
 

Eiendom                            www.meglerhuset-rele.no 

 
9 eneboligtomter til salgs - Vikse 

 
 
 
 

Salg   Utleie   Søkeoppdrag   Sale/lease-back   Markedsvurdering   Eiendomsutvikling   Rådgivning 
 

 

 

Viksevegen 57, 5514 Haugesund 

                                
 

Beskrivelse:                  -      9 regulerte eneboligtomter selges samlet (av totalt 12 tomter) 
- 3 tomter beholdes av selger og skal kunne knytte seg gratis til vei, vann og avløp 
- Parsell av gnr. 11 bnr. 2 skal fradeles ifm salg 
- Regulert til boligbebyggelse - frittliggende, se reguleringsplan vedtatt 13.11.2019 (RL 1772) 
- Tillatt bebygd areal (BYA) er 30%, inklusiv garasje/oppstillingsplass for bil. 

Det tillates oppført enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2. 
BYA for eventuell frittstående garasje eller mindre frittstående bygning skal ikke overstige 50 
m2.  

 
 

Matrikkel:                     Parsell av gnr. 11, bnr. 2 i Haugesund kommune.                                         
 
Selger:                           Nils/Bernt/Vidar og Joe Magne Vikse 
 
Vedlegg:                        Reguleringsbestemmelser og reguleringskart. 
                                   
Prisant.:                        NOK 3.500.000 + omkostninger 
                                                                                 
 
Eiendomsmegler:   Jan Audun Lutro / Meglerhuset Rele AS 
                               jan.audun@meglerhuset-rele.no, 90 22 22 91 
                                                  

                                                                  

Besøksadresse:  
Haraldsgaten 139, Postboks 505,  
5501 HAUGESUND 

Tlf.: 52 73 15 00 
Faks: 52 73 15 01 

www.meglerhuset-rele.no 
e-post: post@meglerhuset-rele.no 
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YTREHAUGEN II, RL1772  
 
PlanID: RL1772 
Saksnummer: 2016/2623 
Vedtatt dato: 13.11.2019 
Sist endret: 17.10.2019 
 
PLANBESTEMMELSER 
 
§ 1. PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3.  
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 14.10.19. 
 
§ 2. REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jf. Plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr.1) 
› Boligbebyggelse - frittliggende 
› Energianlegg 
› Felles lekeplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 
› Felles kjøreveg 
› Felles gang- og sykkelveg 
› Offentlig fortau 
› Annen veggrunn - grøntareal 
 
Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3) 
› Felles turveg 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5) 
› Naturformål 
› LNF 
 
§ 3. HENSYNSSONER 

Innenfor planområdet gjelder følgende hensynssoner, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-6 og 
11-8: 
 
Sikringssoner (PBL § 11-8, A1) 
›  Frisikt 
 
Støysoner (PBL § 11-8, A2) 
› Gul sone 
 
Faresoner (PBL § 11-8, A3)  
› Høyspenningsanlegg  
 
§ 4. BESTEMMELSESOMRÅDE 

#1 - Tetting overvann (PBL § 12-7) 
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§ 5. FELLESBESTEMMELSER 

5.1 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov 
om kulturminner §8, 2. ledd. 

5.2 Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal så langt som mulig følges i planløsning, byggemåter og 
utforming av arealer for hele planområdet. Det skal tilstrebes at alle mennesker skal kunne bruke 
omgivelsene uten tilpasning eller spesiell utforming. Områder som ikke følger disse prinsippene skal 
angis konkret i søknad om tiltak og avviket skal begrunnes.  

5.1 Matjord 

Før tiltak kan settes i gang innenfor planområdet skal det lages en plan for håndtering av dyrka mark. 
Planen skal dokumentere at matjord så langt som mulig brukes på tilgrensende/lokale 
landbrukseiendommer og nyttes på en landbruksfaglig tilfredsstillende måte. Denne planen skal 
godkjennes av kommunen. 

§ 6. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 nr.1) 

6.1 Boligbebyggelse - frittliggende 

6.1.1 Plankrav  
 
Sammen med søknad om tillatelse til bebyggelse, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal det sendes 
inn situasjonsplan i målestokk 1:500 og nødvendige illustrasjoner som vise bygningens plassering, 
størrelse, atkomstforhold og parkering.  

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjente tekniske 
planer for veg, gang- og sykkelveg, turveg, krysningspunkt ved fv.4872, vann- og avløpsnett, samt 
lekeplasser.  

Utnyttelse (PBL § 12-7, nr.5) 

Tillatt bebygd areal (BYA) er 30%, inklusiv garasje/oppstillingsplass for bil. 
Det tillates oppført enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2.  
BYA for eventuell frittstående garasje eller mindre frittstående bygning skal ikke overstige 50 m².  

6.1.2 Høyder, (PBL § 12-7, punkt 1) 

Ved saltak er maksimal mønehøyde 9 m og maksimal gesimshøyde for hovedtakflate er 6,0 m ved 
takvinkel mellom 27 og 45 grader. Ved flatt tak er maksimal gesimshøyde 6,5 meter. Ved pulttak er 
maksimal høyde på laveste gesims 6,5 meter og høyeste gesims 8,0 meter. 
 
Garasje kan ha maks mønehøyde 4,5 m. Takflaten på garasjen tillates ikke oppbygd med ark.  
 
Høydeangivelser er målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. 
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6.1.3 Plassering av bygg 

Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense. Ved 
kjøreveg gjelder dette kun når bygningen ligger parallelt med kjøreveg. Ved innkjøring vinkelrett på 
regulert kjøreveg skal avstanden fra kjørevegen være minst 7m.  
 
Det skal være snuplass på egen eiendom. 
 
Bolig skal ikke overskride byggegrense. Unntak er mindre utspring, med inntil 1m dybde. Dette 
gjelder for takutspring, balkonger, mindre karnapper, skjermvegger, trapper m.m.   
 
Videre tillates oppført støttemurer utenfor byggegrensene som er nødvendige i fht 
tomteopparbeidelsen, men kun inntil 1,0 m høyde.  

6.1.4 Vegtrafikkstøy 

Dersom støy på fasade overstiger gjeldende krav i teknisk forskrift eller veileder T-1442 skal det 
gjøres bygningsmessige tiltak. Det skal i søknad om oppføring av boliger dokumenteres at støykravene 
er ivaretatt. 

6.1.5 Estetiske forhold (PBL § 12-7, punkt 1) 

Bygninger i samme område skal ha en helhetlig og harmonisk utførelse. 
 
Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk som 
hovedhuset. Eventuell frittstående garasje skal være klart underordnet boligen, og ikke ha større 
møne/gesimshøyde enn det som er nødvendig ut fra en vurdering av estetikk og funksjon.  

Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende bebyggelse med hensyn til utforming og 
material- og fargevalg. Dette skal likevel ikke være til hinder for at bygningsmassen gis et moderne og 
funksjonelt uttrykk.  
 
6.1.6 Krav til uteoppholdsareal (PBL § 12-7, punkt 4) 

For hver boenhet skal det avsettes 150 m² uteoppholdsareal på terreng. For sekundærleilighet er kravet 
minimum 50 m². Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. 

6.1.7 Parkering (PBL § 12-7, punkt 7) 

Det avsettes 2 biloppstillingsplasser pr boenhet + 1 for sekundærleilighet. Biloppstillingsplasser kan 
være i garasje. 

6.1.8 Regulerte tomtegrenser 

Regulerte tomtegrenser kan justeres inntil 1 meter. Endelige tomtegrenser fastsettes i fbm fradeling av 
de enkelte eiendommene innenfor formålet. 
 
6.2 Energianlegg 

Området er satt av til eksisterende trafostasjon. 

6.3 Felles lekeplass 

Lekeplasser skal være felles for BFS_1 – BFS_6. Lekeplasser skal være åpne for almen bruk. 
Lekeplasser skal opparbeides samtidig med øvrig infrastruktur og tekniske anlegg. Områdene skal 
opparbeides til lekeplasser med sikkerhets- og utstyrsnivå ihht gjeldende krav. Eksisterende terreng og 
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vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad. Felles lekeplasser skal opparbeides og vedlikeholdes av 
BFS_1 – BFS_6.  
Minimum 50% av området skal ha sol ved vårjevndøgn klokka 15:00. Tilsvarende gjelder ved kl 18:00 
ved midtsommer. Lekeplassene skal utformes etter prinsipp om universell utforming ihht gjeldene 
byggeteknisk forskrift.  
 
Ved beplantning skal svartelistede planter unngås, og allergivennlige alternativer velges så langt det er 
mulig.  

§ 7. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 nr.2) 

7.1 Fellesbestemmelser 

Det kan etableres underjordisk fordrøyningsmagasin innenfor f_LEK_2. 
 
Kryss og krysningspunkt fra turveg mot fylkesveg skal planlegges i samsvar med Statens vegvesen 
sine håndbøker. Det skal sikres en trygg og trafikksikker tilkopling til eksisterende gang og sykkelveg 
på vestsiden av fv. 4872. Det skal utarbeides tekniske planer for utforming av tiltakene som skal være 
godkjent av Haugesund kommune og vegeier før oppstart av byggearbeidene. 

7.2 Felles kjøreveg (PBL § 12-7, punkt 1, 4 og 14) 

Kjøreveger innenfor planområdet er felles for BFS_1 – BFS_6. Kjøreveger skal være åpne for almen 
ferdsel. 
 
Veger skal opparbeides med asfalterte bredder som vist på plankartet. Terrenginngrep i forbindelse 
med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller 
behandles på en tiltalende måte.  

7.3 Felles gang- og sykkelveg (PBL § 12-7, punkt 1, 4 og 14) 

Gang- og sykkelveger innenfor planområdet er felles for BFS_1 – BFS_6. Gang- og sykkelveger skal 
være åpne for almen ferdsel. 
Veger skal opparbeides med asfaltert bredder som vist på plankartet. 

 
7.4 Offentlig fortau 
 
Fortauet er offentlig. Fortauet skal opparbeides etter vegeier sine retningslinjer og etter bredder som 
vist i plankartet. Kantstein skal være gjennomgående på hele strekket, med nedsenking ved overgang.  
 
7.5 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Det kan i området lages grøfter og skråning for veganlegget. Arealet gis natur- eller landbruksmessig 
 preg med vegetasjon lavere enn 0,5 m.  
 

§ 8. GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5 nr.2) 

8.1 Felles turveg (PBL § 12-7, punkt 1, 4 og 14) 

Turveg er felles for BFS_1 – BFS_6, og skal opparbeides samtidig med øvrig infrastruktur. Turvegen 
skal være åpen for almen ferdsel.  
 
Turvegen skal være oppbygd og gruset etter prinsipp om universell utforming ihht gjeldene 
byggeteknisk forskrift, men stigningsforhold kan avvike noe. Turveien skal ha naturlig ledelinje. 
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og 
fyllinger skal beplantes eller behandles på en tiltalende måte.  
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§ 9. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL §12-5 nr.5) 

9.1 Naturformål  

Området kan benyttes til naturformål. Vegskråninger og tettingstiltak knyttet til opprettholdelse av 
vannstanden i myra tillates innenfor området. Videre tillates etablert kabelgrøft innenfor området. 

9.2 LNF 
Området skal ha et naturlig preg med vegetasjon lavere enn 0,5 m over tilstøtende veg og turveg.  

9.3 Sikringssoner (PBL § 12-6, og 11-8 ledd A.1) 

- Frisiktsoner  
Hensynssone H140 omfatter frisiktsone ved veg. I frisiktsoner skal det være frisikt 0,5 m over 
tilstøtende vegbane. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 

9.4 Støysone (PBL § 12-6, og 11-8 ledd A.2) 

- Gul sone  
Det skal vurderes tiltak ihht veileder T-1442 dersom støy på fasade overstiger gjeldende krav i teknisk 
forskrift eller veileder T-1442. Det skal i søknad om oppføring av boliger dokumenteres at 
støykravene er ivaretatt. 

9.5 Faresoner (PBL § 12-6, og 11-8 ledd A.3) 

- Høyspenningsanlegg 
Høyspentlinje innenfor faresone høyspenningsanlegg skal fjernes/kables før underliggende bebyggelse 
innenfor fareområdet gis igangsettingstillatelse. Det forutsettes at graving til kabelgrøft tar hensyn til 
myra som skal bevares. 
 
Restriksjoner innenfor faresonen utgår når høyspentlinjen er fjernet/kablet. 

§ 10. BESTEMMELSESOMRÅDER 

#1 - Tetting overvann (PBL § 12-7) 
For å sikre at myrområdet innen område satt av til Naturformål ikke dreneres vestover skal det i 
forbindelse med opparbeidelse av tilgrensende kjøreveg, VA-grøfter og byggeområder for boliger 
foretas nødvendig tetting mot lekkasjer. Løsninger for dette skal fremgå av den tekniske planen for 
veganlegget og ved søknad om tillatelse til tiltak på boligeiendommene. 

§ 11. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, nr.10) 

11.1  Plan for fartsreduserende tiltak i tilkomstveg (eksisterende Ytrehaugen) skal godkjennes av 
Haugesund kommune før rammetiltales for boligbebyggelse gis. Tiltakene skal opparbeides før 
brukstillatelse gis.  
 
11.2 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal veg, vann – og avløpsnett være opparbeidet i 
henhold til godkjente tekniske planer.  

 
11.3 Ved opparbeiding av kjøreveg, BFS_3 og BFS_6 skal det sikres tetting av myra øst for 
planområdet for å hindre drenering ut gjennom planområdet.  
 
11.4 Ved opparbeiding av turveg skal det etableres krysningspunkt over fv. 4872 (tidligere fv. 933). 
Tekniske planer skal godkjennes av vegeier. 


