyggel se i og rundt pl anomr ådet :
Pl anomr ådet l i gger i et t ydel i g ski l l e mel l om t r adi sjonel l bol i gbebyggel se i kvar t al er nor d og
øst f or pl anomr ådet , og st ør r e sent r umsbygg i kvar t al er sør og vest f or pl anomr ådet . Sør f or
pl anomr ådet l i gger f or eksempel ; Rema-bygget , N ordre parkeri ngshus, Post-bygget , H ot el
Scandi c og Vår Fr el ser s ki r ke. Edda ki no og Fr el sesar meen si t t bygg som l i gger i
pl anomr ådet har moner er med d enn e beby ggel sen i skala.

Fi g. 8: Oversi kt over pl anområdet med nær omr åder. Ki l de: Ut sni t t Gul e si der, revidert av Ark. BHB AS.

Jf. tall påført bygni nger f i g. 8. Bygni ngsmassen i nt er nt i pl anomr ådet er som f øl ger;
1) Eksi st erende Edda kino med forretningslokale i kjelleren l i gger i planområdets nordre del.
Det har en l ang f or t i d som ki no-kvar t al , f r a og med at Edda ki no bl e bygget på 1970-tallet og
frem til i dag. Edda kino er N ord-Rogal ands st ør st e k i nosent er med en k apasi t et på 944 set er
fordelt på fem saler. Kinoen har et årlig kinobesøk på om l ag 200.000 og dr i ver i t i l l egg akt i vt
med u tl ei e f or k u r s og k on f er an ser . Ki noen har si n adkomst f ra Skåregat a, i kvartalets midt. I
sokkel et asjen t i l hovedbygni ngen nor dvest i kvar t al et dr i ves det sport sf orret ni ng som har si n
adkomst f ra Sørhauggat a. Den l angsgående of f ent l i ge gat epar ker i ngen i Sør hauggat a er i
den f or bi ndel se brukt både av kunder og i forbindelse var el ever i ng. Bygningsmassen er av
st or skal a i byggest i l en «brut al i sme».
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Fi g. 9: Edda k i no set t f r a sør øst i Skåregata. Ki l de: TV Haugal and

Fi g. 10: Edda k i no set t f r a nor dv est i Sørhauggata. Ki l de: Ar k . BHB AS.
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2) Frelsesarmeens forsamlingslokale ligger som et vinkelbygg i planområdets sørvestre
hjørne. Bygningen er oppført ca.1930. Bygningen er vurdert å ha en høy kulturhistorisk
verdi, og er i sentrumsplanen vist som bevaringsverdig. Den er en murbygning med pusset
fasade, rutete nyere vinduer i original utførelse, mønt skifertak med et tårnbygg ved
adkomsten, som ligger til Skjoldavegen. Det ligger en bakhage innenfor bygningen på ca. 60
kvm, hvor det også står et lite uthus. Bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt. Den
er av stor skala og med rene klassiske trekk.

Fig. 11: Frelsesarmeen sett fra sørøst. Kilde: Ark. BHB AS.

3) «Sir Toby»-bygget i planområdets sørvestre del er et tårnhus/hjørnehus i jugendstil som er
tidstypisk for Haugesundsbebyggelsen i 1900-tallets begynnelse. Bygningen er vurdert å ha
en høy kulturhistorisk verdi, og er i sentrumsplanen vist som bevaringsverdig. Den er
oppført med sokkeletasje i malt mur, ellers trekledning og rutete vinduer. Bygningen
fremstår utvendig å være i relativt god stand. Innvendig kreves total rehabilitering, da
bygningen vært brukt som blant annet bolig, forretning og til sist pub og restaurant.
Bygningen er allerede omsøkt flyttet til gnr. 40 bnr. 566, Skåregata 224, som er en hjørnetomt
regulert til boligformål beliggende inntil byparken. Denne beliggenheten er vurdert som
egnet av Byantikvaren. Her vil boligen, uten å måtte be om dispensasjoner, komme til sin rett
i et miljø med samme tidstypiske trehusbebyggelse. Om den hadde stått igjen i planområdet
så ville den fremstått som en enslig objekt sammen med den øvrige storskala-bebyggelsen.
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Fi g. 12: «Si r Toby» sett f r a sør vest. Ki l de: Haugesunds Avi s

Fi g. 13: Skår egata 224, ny pl asser i ng «Si r Toby». Ki l de: Utsni tt Googl e Maps, r ev. Ar k. BHB AS.
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Fig. 14: Illustrasjon flyttet «Sir Toby» som følger rammesøknad. Kilde: Ark. BHB AS.

I følgebrev til rammesøknad for flytting er sagt;
«Denne rammesøknaden omhandler flytting av trehuset og riving av gammel grunnmur i Sørhaugt.
177, og klargjøring av tomt for utbygging av Edda. I tillegg kommer oppsetting av ny grunnmur i
Skåregata 224 og oppsetting av det flyttede bygget på denne.
Bygget som med dagens plassering har hatt diverse innhold (bolig, forretning og til sist pub,
restaurant), skal på den nye tomta kun være boligformål. Bygget skal oppsettes med samme form og
utrykk i hovedkroppen, men et tilbygg mot øst (inneholder utvendig trapp og boder/lager) skal ikke
medtas slik at en står igjen med et tilnærmet kvadratisk bygg over 3 etasjer og loft. Imidlertid vil
bygget få 2 tilbygg ut over hovedkroppen:
1. Dette er et lite mellombygg i 3 etasjer mot nabobygg (Skåregaten 222), som vil fungere som
hovedinngang og trapperom oppover i bygget. Dette oppføres i en moderne stil med glassvegg
mot gaten og gårdsplassen både for å markere dette som et nytt tilbygg, samt gi lys inn i
oppgangen.
2. I tillegg oppføres balkonger på gavl mot gårdsplassen i vest. Disse oppføres i stil med huset
ellers og som ville vært normalt om disse ble oppført originalt med bygget.
Bygget får en gårdsplass med utearealer mot vest. Dette arealet blir inngjerdet med tregjerde i stil med
huset langs fortau.»
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I bakgården til «Sir Toby» står det et uthus som er SEFRAK-registrert, men som ikke er vist i
hensynssone bevaring kulturmiljø i sentrumsplanen. Det er oppført i reisverk, med
trekledning, rutete kitta vinduer, skifertak og murt pipe. Bygningen fremstår i meget dårlig
stand, og er regulert for riving.

Fig. 15: «Sir Toby» med uthus i bakkant, sett fra sørøst i Tuhauggata. Kilde: Ark. BHB AS.
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Fig. 16: Uthus bak «Sir Toby». Kilde: Ark. BHB AS.
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4) Bygningen i Sørhauggata 181 er SEFRAK-registrert, men er ikke vist i hensynssone
bevaring kulturmiljø i sentrumsplanen. Den er oppført ca. 1880, og er senere påbygd både
mot nord og øst. Huset har vært i bruk som forretning i første etasje og kontorer i andre
etasje. Det bærer preg av mye ombygging og mangler originalitet. Huset er samtidig et
tidstypisk hus som det finnes stort antall av i Haugesund, og med den bakgrunn er det
vurdert å kunne reguleres for riving.

Fig. 17: Sørhauggata 181. Kilde: Ark. BHB AS.
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Topogr af i , gr unn, veget asj on, naturmangf ol d:
Sør hauggat a l angs planområdet ligger på ca. kot e 15 – 16 m, Skåregata ligger på
ca. kot e 19 m, d v s. at p l an omr åd et har en st i gn i n g f r a v est mot øst med ca. 3 – 4 m.
Gr unnen i pl anområdet best år i f øl ge N asjon al l øsmassed atabase av «Fyl l masse», med
def i ni sjonen «Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet, vesentlig i
ut bane omr åder .» Det an t as dog at gr unnen i kvar t al et best år av f jel l.

Fi g. 18 For ekomst løsmasse. Ki l de: Nasj onal l øsmassedatabase
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N at u r base er sjek k et . Det f or ek ommer en registrering av nat urmangf ol d med nasjonal verdi ,
en nær t rua art av st or f orval t ni ngsi nt eresse. For l okal i ser i ng av regi st reri ngen jf. fig. 19. For
yt t er l i ger e omt al e se vedl egg «Fakt aar k». Arten er et insekt med vitenskaplig navn Cl adi us
gr andi s, med habi t at i Popul us t r emul a L, dvs. en osp. Pr esi sjonen f or r egi st r er i ngen er på 25
m. Lar ven er sjek k et ut av sakkyndi g Cow i , jf . vedl agt rapport «Under søki ng nat ur mangfol d»
Den er r egi st r er t i de t o søyl eospene ved kommunens nye sykkel-/parkanlegg lengst nord i
pl anomr ådet .

Fi g. 19: For ekomst nat ur mangf ol d. Ki l de: Nat ur base.no. Fi g. 20: I nsektet Cl adi us gr andi s. Ki l de: Nat ur base.no
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Kvartalet består for øvrig til stor del av opparbeidde harde flater. Ved siden av bygning i
Sørhauggata 181 står det en blodbøk, alm og platanlønn, jf. fig. 21. Blodbøken er registrert i
temakart 2B - Gatetrær i sentrumsplanen, jf. fig. 22. Trærne ligger ikke innenfor
forvaltningskategorier som det bør tas hensyn til.

Fig.21: Bøkar ved siden av Sørhauggata 181. Kilde: Ark. BHB AS
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Fi g. 22: Utsni tt av gj el dende sentr umspl an – Temakar t 2 Gatebr ukspl an-gatetr ær. Ki l de: haugesund.kommune.no

Tek ni sk i nf r ast r uk t ur :

Vann/brannvann, spillvann, overvann:
Fagkyndig Rådgivende Ing. John Alvseike har utarbeidet skisse for løsning VA, jf. vedlegg
«Teknisk skisse». I notat som følger teknisk skisse er det sagt;
«Avløpsanlegg eksisterende forhold.
På vedlagt tegning er eksisterende kum mrk 79424, 79425 og 79426 vist. Bilder av kummene
er også vist.
Kum 79424 er en overvannskum med mange innløp.
Kum 79425 og 79426 er spillvannskummer.
Alle disse tre kummene har avrenning til en kum i fortauet. Fra denne kummen renner
fellessystemet videre ned til et rør som går i tunnel under Sørhauggata.
Avløp fra det nye utbygget kan knyttes til i ovenfornevnte kummer eller i ledninger som er
knyttet til disse, overvann til kum 79424 og spillvann til kum 79426.
Tilleggsarealet som skal bebygges har stort sett tette flater som det er nå. Tilførsel av mengde
overvann til det kommunale nettet vil derfor ikke bli vesentlig endra.
Vannforsyning, brannvann.
Det er anlagt kummer med uttak for brannvann på hjørnene rundt hele kvartalet som dekker
kravet til brannvannsforsyningen.
Fra hovedledning i Sørhauggata og inn til kinoen er det i dag lagt inn en 3’’ vannledning av
kobber.
Denne har stor nok kapasitet og utvidelsen kan knytte seg til denne ledningen. Kan se ut som
vannledningen går inn i kinoen rett nord for nevnte kumgruppe.
Kinoen skal ikke ha sprinkleranlegg.»
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Fig. 23: Utsnitt teknisk plan. Kilde: Rådgivende Ing. John Alvseike

Elforsyning:
Det er gjort avklaringer med Haugaland Kraft Nett AS for å finne best løsning for plassering
av trafo, jf. vedlegg «Avklaring Haugaland Kraft Nett AS». Det er kommet til enighet om at
nettstasjon 51150 – Haraldsgata 177 skal forsyne tilbygg til kino. Derav er det ikke behov for
å avsette areal for ny trafo i planområdet.
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Bar n- og unge, andre:
Bar n- og unge har i kke br ukt noen del er av pl anomr ådet for lek og rekreasjon da omr ådet
har vær t i br uk til forskjellig type tjenesteyting og forretning. A v d en gr unn vi l det hel l er
ikke være behov for å dokumentere erstatningsareal for barns lek.

St øy :
A v Kl i ma- og mi l jødepar t ement et s r et ni ngsl i nje f or behandl i ng av st øy i ar eal pl anl eggi ngen
(T-1442/ 221) pkt. 1.1 f remgår at den t ype vi rksomhet som det her pl anl egges, for ikke er
st øyf øl som el l er st øyende.

Fi g. 24: Ut sni tt av T-1442/ 2021 pkt . 1.1. Ki l de: Kl i ma- og mi l j ødet ar t ement et
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Kapittel 5: Planforslaget
Ov er or d n et i d e:
Ti l t ak shaver tilrettelegger pl anomr ådet f or ut vi del se av Edda ki no, samt bevar i ng av
ver never di g bebyggel se.
A r eal b r u k :

Fi g. 25: Utsni tt forsl ag pl ankart. Ki l de: Ar k. BHB AS
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Formål

Areal

Forretning/kontor/tjenesteyting 2782,0
Kjørevei

976,0

Fortau

572,3

Parkeringsplass

89,8

Park

315,2

Sammenlagt

4735,2
4,7 daa

Bebyggelse og anlegg:
Utvidelse av Edda kino med to kino-saler vil medføre noe inngripen i dagens eksisterende
bygningsmasse i kvartalet. Oppsummert; eksisterende Edda-kino opprettholdes,
Sørhauggata 181 og uthus bak «Sir Toby» tilrettelegges for riving, «Sir Toby» og
Frelsesarmeen sitt bygg legges i hensynssone vern kulturmiljø, samtidig blir «Sir Toby»
tilrettelagt for flytting til gnr. 40 bnr. 566, Skåregata 244, som av Byantikvaren er vurdert som
en egnet lokalisering for bygningen. For videre omtale av «Sir Toby» og håndtering av
flytting vises til kapittel 4, pkt. «Eksisterende bebyggelse i og rundt planområdet».
Grunnet at kvartalet har/får en bygningsmasse av stor skal og at her det inneholder
bygningsmasse som skal vernes, er det lagt inn en egen bestemmelse som skal bidra til å
ivareta estetikken i planområdet. I § 8 er sagt; «Tiltak i planområdet krever spesielle estetiske
vurderinger. Ved byggesøknad skal det vedlegges utsnitt av modell som viser fasader for nybygg
sammen med fasader på eksisterende bebyggelse. Ansvarlig for arkitektur skal ha tiltaksklasse 3.»
Arkitekt har gjort en studie av referansefasader, jf. vedlegg «Referanser fasader». Studien er
lagt til grunn for utarbeidelse av skisseprosjekt for nye kinosaler. Av vedlegg «Perspektiver»
fremkommer skisser som er illustrert for denne detaljregulering.
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Fig. 26: Referanser fasader. Kilde: Ark. BHB AS

Fig. 27: Perspektiver fasader sett fra vest, før flytting av «Sir Toby». Kilde: Ark. BHB AS
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I gjel dende sent r umspl an § 21.6 er det sagt ; «Bebyggel se skal mot gat en ha gesi mshøyde pa
mi ni mum høyde 6 m og maksi mum 13 m over gat epl an. Det kan et t er kommunens vur der i ng t i l l at es
høyer e bygg bakenfor gesi ms mot gat e, der som det er dokument er t at det t e i kke vi l gi vesent l i ge
negat i v fj er nvi r kni ng el l er sol for hol d for omgi vel sene. Høyest e møne- eller gesimshøyde er 14,5 m over
gat epl an.
For kvar t al ene kan bebygd ar eal (BYA) ut gj ør e i nnt i l 60 % av net t o t omt ear eal . For kvar t al S61 kan
bebygd ar eal (BYA) ut gj ør e i nnt i l 100 % av net t o t omt ear eal .»

Fi g. 27 illustrerer Edda kino sett fra vest med t o ny e k i nosal er . Ek si st er ende k i noby gni ng t i l
høyr e har en maks byggehøyde over Sør hauggata på 16,0 m, mens nybygg vi l f å en maks.
byggehøyde over Sørhauggat a på 13 m, her dog i l l ust r er t med byggehøyde 7,0 m, dvs. at det
i planforslaget ligger det inne et pot ensi al e f or å senere et abl ere yt t erl i gere en et asje over de
nye ki no-sal ene. Eksisterende kino-bygni ng overskri der sent rumspl anens høyde
begrensni ng med 3,0 m, mens ny bygni ngsmasse i nkl . senere påbyggi ngspot ensi al e
forholder seg til sent rumspl anens høydebest emmel se.

Fi g. 28: Tver rsni tt sett f ra sør. Ki l de: Ar k. BHB AS

Ut ny t t el sen f or d e f or sk jel l i ge by ggeomr åd en e over skr i der den utnyt tel se som er sat t i
pl anbest emmel ser t i l hør ende dagens gjel dende sent rumspl an som er på 60% BYA . H er er det
et mi sf or h ol d mel l om pl anbest emmel ser og pl ankar t . I t emakar t 9 som f øl ger som er vedl egg
til sent rumspl anen er ut nytt el sen sat t t i l 100% BYA , jf . f i g. 29. Også i forslag til revidert
sent rumspl an er ut nyt t el sen sat t t i l 100% BYA . Ut n y t t el sen i planforslaget er t i l nærmet / er l i k
100% BYA (F/K/T1 = 95% BYA , F/ K / T2 = 100% BYA , F/ K/ T3 = 90% BYA ).
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Fi g. 29 Utnyttel se Ki l de: Revi der t sentr umspl an

Samt i di g i var et as mul i ghet en f or å et abl ere ut kragni nger over f ort au. I pl anbest emmel ser
§ 13 fjerde avsnitt og § 14 sjet t e avsni t t er det sagt ;
«Ny bebyggel se skal l i gge i nnenfor fast sat t gat esi de/byggegr ense som er sammenfal l ende med
formålsgrense. Over fortau kan det dog tillates etablert utkraginger inntil 0,6 m bredde, i en høyde
mi n. 3,6 m over ni vå fortau. Ut for mi ng av ut kr agi ng skal vur der es est et i sk og funksj onel t . Løsni ng
skal spesielt illustreres og omtales i byggesøknad. Utkragning over for t au r egnes i kke i nn i % BYA.»

Ek si st er ende by gni ngsmasse som l i gger mot nor d og øst oppr et t hol des uf or andr et . Det er
der f or vur der t at pl anf or sl aget i kke endrer lysforhold på terrasser og uteoppholdsareal for
bol i ger i kvar tal er øst og nor d f or pl anomr ådet . Det er i kke ut arbei det sol di agram.
Gr øn t st r u k t u r:
Par k-/sykkel anl egget nord i pl anområdet regul eres t i l of f ent l i g park iht. Temakart 2
Gat ebr uk sp l an-gat et r ær som f øl ger sent rumspl an. H er er n y l i g et abl er t en st or
sykkel parkeri ng som ikke er tilført ny veget asjon/trær. Samtidig tilrettelegges det for
mi d l er t i d i g p ar k i best emmel sesomr åd e #1 h v or «Si r Toby » har st åt t . Begge par k er er
foreløpig illustrert for å synliggjøre areal enes pot ensi al e, jf. fig. 30 og 31, som vi ser
pr i nsi ppski sse f or opparbei del se.
Bl odbøk en ved Sør hauggat a 181 er regi st rert som «gat et re» i t emakart 2B som f øl ger
sent rumspl anen (jf . f i g. 21), samt de andr e t r ær ne som st år i konflikt med nye kinosaler, vi l
måt t e bl i f jernet i f orbi ndel se med u t v i d el se av ki noen. Di sse skal erst at t es, men dog på annet
st ed i planområdet, ved at det er sat t r ekkef øl gekr av om et abl er i ng av tre nye høyst amma
gat et rær i felt o_Par k før det gis brukstillatelse til F/K/T2, jf. § 31 tredje avsnitt.
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Fi g. 30: Pr i nsi ppsk i sse oppar bei di ng o_Par k med mi n. 3 st k. nye høyst ammede trær. Ki l de: Ar k . BHB AS
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Fi g. 31: Pr i nsi ppsk i sse mi dl er t i di g oppar bei di ng best emmel sesomr åde #1. Ki l de: Ar k . BHB AS
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Par k er i ng:
I sentrumsplanen kapittel 4.4 pkt. «H elhetlig parkeringsstrategi» er sagt; «Par ker i ngsanl egg i
nor d (nor dr e par ker i ngshus) har l edi g kapasi t et , noe som gi r anl edni ng t i l omfor mi ng og for t et t i ng i
omradet r undt .»
For al l e nyet abl er i nger i nnenf or pl anomr ådet er f r i kjøp l agt t i l gr unn. I pl anbest emmel se § 14
åt t ende avsni t t er det sagt ;
«Par ker i ng må l øses ved hj el p av fr i kj øp. For ut vi del se av Edda ki no r egnes ant al l p-pl asser ut fr a
økni ng i t ot al t ant al l nye ki noset er i for hol d t i l dagens si t uasjon, da med kr av om 0,1 p-pl ass pr . 10
nye set er . For annen ny bebyggel se i nnenfor F/K/T2 st i l l es det kr av om mi n. 1 p-pl ass pr . 100 kvm
forretnings-/kontor-/tjenesteytingsareal. Det bør tilstrebes å etablere innendørs sykkelparkering for
ansat t e i nnenfor F/K/T2.»

Samf er dsel sanl egg:
Samf er dsel sanl eggene i pl anomr ådet best år av of f ent l i g kjør evei o_V og of f ent l i g f or t au o_F
rundt kvartalet, samt langsgående parkering o_P i Sørhauggata. Fortau er regulert med 2,8 m
bredde sl i k som f or i nnt i l l i ggende regul eri ngspl an RL1553. Den l angsgående parkeri ngen er
vi st oppr et t hol dt uf or andr et i retningsgivende temakart 13 som følger revidert
sent rumspl an. Pl anf orsl aget f orhol der seg t i l denne. Langs den l angsgående par k er i ngen er
fortau 1,5 m bredt.

Fi g. 32: Langsgående par k er i ng Ki l de: Rev i der t sent r umspl an
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I pl anbest emmel se § 17 er det sagt ; «Gat ebel ysni ngen r undt kvar t al et skal vær e bar duner t ».
Løsni ng med «barduneri ng» f remgår av «For mi ngsvei l eder for gat er og byr om i Haugesund
sentrum», som følger som et vedlegg til revidert sentrumsplan.

Fi g. 33: Temak ar t Bel y sni ng Ki l de: «For mi ngsv ei l eder f or gat er og by r om i Haugesund sent r um»

I pl anbest emmel ser § 20 er det sagt ; «For t au r undt kvar t al et skal ha dekke i mør k gr ani t t og el l er s
gi s en ut for mi ng som i var et ar myke t r afi kant er .» Løsni ng med «mør k gr ani t t» f r emgår av
«Formi ngsvei l eder f or gat er og byrom i H augesund sent rum», som f øl ger som et vedl egg t i l
revidert sentrumsplan.

Fi g. 34: Temak ar t For t ausst andar d Ki l de: «For mi ngsv ei l eder f or gat er og by r om i Haugesund sent r um»
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Universell utforming:
Jf. planbestemmelse §10 hvor det er sagt;
«Prinsipp om universell utforming iht. gjeldende forskrift skal inngå i planlegging av

bygninger og anlegg. Beskrivelse av prinsipp for universell utforming og eventuelle avvik fra
gjeldende forskrift skal redegjøres for ved søknad om tiltak.
For eksisterende bygninger, hvor det kan oppstå konflikt med bevaringshensyn kan kravene til
universell utforming/tilgjengelighet fravikes etter kommunens samlede vurdering.»
Uteareal skal være opparbeidet som en sosial møteplass for ulike alders-/funksjonsgrupper.
Beplantningen skal være allergivennlig og fremkomme av planteplan. Belysning skal være
tilstrekkelig og skal fremkomme av belysningsplan. Ved parkareal er det illustrert fast
belegg på gangarealer og under lekeutstyr. Benker er plassert slik at en rullestol enkelt kan
stille opp og delta i det sosiale samværet likestilt med andre. Adkomster til kinoen er
universelt tilgjengelig fra parkeringshus og frem til heis. Eksisterende kino-bygning skal
utbedres for å tilfredsstille krav til universell utforming av publikumsbygg i teknisk forskrift.
Ny bygningsmasse vil følge teknisk forskrift mht. universell utforming.

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.
ROS for planområdet fremkommer av eget skriv, jf. vedlegg «ROS». Det er vurdert behovet
for avbøtende tiltak for flom, radongass, nedbør/overvann, naturmangfold, sårbar fauna,
nyere tids kulturminne/-miljø, større branner i bebyggelse vannforsyning og avløpsanlegg.

Miljøkonsekvenser:
Planforslaget bygger opp under miljøvennlige løsninger og bidrar til at Haugesund blir en
by med et levende «kortreist kulturliv» ved å tilrettelegge for utvikling av Edda kino som
den offentlige kulturinstitusjonen den er. Det er med gangavstand fra sentrumskjernen og til
planområdet. Tilgangen til kollektivholdeplass og stor nyetablert sykkelparkering i
planområdet sikrer at transporten til planområdet vil kunne skje miljøvennlig med kollektiv
transport, eller med sykkel og gange. Tilsvarende reduseres klimagasser når klima- og
miljøvennlig transport foretrekkes. Kulturmiljø og bygningsarv som gir byen identitet
ivaretas vha. bygningsvern. Grønnstrukturer ivaretas, revitaliseres og bidrar til å gi
møteplasser for alle i form av attraktive byrom. Gater blir attraktive vha. oppgradering av
belysning, overflater og vegetasjon.
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Ref. Naturmangfoldloven kapittel II. §§ 8 – 12:
Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfold. Risikoen for skade vil være avgjørende før om det vil være nødvendig med
videre undersøkelser eller tiltak.
Naturbase er sjekket. Det er registrert en nær truet art med nasjonal verdi «Claudius grandis»
rett nord for planområdet. Behovet for ytterligere avklaring naturmangfold ble vurdert som
aktuelt.
For å ivareta rettmessig forvaltning av denne arten er sakkyndig Cowi konsultert for å
utarbeide rapport dat. 02.09.2021 «Undersøking av forekomst Claudius grandis ved Edda kino».
Rapporten er gjort retningsgivende i planbestemmelser kapittel 6. I planbestemmelser til
hensynssone naturmiljø § 27 er sagt;
Jf. rapport utført av Cowi dat. 02.09.2021 «Undersøking av forekomst Claudius grandis ved Edda
kino»:
Ospetrær som står i hensynssone H560_1 må få stå og må skjermes for mulig skade ved hjelp av
gjerder eller lignende i forbindelse med inntilliggende anleggsarbeid.
Trær innenfor felt F/K/T2 som fjernes skal erstattes tre for tre innenfor felt o_P.
Nye trær som plantas i felt o_P skal ta omsyn til Claudius grandis og vara fortrinnsvis tre i osp
(Poppulus spp.) eller seljeslekta (Salix spp.).»
Det antas med dette at eksisterende og ervervet kunnskap er tilstrekkelig for å dekke kravet
til kunnskapsgrunnlag i planprosessen.
Kulturminner:
Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner i området. Dersom man støter på
gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av planen må Rogaland
fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har
vurdert/dokumentert funnet (jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd).
I planområdet ligger det noen bygninger med kulturverdi; Sørhauggata 181 og uthus bak
«Sir Toby» tilrettelegges for riving, «Sir Toby» og Frelsesarmeen sitt bygg legges i
hensynssone vern kulturmiljø, samtidig blir «Sir Toby» tilrettelagt for vern vha. flytting til
gnr. 40 bnr. 566, Skåregata 244, som av Byantikvaren er vurdert som en egnet lokalisering for
bygningen.
Kriminalitetsforebygging:
Kriminalitetsforebygging som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-1,
pkt. e og f. I planområdet fjernes «forslummet» bygningsmasse som ikke er i bruk, og mørke
plasser som innbyr til bruk av uvedkommende. Det etableres aktive lyssatte fasader, nye
lyssatte møteplasser og ny gatebelysning som skaper et trygt utemiljø. Oppgradering i deler
av planområdet antas totalt sett å virke kriminalforebyggende.
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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:
- Et område i byen som til dels bærer preg av «forslumming» blir
revitalisert, som vil være positivt for trygghetsopplevelsen og
opplevelsen av bybildet.
- Motvirker diskriminering. Universelt utformet tilkomst, universelt
utformede publikumsbygninger og møteplasser bedrer
tilgjengeligheten for folk med nedsatt funksjonsevne. Fysisk
tilgjengelighet tilrettelegger for sosial tilgjengelighet.
- Lyssatte aktive fasader som skaper et trygt utemiljø gir mer liv på
gateplan.
- Flere møteplasser, både kulturelle møter og møter i vakre
byrom/parker, som er av stor vekt for å forebygge ensomhet og
psykisk lidelse.
- Muligheten for en kortreist hverdag hvor transporten til planområdet
vil kunne skje miljøvennlig med kollektiv transport, eller med sykkel
og gange. Bevegelse er viktig for folkehelsen.

Rekkefølgekrav:
Før det gis brukstillatelse til ny bygning i felt F/K/T2 skal:
«Sir Toby» innenfor hensynssone H570_1 være flyttet til ny egnet eiendom. Flytting skal ha
fått ferdigattest.
Anlegg som fremgår av teknisk plan være ferdig opparbeidet og godkjent av Haugesund
kommune.
Anlegg som fremgår av detaljert utomhusplan, beplantningsplan, belysningsplan og
skiltplan være ferdig opparbeidet og godkjent av Haugesund kommune; herunder skal
ogsåbardunert belysning i Sørhauggata, nytt dekke i mørk granitt på fortau langs felt F/K/T2,
samt ett høystammet tre i felt o_Park være etablert.
Midlertidig park innenfor bestemmelsesområde #1 være ferdig opparbeidet og godkjent av
Haugesund kommune. Rekkefølgekravet om opparbeidelse av midlertidig park utgår om
det er omsøkt og oppført ny bygning innenfor bestemmelsesområdet.
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Før det gis brukstillatelse til andre tiltak i planområdet skal:
Anlegg som fremgår av teknisk plan være ferdig opparbeidet og godkjent av Haugesund
kommune.
Anlegg som fremgår av detaljert utomhusplan, beplantningsplan, belysningsplan og
skiltplan være ferdig opparbeidet og godkjent av Haugesund kommune.

Anmodning til kommunen:
Med bakgrunn i Fylkeskommunens anmodning i innspill dat. 26.03.2021 hvor det er sagt;
«Sir Toby» må bli del av hensynssone bevaring ved Byparken.», utbes det at eiendommen gnr. 40
bnr. 566, som «Sir Toby» skal flyttes til, blir vist med hensynssone bevaring i revidert
sentrumsplan, på lik linje med de andre boligene i kvartalene langs Oscarsgate som vender
mot byparken.
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