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1. prioritet:  Flere boliger i sentrum. 
  Fortetting og transformasjon på allerede bebygd areal.

2. prioritet:  Boliger i sentrumsnære områder 
  med høy andel gange og sykling.

3. prioritet:  Langsiktig rekkefølge-utvikling 
  innenfra og utover i hvert tettsted. 

Rekkefølge for utbygging av nye boligområder i 
kommuneplanene 
       - nytt boligareal

Overordnet prinsipp boligbygging 

RP Haugalandet - boligbygging

Fase 1.
Fase 2.
Fase 3.  
- fortetting vil foregå i alle faser
Områder utenfor gang/sykkelsone og kollektivakser. 
Vurderes relokalisert.
Ledig boligareal utenfor bynære områder
  Rekkefølge prioriteres gjennom kommuneplanene

Mindre tettsteds- og grendesenter. 
  Prioriteres i kommuneplanleggingen.
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1. prioritet:  Flere boliger i sentrum. 
  Fortetting og transformasjon på allerede bebygd areal.

2. prioritet:  Boliger i sentrumsnære områder 
  med høy andel gange og sykling.

3. prioritet:  Langsiktig rekkefølge-utvikling 
  innenfra og utover i hvert tettsted. 

Rekkefølge for utbygging av nye boligområder i 
kommuneplanene 
       - nytt boligareal

Overordnet prinsipp boligbygging 

RP Haugalandet - boligbygging

Fase 1.
Fase 2.
Fase 3.  
- fortetting vil foregå i alle faser
Områder utenfor gang/sykkelsone og kollektivakser. 
Vurderes relokalisert.
Ledig boligareal utenfor bynære områder
  Rekkefølge prioriteres gjennom kommuneplanene

Mindre tettsteds- og grendesenter. 
  Prioriteres i kommuneplanleggingen.
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9. Om retningslinjer for boligbygging

Boligbyggingen skal bidra til korte avstander til daglige 
gjøremål, effektiv arealbruk, differensiert boligstruktur, 
bokvalitet og gode bomiljø, og gi grunnlag for miljø-
vennlig transport.

10.  Generelle retningslinjer for prioritering og 
  rekkefølge i boligbyggingen

a. Ny boligbygging skal bygge opp om eksisterende by-, 
tettsteds- og grendesentre ved at prioritering og rekke-
følge i utbyggingen skjer «innenfra og utover» i hvert 
senter:

1. prioritet: Flere boliger i sentrum. Fortetting og 
transformasjon på allerede bebygd areal.
2. prioritet: Boliger i sentrumsnære områder med 
høy andel gange og sykling.
3. prioritet: Langsiktig rekkefølge-utvikling innenfra 
og utover i hvert tettsted.

I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale 
myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke 
attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer 
differensiert bosettingsmønster.

b. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel, skal 
potensialet for boligbygging i godkjente byggeom-
råder gjennomgås, inkludert potensialet for fortetting 
og transformasjon. Det bør vurderes muligheter for 
relokalisering av areal med lavere sentrumstilknytning 
og lavere potensiale for miljøvennlig transport.

c. Kommunene bør utarbeide boligbyggeprogram med 
rekkefølge for utbygging av de enkelte boligområdene 
i kommuneplanperioden etter prinsippet om utbygging 
«innenfra og utover».

12. Arealutnyttelse i boligområder

Kommunene skal i sine kommuneplaner, kommunedel-
planer og reguleringsplaner stille krav til tetthet i boligbyg-
gingen for å utnytte areal som bidrar til høy måloppnå-
else. Krav til tetthet gjelder både ved utbygging på ledig 
areal og ved fortetting/transformasjon på allerede bebygd 
areal. Tetthetsnormene forankres som bestemmelser til 
kommuneplanen.

Nedenstående tabell angir anbefalte normer.

Krav til tetthet må sees i forhold til tomtens størrelse, 
utforming, terreng, og stedets karakter for øvrig. Ved 
utbygging i større områder, kan enkeltområder ha lavere 
utnytting, så lenge samlet utbygging tilfredsstiller tetthet-
snormen. Kommunen kan gjennom lokale fortettingsstra-
tegier differensiere tetthetskravene, så lenge det samlede 
utbyggingspotensialet opprettholdes.

13. Differensiert boligstruktur

a. Kommunene bør legge til rette for et differensiert 
boligtilbud i samsvar med forventet framtidig befolk-
ningsstruktur. Det bør særlig vurderes behov for flere 
leiligheter i by- og tettstedssentre.

b. I kommuneplanene bør det fastsettes krav til variasjon 
i boligtype og boligstørrelse i sentrumsnære områder 
for å sikre sosialt stabile områder med en variert 
sammensetning av aldersgrupper og sosiale grupper. 
Boenheter mindre enn 45 m2 anbefales ikke. Andelen 
mindre boligenheter innenfor et boligprosjekt/område 
bør begrenses.

Retningslinjer for boligbygging

11. Koordinert rekkefølge for utbygging av 
   boligområder i bynære områder

Inntil kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær har 
utarbeidet en interkommunal plan for utbyggings-
rekkefølge for boligarealene i allerede godkjente 
kommuneplaner, bør rekkefølge for utbygging av 
ledige boligområder i «bynære områder» baseres på 
faseinndeling 1-3, jf. kart side 40-41, og detaljeres 
gjennom kommuneplanene. Arealer utenfor fase 1-3 
bør vurderes relokalisert, mens fortetting og transfor-
masjon kan skje i alle faser.

I og nær 
sentrum

Innenfor tettsted 
og i nærliggende 
boligområder for 
øvrig

Haugesund Innenfor ca 1 km: 
6-12 bolig/daa

Min. 3 bolig/ daa

Åkrehamn, Kopervik, 
Norheim, Aksdal

Innenfor ca 750 
m: 4-8 bolig/daa

Min. 2,5 bolig/ daa

Ølen, Etne, Sauda, 
Sveio, Skudenes, 
Veavågen, Avaldsnes, 
Førre/Frakkagjerd, 
Vormedal, Kolnes

Innenfor ca 500 
m: Min. 3 bolig/
daa

Min. 2 bolig/ daa

Føresvik, Skånevik, 
Slåttevik, Sandeid, 
Vikedal, Skjold, 
Ølensvåg

Innenfor ca 500 
m: Min. 2 bolig/
daa

Bynære områder for
øvrig, jfr. kart side 40

Min. 2 bolig/daa
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14.  Bokvalitet

a. Det skal stilles krav til estetiske hensyn i alt plan- og 
byggearbeid. Ny utbygging, bør ta hensyn til:

• Levekårssituasjonen i området
• Verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelses-

strukturer
• Barns interesser, lekeområder, barnetråkk
• Eksisterende blå- og grønnstruktur
• Universell utforming av boliger og uteoppholdsa-

real
• Styrking av identitet, tilføring av områdekvalitet, og 

tilpasning til omgivelsene.
• Virkning på vind- og solforhold

Kommunene bør framskaffe kunnskap om sosiale og 
geografiske levekårsforskjeller og vurdere behov for 
områdeplanlegging eller andre tiltak for utjevning av 
slike forskjeller. 

b. I kommuneplanens arealdel bør det defineres 
normer for minste felles uteoppholdsareal i bolig-  og 
sentrumsområder.  

Anbefalte normer for minste felles uteoppholdsareal pr 
bolig:

I Haugesund sentrum kan inntil 50 % av felles uteopp-
holdsareal dekkes utenfor egen tomt og innenfor 
maksimum 200 meter. Det forutsettes egnet og 
trafikksikker adkomst, og tilfredstillende arealstørrelse 
og kvalitet.

Felles uteoppholdsareal skal være:
• mest mulig sammenhengende areal
• ha trafikksikker adkomst fra boligene
• være skjermet fra trafikk, forurensing og støy
• være tilfredsstillende belyst (minimum 50 % sol 

ved vårjevndøgn klokken 15.00)

15.  Tilgang til områder for lek og aktivitet

a. Kommunen skal sikre at det i bolig- og sentrumsom-
råder er tilgang til områder for variert lek og aktivitet 
for alle aldersgrupper.

Anbefalte normer for arealkrav til lekeområder:

Arealkrav til lekeområder gjelder også der de går utover 
krav til minste felles uteoppholdsareal, jf pkt. 14b.

b.  Behov for lekeområder skal ivaretas i forbindelse med 
den enkelte utbygging. Kommunen kan vurdere loka-
lisering av lekeplasser og aktivitetsområder for flere 
boligområder under ett, der dette vil gi en bedre kvali-
tativ utforming, og kravene til nærhet og trafikksikker 
atkomst ellers kan tilfredsstilles. Behov for større 
lekeområder, og forbindelser til disse, bør vurderes i 
kommuneplan eller -delplan. Større lekeområder bør 
være offentlig tilgjengelig.

Definisjoner:  Beregning av boligtetthet:

Boligtetthet beregnes med utgangspunkt i arealer som inklu-
derer boligområdenes tilhørende uteareal og lekeplasser, 
grønnstruktur, parkering, interne veier og infrastruktur, og 
andre tilhørende arealer. Dette kan ofte tilsvare områdeav-
grensning i overordnet plan som kommuneplan. Avstander 
måles fra midt i sentrumskjernen.
Tetthet i boligbyggingen er avhengig av størrelse, utforming 
og kvalitet. Følgende tetthet er vanlig ved ulike typer bebyg-
gelse:

Boligtype Vanlig tetthet
Konsentrert småhusbebyggelse 2-4 bolig/daa
Variasjon med konsentrert småhus-
bebyggelse og lavblokk i 3-4 etasjer

5-6 bolig/daa

Lavblokk i 3-4 etasjer 7-8 bolig/daa
Blokk i 5-6 etasjer 10-12 bolig/daa

Minste felles uteoppholdsareal:
Minste felles uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, 
opphold og rekreasjon og omfatter den ubebygde delen av 
tomten som ikke er avsatt til trafikkareal. Restareal, bratt 
areal, areal til private uteplasser, og areal avsatt til felles-
funksjoner som avfallshåndtering, sykkelstativ og lignende 
medregnes ikke.

Retningslinjer for boligbygging

Område Minste felles uteoppholds-
areal pr boenhet på terreng

I Haugesund sentrum, samt 
sentrumsområder i regiondel-
sentre og områdesentre.

Minimum 20 m2

I andre sentrumsområder og 
gangavstand til sentrumsom-
råder

Minimum 30 m2

I andre områder Minimum 50 m2

Type areal Dekker 
antall 

boliger

Minimum 
størrelse

Anbefalt 
maks avstand 

til bolig
Nærlekeplass (sand- 
lekeplass)

4-25 150 m2 50 m

Områdelekeplass 
(kvartalslekeplass)

25- 200 1500 m2 150 m

Aktivitetsflate (ball-
felt)

150- 600 2500 m2 400 m

Rekreasjonsområde 
(sentralt lekefelt)

600- 1200 6000 m2 500 m




