
 

Beskrivelse av kommuneplanens arealdel 2014 – 2023 

Kommunestyret 16.06.2015 

1. Boligbygging og bomiljø 

1.1 Mål  

Avklare tilstrekkelige arealer for boligbygging for det beregnede boligbehov som følger av 

befolkningsvekst og reduksjon i antall beboere per bolig. 

 

1.2 Status 

 Karmøy kommune har, med få unntak, hatt årlig økning i folketall i perioden 2000-

2013. Fra 2005 til 2012 ble det bygd ca 300 boliger per år i kommunen. 

 Gjeldende plan har rikelig med utbyggingsarealer. 

 Utfordringen er å byggemodne og realisere utbygging i samsvar med nasjonale mål 

om samordnet areal- og transportplanlegging og tetthet. 

 

1.3 Beskrivelse av planforslaget 

Boligbygginga på Karmøy har historisk sett foregått desentralisert. Den utbyggingsstruktur 

en ser  som resultatet av dette, er ikke mange tilfeller ikke i tråd med som idag er nasjonal 

politikk for samordnet areal- og transportplanlegging. Utfordringen i kommunal 

oversiktsplanlegging er å planlegge nye boligområder i en retning som bygger opp under 

målet om at mer av transportbehovet skal løses gjennom kollektivbetjening og gjennom at 

folk i større grad sykler og går. At en vesentlig del av den eksisterende boligmassen i 

Karmøy på ca 16000 boliger ikke er lokalisert i tråd med nåværende nasjonale målsetninger, 

er et beklagelig faktum, men lite en kan gjøre noe med. Med et årlig byggevolum på ca 300 

boliger, vil det ta svært lang tid å endre det store bildet for hvordan utbyggingsmønsteret 

på Karmøy er. 

 

I gjeldende kommuneplan var det ved utarbeidelsen av planen boligarealer for 31 år med 

en utbygging på 285 boliger per år. I forslaget til plan for 2012 - 2023 er det 26 år. Nå er ikke 

tallene direkte sammenlignbare fordi en endret grunnlaget for beregningene ved at en i den 

siste vurdering av arealreservene har gjort en mer nøyaktig beregning relatert til 



tetthetskravene i kommuneplanens bestemmelser. 

 

Det som imidlertid er på rene, er at det ikke fullt ut blir lagt inn nye arealer for utbygging 

som kompenserer for det arealforbruk en hatt hatt i planperioden. I denne sammenheng vil 

det være riktig å se bort fra arealpotensialet innenfor kommunedelplanen for Eike, Kolnes, 

Skre. Dette området kan ikke bygges ut før ny Eikeveg er på plass. Denne inngår i 

Haugalandspakkens 2. periode som starter i 2018. De siste tallene for tilgjengelige midler 

peker i retning av at det ikke er midler for å finansiere prosjekter i denne perioden.  

 

Uten arealene innenfor Eike, Kolnes, Skre er det en arealtilgang for 20 år ved middels 

omfang av  boligbygging.  

 

Hovedmålsetningen for de nye boligarealene, er at de skal vises i tilknytning til etablerte 

byer og tettsteder med kort veg til sentrum og med muligheter for kollektivbetjening. Med 

muligheter for kollektivbetjening legger en til grunn gangavstand til fylkesvegnettet som i 

dag har kollektivtrafikk. 

 

Hovedtrekkene ved de nye boligarealene i forslaget til arealdel, kan sonevis oppsummeres 

til følgende: 

 

Sone 1:  

 Ikke forslag til nye, store boligområder.  

 Forslag til omdisponering av av I/L/K- område på Neset til boligformål.  

 Beregnet arealtilgang med middels boligbygging: 19 år. 

 

Sone 2:  

 Ingen videre utbygging av Åkrehamn sørover av hensyn til landbruksinteresser. 

Bedre muligheter for kollektivdekning for sentrumsområdet og de nordlige delene 

av byen.  

 Den uavklarte omleggingen av fv47 Åkra sør – Veakrossen, skaper usikkerhet 



knyttet til utbyggingen av de ubebygde områdene i øst.  

 Krevende infrastrukturstruktur og fragmenterte eiendomsforhold vanskeliggjør 

også utbygging i de østre områdene.  

 Transformasjon av næringsområder til bolig i Åkrehamn sentrum. 

 Økning i bestemmelsene om maksimal bygningshøyde i sentrumsområdet. 

 Relativt stort fortettingspotensiale både i Åkrehamn og Vedavågen. 

 Nytt boligområde foreslås ved Vestre Veaveg, nord for Sevland. 

 Beregnet arealtilgang med middels boligbygging: 24 år. 

 

Sone 3: 

 Framtidig boligekspansjon vil være vestover mot Vedavågen/Åkrehamn. Av hensyn 

til den uavklarte situasjonen for fv47 på denne strekninga, er denne overordnede 

målsetning vanskelig å realisere i forslaget til arealdel for kommende periode. 

 For å skaffe tilstrekkelige utbyggingarealer foreslås det nye boligarealer sør for 

Stangelandsfeltet. 

 Boligområdet Nordal og utvidelsen Amlandsfeltet utgår av planen. 

 Omdisponering av offentlig område til boligformål ved Eidsbotn. 

 Beregnet arealtilgang ved middels boligbygging: 18 år. 

 

Sone 4: 

 Kommuneplanprosessen har avdekket at det er svært konfliktfullt å få aksept for 

nye boligarealer i Avaldsnes sentrum, selv om dette vil bli områder med muligheter 

for kollektivbetjening og tilrettelegging for sykkelbruk og gange. 

 Utvidelse av boligområdet Buvik i vest er det gjenværende, større boligområdet. 

Området har til nå vist seg krevende å realisere. 

 Planforslaget viser av I/L/K-område øst for FV47 ved flyplasskrysset. 

 Ingen nye boligområder på Torvastad. 

 Beregnet arealtilgang ved middels boligbygging: 22 år. 



 

Sone 5: 

 Godkjent kommunedelplan for Eike, Kolnes, Skre er innarbeidet i planforslaget.  

 Nye boligområder er en utvidelse av boligarealene sør for Vormedal sentrum, en 

omdisponering av arealer for kontor/offentlig formål på Norheim og en 

omdisponering av sentrumsområder på Vormedal. 

 Et mindre område for fritidsbebyggelse på Røyksund vest omdisponeres til 

boligformål. 

 Kommunedelplanen for Eike, Kolnes, Skre gir muligheter for utbygging av 1700 

boliger. Med henvisning til det som er sagt over, vil det fram til til neste revisjon av 

kommuneplanen, med stor grad av sannsynlighet, ikke bli bygd boliger innenfor 

området. 

 Beregnet arealtilgang ved middels boligbygging, uten Eike, Kolnes, Skre: 10år. 

 

Bomiljø: 

 Bestemmelsene om tetthet i nye boligområder i gjeldende plan, videreføres i 

planforslaget. 

 Utvidet dokumentasjonskrav til uteområder i de tilfeller planlagt utbygging 

innebærer mer enn 5 boliger per da. 

 Krav til parkeringsdekning i boligområdene videreføres i hovedsak slik de framgår 

av gjeldende kommunaltekniske norm. 

 Kommuneplanens bestemmelser om lekeplassdekning i nye boligområder, knyttes 

til lekeplassnormen. 

 

2. Byutvikling 

2.1 Mål 

Karmøy kommunes 3 byer skal utvikles til attraktive, multifunksjonelle sentra der byenes 

individuelle identiteter og potensial blir videreutviklet.  

 

2.2 Status  

 Byene er ulike og har de seinere år møtt ulike utfordringer. Kopervik med et 



sentrum der handelen ikke har utviklet seg som i distriktet for øvrig, Åkrehamn 

med utfordringer knyttet til å skape et sammenhengende og tett sentrum, og 

Skudeneshavn, sentrum i en del av kommunen med befolkningsmessig stagnasjon. 

 Alle byene trenger en oppgradering av de offentlige rom og bedre utnyttelse av 

fellesområder. 

 Bysentraene representerer den delen av Karmøy der økning i gange og sykling som 

transportform, lettest kan økes. 

 Med bakgrunn i kommuneplanen 2008-2019, ble det igangsatt et 

byutviklingsprosjekt i nært samarbeid med de etablerte nærmiljøgruppene i byene. 

Prosjektet er ikke sluttført. 

 Skudeneshavn har særlige utfordringer også knyttet til arealplanlegging når 

ferjeforbindelsen nå har forsvunnet. 

 

2.3 Beskrivelse av planforslaget 

Det er i forbindelse med utarbeiding av arealdelen av kommuneplanen, vurdert om det er 

hensiktsmessig å utarbeide egne kommunedelplaner for utbyggingsområdene. En 

konkluderte med at det ville en ikke anbefale i denne perioden. 

 

Det var først og fremst tre grunner til denne anbefalingen. Det ene er at utvikling av 

sentrum krever en fleksibilitet knyttet til overordnet planlegging som best kan ivaretas 

gjennom en grov, overordnet plan. I dette tilfellet er det en kommuneplan som viser 

bysentraene til sentrumsformål med rammebestemmelser knyttet til bygningshøyder og 

parkering. Det andre er at arealplanspørsmål i sentrumsområder, er av en detaljert karakter 

som krever en avklaring gjennom reguleringsplan. Den tredje grunnen er rett og slett et 

spørsmål om planleggingskapasitet. Detaljert planlegging i sentrumsområder er krevende, 

spesielt i tilfeller der tidshorisonten mellom planlegging og realisering er lang.  

 

Det er naturlig at dette spørsmålet blir vurdert på ny i forbindelse med behandling av 

planstrategi for neste valgperiode. 

 

Mange av utfordringene i sentrum er knyttet til en oppgradering av de offentlig rom, 

møblering og vedlikehold av dagens anlegg. Dette er forhold som i liten grad løses gjennom 

kommuneplanens samfunnsdel eller arealdel, men der utfordringen i første omgang er 



detaljplanlegging og i neste omgang å finne midler til realisering av tiltak. 

 

Andre vesentlige forhold ved planen knyttet til byutvikling: 

 Kopervik havn vises til sentrumsområde. Havnefunksjonene er i stor grad overført 

til Husøy og området har er stort potensial for utvikling av mange former for 

sentrumsfunksjoner. 

 Ferjekaia i Skudeneshavn omdisponeres også til ulike former for byggeformål. Det 

kan være en mulighet for videreutvikling av Skudeneshavn etter at ferja ble lagt 

ned. 

 Bestemmelser knyttet til handel i gjeldende plan, videreføres. Disse har grunnlag i 

kjøpesenterstoppen og fylkesdelplanen for Nord-Rogaland. Kjøpsenterstoppen skal 

evalueres på nasjonalt nivå, og ny regionalplan er under utarbeidelse. I denne 

situasjonen er det ikke grunnlag for å foreslå endring i kommuneplanens arealdel på 

dette området. 

 Krav om opparbeiding av parkeringsplasser ved forretningsbebyggelse endres fra å 

være et krav til opparbeiding til å være en mulighet for opparbeiding med en øvre 

grense for antall plasser. 

 

3 Næringsarealer 

3.1 Mål 

Karmøy kommune skal i sin overordnede arealplanlegging tilrettelegge for utvikling av alle 

former for næringsvirksomhet. I dette arbeidet skal en legge vekt på at kommunen er en del 

av et regionalt bo- og arbeidsmarked. 

 

3.2 Status  

 Tilgang til funksjonelle næringsarealer er en forutsetning for utvikling av nye 

arbeidsplasser. Med realiseringen av omkjøringsvegen Norheim – Raglamyr og T-

forbindelsen, blir det mulig å regulere og bygge ut allerede godkjente 

næringsområder vist i gjeldende kommuneplan. Den reguleringsmessige avklaring 

tar tid, der forholdet til ”kjøpesenterstoppen” i mange tilfeller er problematisk. 

 I gjeldende kommuneplan er bruken av næringsarealene i liten grad differensiert. 

 Visuelt har kommunens næringsområder et betydelig forbedringspotensiale. 

 



3.3 Beskrivelse av planforslaget 

I kommuneplanen for Karmøy ble det i forbindelse med utarbeidingen av regional plan for 

Haugalandet i 2012 registrert ca 3800 da ledig næringsareal. Fordelingen var vel 3000 da 

Industri/Lager/Kontor, 600 da industriarealer og 150 da forretning.  

 

Når en i den samme analysen til regionalplanen anslår det samlede årlige arealforbruket i 

regionen til 80-90 da, ser en at det ikke er relevant å vurdere tilgjengelige, samlede 

næringsarealer mot et antatt forbruk. Utfordringen i forhold til kommuneplanens arealdel 

er å vurdere om næringsarealene er reelt tilgjengelig for utbygging, det neste er å se på om 

arealene ligger på riktig sted. Om svaret på det siste spørsmålet er nei, må en vurdere om 

noen arealer kan relokaliseres for å etterkomme krav i forhold til mulig utnyttelse og 

tilgjengelighet. 

 

Områdene i gjeldende plan ved Norsk Hydro, er ikke tilgjengelig for den «vanlige» 

næringsdrivende som vil utvikle sin virksomhet innenfor det en betrakter som tradisjonelle 

næringsområder. 

 

I forslaget til plan er det lagt opp til en videreutvikling av næringsaksen mellom flyplassen 

og næringsområdet på Husøy. Området omfatter også den regionale havna drevet av 

Karmsund interkommunale havnevesen. Videre er det vist arealer for videreutvikling av de 

etablerte næringsområdene i Veakrossen, Bygnes øst og en mindre utvidelse av 

næringsområdene ved T-forbindelsen. 

 

Industriområdet på Paraldsnes, vest for Kvalavågsvegen foreslås tatt ut av planen. Området 

har ikke tilfredsstillende infrastruktur, ingen muligheter for kollektivdekning og ligger 

lokalisert i forhold til byer og tettsteder slik at persontransporten til området vil være 

bilbasert. Arealene relokaliseres ved flyplassen. 

 

Næringsområdet på Austneshalvøya på Fosen, tas ut av planen. De funksjoner dette 

området skulle ha, større og regionalt viktige industrietableringer, blir ivaretatt gjennom 

den utvikling en ser på Gismarvik i Tysvær kommune. 

 

Andre forhold knyttet til næringsområdene: 



 I lys av det som er sagt om kjøpesenterstoppen og det pågående arbeidet regional 

plan, foreslås det ingen differensiering av arealbruken av næringsområdene på 

kommuneplannivå. Dette får sin avklaring gjennom reguleringsplaner. 

 Både næringsområdet ved Veakrossen og utvidelsen av området Bygnes øst, er 

avhengig av bedret tilkomst til fv47 for at områdene skal bli fullt ut funksjonelle for 

framtidig virksomhet. 

 

 

4 Arealer for offentlig tjenesteyting 

4.1 Mål 

Avklare nødvendige arealer for utvikling av offentlig tjenesteyting. 

 

4.2 Status 

 En ser at bygninger og områder for offentlig tjenesteyting over tid ikke er statisk. 

Behov endrer seg, driftsstruktur blir rasjonalisert og behov for fornyelser av 

bygninger avdekkes. Alt dette gjør at dette er et tema også i arealplansammenheng. 

 

4.3 Beskrivelse av planforslaget 

Forslaget til arealdel gjenspeiler ønsket om at offentlig tjenesteyting, på samme måte som 

annen aktivitet i samfunnet, utvikles i retning av større og rasjonelt drevne enheter. I denne 

sammenheng er det også et behov for å se den offentlige tjenesteyting i sammenheng med 

tjenesteyting i privat sektor og den tjenesteyting som foregår i regi av frivillige og ideelle 

organisasjoner.  

 

Det beste eksemplet ved planen som illustrerer denne grunnleggende ambisjonen, er 

forslaget om å disponere ca 150 da til offentlig og privat tjenesteyting på Spanne. Dette skal 

gi rom for ulike omsorgtjenester som ytes i samfunnet både i det som foregår offentlig og 

det som skjer i privat regi. Området skal også gi rom for å etablere boliger tilpasset 

funksjonsfriske seniorer med ønske om en annen type bolig enn den tradisjonelle 

eneboligen.   

 

Andre sentrale forhold ved planforslaget: 

 Området ved Vea bu- og behandlingsheim utvides for etablering av tilknyttede 



funksjoner. 

 Det vises utvidelse av offentlige områder for offentlig bebyggelse ved Rusvikvegen i 

Kopervik. Planlagt bruk er boliger for grupper med spesielle behov. 

 Offentlig område ved Skudenes bu- og behandlingsheim utvides for å gi plass for 

nye funksjoner. 

 Det vises utvidet tomt for ny barneskole ved Åkra idrettslags anlegg i Åkrehamn. 

Tomta er stor nok til en framtidig sammenslått Åkrehamn barneskole og Ådland 

skole. Det kan etableres idrettshall i samarbeid med idrettslaget. 

 Det vises hensynssone med tanke på avklaring av tomt for ny barneskole sør for 

Stangeland i Kopervik. Arealet er stort nok til en ny sammenslått Eide og 

Stokkastrand barneskole og ligger ikke langt fra Kopervik idrettslags anlegg på 

Åsebøen. Fellesfunksjoner bør utredes. 

 Det vises tomt for ny brannstasjon for kasernerte mannskaper ved Veakrossen. 

 Areal til offentlig formål ved Eidsbotn utgår og omdisponeres til bolig. 

 

 

5 Samferdsel og kommunikasjon 

5.1 Mål 

Legge til rette for utbygging av et effektivt og trafikksikkert vegnett i Karmøy tilpasset 

transportbehovet for kommunens innbyggere og næringsliv. Målsetningene i nasjonal 

gåstrategi og nasjonal sykkelstrategi skal legges til grunn for utbyggingen av kommunens 

gang- og sykkelvegnett. Avklare nødvendige arealer for etablering av anlegg for 

sjøtransport, lufttransport og et attraktivt busstilbud. 

 

5.2 Status 

 Karmøys vegnett er på mange strekninger underdimensjonert i forhold til 

nødvendig kapasitet. Behovet for oppgraderinger er stort. 

 Erfaringsmessig er planlegging av veganlegg omfattende prosesser som tar lang tid. 

De vesentlige investeringer som vil bli gjort på vegsektoren i Karmøy i 

planperioden, omfattes av Haugalandspakken. Prosjektene i andre 

utbyggingsperiode er ikke prioritert, og det er viktig at manglende planavklaring 

ikke blir et hinder for at prosjekter i Karmøy kan prioriteres av styringsgruppa for 

pakken. Mange prosjekter har ikke behov for avklaring gjennom oversiktsplaner, 



men det er viktig at de prosjektene som har det, blir nødvendig avklart i 

kommuneplanens arealdel eller i kommunedelplan.  

 

5.3 Beskrivelse av planforslaget 

Kommunestyret har vedtatt at en revidert plan for omlegging av fv47, Åkrehamn sør – 

Veakrossen skal fremmes for ny behandling. Det blir blir fremmet som en egen 

kommunedelplan og vises ikke i den foreliggende arealdelen. Det vises hensynssone nord 

og sør for Karmsund bru for sikring av arealer til framtidig parallellbru. Statens vegvesen 

har i sin innledende analyse pekt på flere muligheter for kryssing av Karmsundet. Av 

hensyn til jordbruksinteresser og kulturverninteresser, kan en ikke se at kysningsalternativ 

nord for Karmsund bru, er aktuelle. 

 

Statens vegvesen har til nå ikke utredet eventuell ny trase for E134 til flyplassen og Husøy 

så detaljert at det er relevant å vises noen hensynssone i kommuneplanen. Det samme 

gjelder utredning av strekningen Veakrossen - T-forbindelsen på fv47. Strekningen Eide – 

T-forbindelsen inngår i Haugalandspakken. 

 

Andre sentrale forhold ved planforslaget: 

 Hovednett for sykkel på fastlandsida vises i planforslaget. (Del av vedtatt 

sykkelsatsing i samarbeid med Haugesund kommune) 

 Det vises utvidelse av havneområdet på Husøy. 

 

 

6 LNF-områdene 

 

6.1 Mål 

Gjennom arealplanlegging å sikre produksjonsgrunnlaget for landbruket i kommunen. 

Utarbeide en arealplan som trekker opp grenser for prioriterte landbruksområder og 

etablerer markagrenser for utvikling av kommunens byer. Bruke arealplanlegging som et 

av redskapene for å sikre biologisk mangfold, natur- og landskapskvaliteter. 



 

6.2 Status 

 I forbindelse med kommuneplanrevisjonen i 2003, ble det utarbeidet en oversikt 

over verdier og kvaliteter i LNF-områdene. Denne oversikten har vært brukt i den 

konkrete saksbehandlingen av søknader om ulike tiltak i disse områdene.  

 Verken i medhold av tidligere lov eller i ny plan- og bygningslov (PBL08), er det 

anledning til å differensiere LNF-områder vist i kommuneplanen med rettsvirkning. 

Det kan imidlertid vises hensynssoner med retningslinjer for hvilke interesser som 

vektlegges. 

 

6.3 Beskrivelse av planforslaget 

Gjennom utarbeidingen av revidert plan, har en ikke funnet det hensiktsmessig å vise 

hensynssoner innenfor LNF-områdene. Etter kommunens vurdering, blir en styring av 

omdisponering av arealer i retning etablerte byer og tettsteder best ivaretatt gjennom at 

LNF-område ikke viser en differensiert arealbruk. Dersom en gjør det, kan en fort komme i 

den situasjon at områder uten vist hensynssone blir oppfattet som områder der en lettere 

kan omdisponere arealer uten at langsiktige arealbrukshensyn blir ivaretatt.  

 

Differensiering av LNF-områdene blir ivaretatt gjennom den revisjon av registreringen av 

verdier i LNF-områdene som er gjennomført, og med tilhørende knytningen til 

kommuneplanens retningslinjer.  

 

 

7 Kystsonen og sjøområdene 

7.1 Mål 

Gi kommunens innbyggere en mulighet for mer differensiert bruk av kommunens kystsone 

som ligger utenom byer og tettsteder. Sikre transportfunksjon og fiskeri- og 

havbruksinteressene i sjø. 

 

7.2 Status og utfordringer 

 Kystsonen er utvilsomt den delen av kommunens arealer som har størst fokus og 

der det ofte avdekkes ulike bruksinteresser eller konflikter mellom bruk og vern. 

Nasjonal politikk er i utgangspunktet svært restriktiv med hensyn til utbygging.  

 Kommuneplanens arealdel har liten differensiering av strandsonen og sjøområdene. 



Denne delen av kommuneplanen har ikke vært undergitt spesielt fokus ved de siste 

revisjoner. Unntaket er at det i planen for 2008 – 2019 ble gitt en viss mulighet for 

fortetting i etablerte naustområder. 

 

7.3 Beskrivelse av planforslaget 

Forslaget til bruk av sjøområdene er ikke endret ut over at det er foretatt en oppdatering av 

hva som er gjeldende oppdrettskonsesjoner og andre faktiske endringer. Havbruksnæringa 

i kommunen gir uttrykk for at kommuneplanens disponering av sjøområdene, fungerer 

godt for dem. Ellers foreslås det noen mindre omdisponeringer i strandsonen og 

ajourføring og utvidelser a 

eksisterende småbåthaner. 

 

For strandområdene og 100-metersbeltet foreslås det følgende generelle endringer: 

 Krav om reguleringsplan for naustområder utgår. 

 

 

8 Kulturminner og kulturlandskap 

8.1 Mål 

Bruke kommuneplanens arealdel som et av flere virkemidler for kulturminnevern i 

kommunen.  

 

8.2 Status 

 Karmøy kommune er rik på kulturminner. Gjeldende kommuneplan behandler ikke 

kulturminner og kulturlandskap på noen helhetlig måte. 

 PBL08 gir flere muligheter for å bruke kommuneplanens arealdel i 

kulturvernsammenheng. 

 

 

8.3 Beskrivelse av planforslaget: 

Kommunen har i tråd med vedtatt planstrategi, startet arbeidet med kommunedelplan for 

kulturminner. Planen er ferdigstilt og de fleste viktigste kulturminnene, såkalte A-objekter 



er vist til hensynssoner i arealdelen. I tilknytning til dette er det også utarbeidet 

bestemmelse.  

 

Viktige kulturlandskap skal vurderes på linje med landbruksverdier ved vurdering av 

dispensasjoner i LNF-områdene. Jf forslaget til retningslinjer. I reiselivsplanen for Karmøy 

blir kulturminnenes potensiale i reiselivssammenheng belyst. 

 

 

9 Samfunnssikkerhet 

9.1 Mål 

Kommunens løpende risiko- og sårbarhetsvurderinger skal være en del av det samlede 

faktagrunnlag for kommunens arealdisponering og utbygging.  

 

9.2 Status og utfordringer 

 ROS (risiko- og sårbarhets)-analyse for Karmøy 2011 gir et overordnet bilde av 

risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen. Analysen viser at uønskede hendelser 

av både mindre og større alvorlighetsgrad kan, og vil, inntreffe. 

 Beredskapsplanen for Karmøy 2011 er utarbeidet med utgangspunkt i ROS-

analysen.  Plandokumentet er kommunens grunnlag for krisehåndtering og 

organisering i både tenkte og andre uønskede hendelser. Risikobildet og ny 

kunnskap om risiko- og sårbarhetsvurderinger endres over tid, og derfor vil det 

alltid være et behov for å videreutvikle kommunens beredskap.  

 

9.3 Beskrivelse av planforslaget: 

Egen ROS-analyse for endringene i arealdelen er utarbeidet. I bestemmelsene til planen blir 

det krev at laveste golvnivå i bygninger ved sjø heves fra kote 2 NGO til kote 2,5 NGO for å 

ta hensyn til mulig havstigning. 

 

 



10 Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen 

10.1 Mål 

Bestemmelsene til arealdelen Karmøy kommune skal være en del av det samlede regelverk 

for arealdisponeringen i kommunen. Bestemmelsene skal utformes slik at de blir 

funksjonelle verktøy for konkret saksbehandling tilpasset innbyggernes og de ulike deler av 

forvaltningens behov. 

 

10.2 Status 

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel har ulike siktemål. Dels gjelder det 

overordnede bestemmelser om plankrav, krav knyttet til etablering av infrastruktur og krav 

til tetthet i utbyggingsområder. Dels gjelder det konkrete bestemmelser om utforming av 

tiltak som saksbehandles direkte med grunnlag i arealdelen. Disse bestemmelsene trenger 

en gjennomgang og oppdatering i takt med utviklingen i samfunnet for øvrig. 

 

I PBL08 ble mulighetene til å gi vedtekter til plan- og bygningsloven tatt ut. Karmøy 

kommune har vedtekter i dag, for eksempel knyttet til krav om parkeringsdekning. Det vil 

være funksjonelt for den daglige saksbehandling å samle slike bestemmelser om fysisk 

utforming i ett dokument. 

 

10.3 Beskrivelse av planforslaget: 

Forslag til nye bestemmelser i tråd med målsetningen er utarbeidet. 

 

 


