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I tettstedssentrum: Virksomheter med 
høy arbeidsplass- og besøksintensitet.
 
Innenfor by-/tettstedsstrukturen: 
Virksomheter med middels 
arbeidsplass- og besøksintensitet.

I ytterkant eller utenfor tettsted: 
Virksomheter med lav arbeidsplass- 
og besøksintensitet.

Mindre tettsteder: 
Virksomheter som betjener lokalt bomiljø.

Næringsområder utenfor tettsteder er egnet 
for virksomheter med lav arbeidsplass- og 
besøksintensitet.

Overordnet prinsipp for 
  lokalisering av næringsvirksomhet

RP Haugalandet 

Næringsareal - ledig
Næringsareal - bebygd



Regional plan for areal og transport på Haugalandet -   49

B
yn

æ
re

 o
m

rå
de

r

Tysvær

Karmøy

Utsira

Bokn

Haugesund

Sveio Vindafjord

Etne

Sauda

Etne

Ølen

Sveio

Sauda

Aksdal

Norheim

Føresvik

Skånevik

Åkrehamn

Kopervik

Skudeneshavn

Haugesund 
Sentrum

I tettstedssentrum: Virksomheter med 
høy arbeidsplass- og besøksintensitet.
 
Innenfor by-/tettstedsstrukturen: 
Virksomheter med middels 
arbeidsplass- og besøksintensitet.

I ytterkant eller utenfor tettsted: 
Virksomheter med lav arbeidsplass- 
og besøksintensitet.

Mindre tettsteder: 
Virksomheter som betjener lokalt bomiljø.

Næringsområder utenfor tettsteder er egnet 
for virksomheter med lav arbeidsplass- og 
besøksintensitet.

Overordnet prinsipp for 
  lokalisering av næringsvirksomhet

RP Haugalandet 

Næringsareal - ledig
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Lokalisering av «besøks- og 
arbeidsplassintensive virksomheter»
i bynære områder 

RP Haugalandet - næring

Kategori 1: Virksomheter med 
regionalt høy arbeidsplass- 
og/eller besøkstetthet

Kategori 2: Virksomheter med 
lokalt høy arbeidsplass- og/eller 
besøkstetthet
 
Kategori 3: Virksomheter med 
middels arbeidsplass- og/eller 
besøksintensitet

Kategori 4: Virksomheter med 
lavere arbeidsplass- og/eller 
besøksintensitet
 
Kategori 5: 
Tyngre industribedrifter

Foreslås omdisponert

Sjønært næringsareal
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Retningslinjer for næringsvirksomhet

16.  Om retningslinjer for lokalisering av 
  næringsvirksomhet

Lokalisering av «rett næringsvirksomhet på rett sted» skal 
bidra til effektiv bruk av attraktive næringsområder, god 
tilgjengelighet til arbeidsplasser og funksjoner, redusert 
transportbehov, og styrket grunnlag for miljøvennlig trans-
port og sentrumsutvikling.

17.  Generelle retningslinjer for lokalisering av 
næringsvirksomhet

a. Lokalisering av næringsvirksomheter skal baseres på 
virksomhetenes areal- og transportegenskaper etter 
prinsipp om «rett virksomhet på rett sted»:

A - Arbeidsplass- og besøksintensive virksom-
heter lokaliseres i by- og tettstedssentre, med 
høy tilgjengelighet for gange og sykling og lokalt 
god kollektivtilgjengelighet. Virksomhetene gis 
høy arealutnyttelse og høy parkeringsdekning for 
sykkel.
B - Virksomheter med middels arbeids- og besøks-
tetthet lokaliseres integrert i by-/tettstedsstrukturen 
og med god gang-/sykkeltilgjengelighet. Virksom-
hetene gis middels arealutnyttelse og høy parke-
ringsdekning for sykkel.
C - Virksomheter med lav arbeids- og besøks- 
tetthet  lokaliseres nær hovedvegnettet og kan ha 
lavere arealutnyttelse og lavere gang-/sykkeltilgjen-
gelighet.

b. Kommunene bør gjennomføre en kategorisering av 
næringsområdene og vurdere rekkefølge i utbygging, 
basert på strategi om «rett virksomhet på rett sted» og 
tilpasset lokale forhold.

Lokalisering av handel og publikumsrettede funksjoner 
håndteres etter regional planbestemmelse og retnings-
linjer i kapittel 4.2.

18.  Arealregnskap og arealutnyttelse i 
  næringsområder

a. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel, bør poten-
sialet for næringsbygging i godkjente byggeområder 
gjennomgås, inkludert potensialet for fortetting og 
transformasjon. Ved en eventuell overdimensjonering 
bør det vurderes å ta næringsområder ut av kommu-
neplanen.

b. Kommunene bør innføre bestemmelser for arealut-
nyttelse i by- og tettstedsnære næringsområder for å 
sikre effektiv arealbruk ut fra lokale forutsetninger.
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Retningslinjer for næringsvirksomhet

19. Kategorisering av næringsområder i bynære områder  (avgrenset i kart side 48)

a. Lokalisering av næringsvirksomheter i Haugesund og bynære deler av Karmøy, Tysvær og Sveio skal baseres 
på kategorisering av næringsområder som illustrert på side 49. Kategoriseringen detaljeres gjennom kommune-
planene:

b. Innenfor byområdet Haugesund og fastlands-Karmøy skal kommunene gjennom bestemmelser til kommunepla-
nene stille krav til arealutnyttelse i nærings- og sentrumsområder tilpasset områdenes lokaliseringsstrategi: 

Krav til parkeringsdeknng er nærmere omtalt i kap. 4.5.5

20. Norheim og Raglamyr næringsområder

Norheim og Raglamyr næringsområder skal utvikles med ulike strategier for de enkelte delområder, avhengig av 
tilgjengelighet og mulighet for sentrumsutvkling, jf. kart s. 49:

i. Norheim sentrumsområde ved Oasen kan videreutvikles med lokalt høy arbeidsplass- og/eller besøksinten-
sitet og med krav til arealutnyttelse og parkeringsdekning i henhold til næringskategori 2.
ii.  Delområder langs hovedruter for kollektivtransporten innenfor Norheim-Raglamyr kan videreutvikles for 
virksomheter med middels arbeidsplass- og/eller besøksintensitet, og med krav til arealutnyttelse og parke-
ringsdekning i henhold til næringskategori 3.
iii. Øvrige delområder innenfor Norheim-Raglamyr kan utvikles med lavere arbeidsplass- og/eller besøksin-
tensitet, herunder transport, lager og engros, og med krav til arealutnyttelse og parkeringsdekning i henhold 
til næringskategori 4.

Lokalisering av handel og publikumsrettede funksjoner håndteres etter regional planbestemmelse og retningslinjer i 
kapittel 4.2.

Nærings-
kategori

Type område Områder i kategorien Tilrettelegges for type 
virksomheter

Nærings-
kategori 1

Regionsenter med høy kollektiv-
tilgjengelighet og gang-/sykkelpo-
tensiale

Haugesund sentrum Virksomheter med regionalt 
høy arbeidsplass- og/eller 
besøkstetthet

Nærings-
kategori 2

Andre større sentre med lokalt høy 
kollektivtilgjengelighet og gang-/
sykkelpotensiale

Kopervik, Åkrehamn og Aksdal sentrum, 
og Norheim sentrum/Oasen

Virksomheter med lokalt 
høy arbeidsplass- og/eller 
besøksintensitet

Nærings-
kategori 3

Områder i by-/tettstedsstrukturen 
med middels kollektivtilgjenge-
lighet og gang-/sykkelpotensiale 

Kvalamarka, Killingøy, Hasseløy, Risøy. 
Deler av Raglamyr/Norheim, Frakkagjerd 
og Bygnes

Virksomheter med middels 
arbeidsplass- og/eller 
besøksintensitet

Nærings-
kategori 4

Områder langs hovedvegnettet og 
i ytterkant av by-/tettstedsstruk-
turen

Ekrene, Halsane, Storøy, Storasund, deler 
av Norheim og Raglamyr, Bø, Husøy, 
flyplassen, Veasletta, Aksdal næringspark. 
Deler av Frakkagjerd og Bygnes

Virksomheter med lavere 
arbeidsplass- og/eller 
besøksintensitet

Nærings-
kategori 5

Tyngre industriområder utenfor 
by-/tettstedsstrukturen

Hydro, Gismarvik og Kårstø Tyngre industribedrifter

Nærings-
kategori

Områder i kategorien Arealutnyttelse 
%-BRA (min – 
maks)

Parkeringsdekning for bil pr 
100 m2 BRA, jf. kap. 4.5.5

Parkeringsdekning 
for sykkel pr 100 m2 
BRA, jf. kap. 4.5.5.

Næringska-
tegori 1

Haugesund sentrum Høy (min 160 
%-BRA)

Handel/service: Maks. 0,9. 
Kontor/annen næring: Maks 1,2.

Min. 3

Næringska-
tegori 2

Norheim sentrum/Oasen Lokalt høy (min. 
100 %-BRA)

Næringska-
tegori 3

Kvalamarka, Killingøy, 
Hasseløy, Risøy, deler av 
Raglamyr/Norheim, nærings-
områder i søndre bydel

Middels (min 80 
%-BRA)

Arealkrevende handel, industri, 
verksted, lager: Maks. 0,5. Over-
gangsordning for etablert handel/
service og kontor/annen næring: 
Som næringskategori 1-2.Næringska-

tegori 4
Deler av Norheim og 
Raglamyr

Lavere (min 
40%-BRA)




