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1

Bakgrunn for planarbeidet

Eskild Kvala AS fremmer på vegne av Fjordstuene Gjestegaard AS forslag til endring av
gjeldende reguleringsplan 577 for Fjordstuene, Fosen.
Planområdet er regulert og ligger på østsiden av
Fosen, mellom Fosnavegen og Fosnasundet.
Planendringen omfatter to delområder av gnr. 109
bnr. 39, i tillegg til tilgrensende arealer i sjø.
Arealene har en størrelse på til sammen 0,7 daa.
Eiendommen eies av Werner Bjørk og Wenche
Bjørk Lippens og disponeres av Fjordstuene
Gjestegaard AS.
Gjeldende plan ble vedtatt 26.09.2006. Arealene
som søkes endret er vist til herberge og bevertning,
vegetasjonsbelte og småbåtanlegg i sjø i gjeldende
plan, og bebygd med utleieenheter, selskapslokale,
garasje, lager og småbåtanlegg med kai og
flytebrygge.
Det har blitt foretatt forskjellige tiltak på
eiendommen etter at reguleringsplanen ble
godkjent. Enkelte av tiltakene er utført uten
nødvendig søknad og godkjenning etter plan- og
bygningsloven, noen av dem også i strid med
gjeldende reguleringsplan. Karmøy kommune har
opprettet sak og krevd byggesøknad for tiltak uten
formell tillatelse. Videre har kommunen i
forhåndskonferanse den 20.02.2019 anbefalt at det
foretas reguleringsendring der tiltakene ikke
samsvarer med gjeldende plan.

Planområdet ligger øst på Fosen, mellom
Fosnavegen og Fosnasundet.

Planarbeidet er en oppfølging av kommunens
anbefaling og et første ledd i å ordne opp i de uavklarte forholdene. Formålet med
planendringen er å legge til rette for at påfølgende byggesøknader kan behandles uten
dispensasjon fra plan, ved å justere arealformålene slik at planen samsvarer med
gjennomførte tiltak.

Planarbeidet er i tråd med hovedlinjene i overordna planer og inneholder ikke endringer
som krever utredning etter forskrift om konsekvensutredninger.
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2

Planprosessen

Det ble holdt oppstartsmøte mellom søker og Karmøy kommune den 05.11.2019. Videre
planarbeid ble utsatt i påvente av fastsettelse av eiendomsgrense mot nord.
Nå er grenseforholdene avklart. Planarbeidet ble varslet med brev til berørte parter og
offentlige instanser den 12.03.2020 og kunngjort på Karmøy kommune sine nettsider. Frist
for innspill var satt til 02.04.2020.
Ved fristens utløp var det kommet inn fire merknader til planarbeidet. Rogaland
fylkeskommune hadde innvendinger mot at vegetasjonsbeltet mot nabo i nord i sin helhet
var foreslått omdisponert til utbyggingsformål. For å imøtekomme merknaden er en del av
det opprinnelige vegetasjonsbeltet tatt inn i plankartet igjen, og det er gitt egne
høydebestemmelser som skal sikre at det ikke etableres høyere bebyggelse mot nabogrensa
enn bygningene som allerede står der. De øvrige innspillene inneholdt ikke vesentlige
innvendinger til planforsalget slik det forelå på høringstidspunktet. Det vises til kapittel 7
for nærmere gjennomgang av innspillene.
Kommunalsjef teknisk har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av
det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder
endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig,
ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige naturog friluftsområder. Dersom det ikke foreligger vesentlige merknader til endringsforslaget
ved fristens utløp, kan endringen vedtas slik den foreligger ved varsling.

3

Planstatus

3.1

Statlige planretningslinjer

Planarbeidet omfattes av statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen.
Målet med retningslinjene er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig utbygging
langs sjøen. I retningslinjene er Karmøy vurdert som en kommune med stort arealpress.
Det innebærer at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø skal praktiseres strengt, og at
kommunen skal arbeide med helhetlige utbyggingsstrategier der utbygging langs sjø
avklares gjennom kommunens planverk, -kommuneplan og reguleringsplan.

3.2

Fylkeskommunale planer

I henhold til regionalplan Haugalandet ligger området utenfor definert senterstruktur og
prioriterte utbyggingsretninger for boligbygging på Haugalandet.
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3.3

Kommuneplanens arealdel

Området er avsatt til LNFområde, næringsbebyggelse,
kombinert bebyggelse og
anleggsformål, småbåthavn
og bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende
strandsone i
kommuneplanens arealdel.
Gassrørledningen mellom
Kalstø og Kårstø går i tunnel
under området, og er vist
med egen hensynssone i
kartet.

Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Karmøy kommune arealdelen, vedtatt 16.06.2015.

3.4 Gjeldende
reguleringsplaner
I gjeldende reguleringsplan 577 for
Fjordstuene, vedtatt 26.09.2006, er
arealene vist til områder for
herberge og bevertning,
vegetasjonsbelte og småbåtanlegg i
sjø.
Planen ble utarbeidet for å legge til
rette for utvikling av
reiselivsvirksomhet med
overnatting, servering og
småbåtanlegg. I bestemmelsene er
det gitt føringer om at området skal
bygges ut i en enhetlig stil og med
best mulig terrengtilpasning.
Naboarealer på vestsiden av
Fosnavegen er regulert i plan 573,
Kvednane og avsatt til boligformål.

577

577

573
573
Gjeldende reguleringsplaner i området. Plan 577
Fjordstuene og plan 573 Kvednane.
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4

Dagens situasjon

Eiendommen ligger på en høyde øst for Fosnavegen, med utsikt over Fosnasundet, og
strekker seg i østlige del helt ned til sjøen. Området er utviklet med feriesenter og
selskapslokale i samsvar med formålet i gjeldende plan. Over tid har det av forskjellige
grunner vist seg vanskelig å holde jevn drift av anlegget, og framtiden for senteret er
uavklart. På bakgrunn av den pågående forvaltningssaken og med tanke på mulig
framtidig salg, søkes det nå å rydde opp i de uavklarte forholdene ved eiendommen.
Fjordstuene har felles adkomst med flere fritidseiendommer i nord. I sør grenser området
til ubebygde arealer med bratt og ulendt terreng.

4.1

Eksisterende bebyggelse og anlegg

Den eksisterende bebyggelsen i området består av bolig, leiligheter, selskapslokale,
toalettbygg, lager og garasje. Området er opparbeidet med park/hage, kjørbar veg ned til
sjøen, parkeringsplasser for bil, kai og flytebrygge med mulighet for å legge til med båt.
Innenfor arealene som omfattes av endringen er det etablert utleieenhet, verksted for
anlegget, takoverbygg/skur og kai med flytebrygge.

4.2

Natur, kultur og landskap

Helt i vest er området relativt flatt og kledd med furuskog. Øst for hovedhuset heller
terrenget bratt ned mot sjøen. Her vokser det løvtrær og hagevekster.
Området er gjennomgått i tilgjengelige kartbaser. Sjøarealene er registrert som gyteområde
for torsk. Gyteområdet strekker seg fra Bokn til indre del av Førresfjorden. Det er ellers
ikke funnet viktige natur- eller kulturminneverdier innenfor området.
Grunnen består av gneis og granitt med et tynt morenedekke over. Området ligger i sin
helhet under marin grense, og er i aktsomhetskart for radon kategorisert som et område
hvor det skal vises høy aktsomhet for opphopning av radon.

4.3

Teknisk infrastruktur

Eiendommen har direkte adkomst fra Fv. 4806 Fosnavegen, tilknytning til kommunal
vannledning, strøm og fiberkabel ved vegen og privat avløpsanlegg med utslipp til sjø.
Nærmeste brannkum ligger omtrent 120 m sør for adkomst.
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5

Planforslaget

5.1

Arealbruk

Arealene som omfattes av endringen er til sammen 0,7 daa store. Etter endringen er de vist
til byggeområder for kombinert bebyggelse og anlegg, småbåtanlegg i sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone og vegetasjonsskjerm.
Endringen innebærer omdisponering av deler av vegetasjonsbelte, utvidelse av
byggeområde for kombinert bebyggelse og anleggsformål og etablering av byggegrenser
mot sjø og naboeiendom. I tillegg er plangrensa mot nord justert slik at den nå stemmer
over ens med oppmålte grenser.

Plankart
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Reguleringsformål - arealregnskap

I tabellen er det satt opp en oversikt over arealbruk i planen før og etter endringen.
Etter endring,
daa
Arealformål etter Plan- og bygningsloven av 2008
Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1)
Kombinert bebyggelse og anleggsformål,
B/HO/BEV
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone, SBS
Grønnstruktur (§12-5 nr. 3)
Vegetasjonsskjerm, GV
Arealformål etter Plan og bygningsloven av 1985
Byggeområder (§25.1 ledd 1)
Område for herberge og bevertning
Spesialområder (§25.1 ledd 6)
Parkbelte i industristrøk
Privat småbåtanlegg (sjø)
Totalt

5.2

Før endring, daa

0,47

-

0,19

-

0,05

-

0,14

0,71 (+0,03 daa)

0,35
0,19
0,68

Endring i planbestemmelsene

Planbestemmelsene er oppdatert i tråd med endringene i plankartet. Det er gitt egne
høydebestemmelser for bebyggelse innenfor arealene som omfattes av endringen.
Bestemmelsen innebærer at bygninger ikke skal være høyere enn 4 m fra gjennomsnittlig
planert terreng nærmest nabogrensa. Det er også lagt inn bestemmelser som sier at
byggegrense mot sjø og naboeiendom i områder for privat småbåtanlegg på land (etter Pbl.
1985) og for arealer for kombinert bebyggelse og anleggsformål, etter endringen samsvarer
med formålsgrensa.
Kombinert bebyggelse og anlegg er i bestemmelsene definert som boligbebyggelse,
herberge/overnatting og bevertning, som i den opprinnelige planen. Tillatt bebygd areal
for bolig, herberge/overnatting og bevertning er økt fra 760 m2 til 950 m2 for å inkludere de
gjennomførte tiltakene.

5.3

Virkninger av endringen

Bebyggelse, struktur og tiltak

Planarbeidet bygger på eksisterende bebyggelse og gjeldende plan. Hensikten med
endringen er ikke å legge til rette for nye tiltak innenfor planområdene ut over de som
allerede er etablert. Det er fremdeles ubenytta potensiale for utbygging innenfor
næringsarealene i gjeldende plan. Disse berøres ikke av endringen. Gjeldende
bestemmelser om tillatt byggehøyde, estetikk og terrengtilpassing ved etablering av nye
tiltak videreføres.
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Det er etablert bygninger nærmere eiendomsgrensa i nord enn 4 m. Ny byggegrense er satt
til 0 m fra eiendomsgrensa. Flytting av byggegrensa opphever ikke krav i teknisk forskrift
om vurdering av brannsikkerhet ved plassering av byggverk. For at det skal komme
tydelig fram også etter endringen, er det lagt til et nytt punkt i planbestemmelsene om
brannsikring av bygningsdeler nærmere enn 4 m fra grensa.
Ny byggegrense innenfor område for småbåtanlegg er satt i eksisterende kaikant, basert på
tilgjengelig ortofoto. Grensa inkluderer også eksisterende flytebrygge der den ligger i dag,
med en viss mulighet for justering.

Teknisk infrastruktur

Planendringen vil ikke innebære forandringer i teknisk infrastruktur til og innenfor
området. I gjeldende plan er det gitt bestemmelser som skal sikre at utslippsforholdene
samsvarer med kommunens forskrift, og at gassrørledningen ivaretas. Disse
forutsetningene vil fortsatt gjelde etter godkjent endring.

Strandsone, landskap, friluftsliv og grønnstruktur

I planendringen legges det opp til at deler av regulert vegetasjonsbelte mellom
ferieanlegget og tilgrensende fritidseiendommer tas bort. Hensikten med vegetasjonsbeltet
er at det skal være en buffer og hindre at konflikter oppstår mellom brukerne av
ferieanlegget og brukerne av de private fritidseiendommene i nord. Fjordstuene har gode
uteoppholdsarealer på sørsiden av bebyggelsen. Arealene som søkes endret har aldri vært
opparbeidet med tanke på uteopphold, og vil heller ikke være aktuelle for det selv om
planen nå åpner for det.
Fritidsbebyggelsen nord for planområdet ligger en god del lavere i terrenget enn selve
planområdet. Hyttenes utearealer er retta mot sjøen og godt skjerma fra feriesenteret. I
grensa langs vegen er det satt opp et gjerde som fungerer godt som avgrensning og buffer
mot næringsarealene. Eksisterende bebyggelse langs vegen er etablert slik at den ligger
med baksida mot vegen og framstår som en del av gjerdet når man ser det fra nordsiden.
Lengre øst er det etablert et skur innenfor det regulerte vegetasjonsbeltet. Skuret ligger i en
forsenkning mellom en markant knaus og godkjent bebyggelse ved Fjordstuene. Her er
selve knausen et naturlig skille mot nabobebyggelsen. Skuret er bygd inn mot knausen og
er ikke synlig fra eiendommen i nord.
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Det er etablert gjerde i grensa mot adkomstvegen til fritidseiendommene nord for Fjordstuene.

Bufferen mellom næringsarealene og fritidseiendommene ivaretas på tilfredsstillende måte
også etter at vegetasjonsbeltet tas ut av reguleringsplanen.
Når det gjelder ny byggegrense innenfor areal vist til småbåtanlegg, innebærer
planendringen i realiteten ingen faktiske endringer. Den nye byggegrensa samsvarer med
kaien som allerede er etablert. Arealformålet vil være det samme før og etter endringen.

Skuret ligger bak gjerdet og furua til høyre i bildet, og taket er lavere enn nedre kant av gjerdet.
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Folkehelseperspektivet / barn og unges interesser

Endringen omfatter arealer internt på et privat næringsområde, og vil ikke gi negative
virkninger for befolkningens helse eller barn- og unges interesser.

Naturmangfold, jf. §§ 8-12 i naturmangfoldloven

Området er sjekket ut i tilgjengelige kartbaser. Det er ikke registrert sårbare arter innenfor
området, men sjøarealet er registrert som gyteområde for torsk og har dermed en viktig
økosystemfunksjon for livet i sjøen. Som nevnt over vil ikke planendringen innebære noen
faktiske endringer innenfor småbåtanlegget. Vi kan ikke se at planforslaget vil innvirke
negativt på naturmangfoldet, verken i sjø eller på land.

Kai og flytebrygge er etablert innenfor område avsatt til småbåtanlegg. Arealformålet er det
samme som før endringen.
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6

Risiko og sårbarhetsvurdering

6.1 Innledning
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.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikringstiltak og lignende.
• ROS-analysen omfatter kun forhold som påvirkes av planendringen.

6.2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.


Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere
denne til gul eller grønn



Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risikoen



Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom
sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult).
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Konsekvens

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

5

10

15

20

25

4. Meget
sannsynlig/
periodevis,
lengre varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1.
2.
3.
4.
5.

Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i
andre områder.
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet.
Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre
perioder, flere måneder.
Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i
området.

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1.

Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.

2.

Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold
for enkeltpersoner.

3.

Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en
gruppe personer.

4.

Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske
situasjoner.

5.

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange
skadd; langvarige miljøskader.
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6.3 Sjekkliste over mulige uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Hendelse/Situasjon
Aktuelt
Sanns.
Kons.
Risiko
Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Kommentar

1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang
2. Snø-/is-/ sørperas
3. Ras i tunnel
4. Flom
5. Flom ras: erosjon
6. Radongass

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

2

2

4

Planområdet
ligger innenfor
aktsomhetsområde
for radon. Se
punkt 1.4.

7. Vind
8 Nedbør
9. Overvann
10. Isgang

Nei
Nei
Nei
Ja

2

1

2

Småbåtanlegget
fungerer først og
fremst som
gjestebrygge for
besøkende og er
ikke i bruk i
vinterhalvåret.
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig.

11. Farlige
Nei
terrenformasjoner
12. Annen naturrisiko
Nei
Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora
14. Sårbar fauna
15. Naturvernområder
16. Vassdragsområder
17. Drikkevann
18. Automatisk fredet
kulturminne
19. Nyere tids kulturminne/-

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
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miljø
20. Kulturlandskap
Nei
21. Viktige
Nei
landbruksområder
22. Område for idrett/lek
Nei
23. Parker og
Nei
friluftsområder
24. Andre sårbare områder
Nei
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel,
knutepunkt
26. Havn kaianlegg, farleder
27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner
28. Brann, politi ambulanse,
sivilforsvar
29. Energiforsyning
30. Telekommunikasjon
31. Vannforsyning
32. Avløpsanlegg
33. Forsvarsområde
34. Tilfluktsrom
35. Annen infrastruktur

Nei
Nei
Nei
Ja

2

4

8

Brann, se kap. 1.4

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja

1

5

5

Gassrørledning, se
kap. 1.4

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
36. Akutt forurensning
Nei
37. Permanent forurensning Nei
38. Forurensning i grunn /
Nei
sjø
39. Støy, støv, lukt
Nei
40. Sterkt/forstyrrende lys
Nei
41. Vibrasjoner
Nei
42. Høyspentlinje
Nei
43. Skog- /gressbrann
Nei
44. Større branner i
Nei
bebyggelse
45. Dambrudd
Nei
46. Vannmagasiner, med
Nei
fare for usikker is, endinger
i vannstand
47. Endring i
Nei
grunnvannsnivå
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48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper
49. Risikofylt industri m.m
50. Avfallsbehandling
51. Oljekatastrofe
52. Ulykke med farlig gods
53. Ulykke i av- påkjørsler
54. Ulykke med
gående/syklende
55. Vær/føre – begrensinger
i tilgjengelighet til området
56. Andre ulykkespunkt
langs veg/bane
57. Potensielle sabotasjeterrormål
58. Annen
virksomhetsrisiko
Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:

Nei

59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring
60. Andre spesielle forhold
ved utbyggingen/
gjennomføring

Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei

6.4 Avbøtende tiltak
Punkt 6 Radongass
Området er registrert som aktsomhetsområde med høy sannsynlighet for radon i grunnen.
Det innebærer ikke nødvendigvis at konsentrasjonen av radon i inneluften er høy, men at
risikoen for at den kan være det er noe høyere her enn andre steder. Radon i inneluft kan
forårsake lungekreft, og det stilles derfor krav om tiltak dersom inneluften i bygg som skal
brukes til varig opphold har høye radonverdier. Risikoen for å utvikle sykdom øker med
tiden og det er den totale oppholdstiden i bygg med høye konsentrasjoner som kan være
helseskadelig. Kravene omfatter derfor ikke hytter som leies ut for kortere tidsrom, men
det forutsetter at bygningene ikke benyttes som bolig.
Avbøtende tiltak:
Ved etablering av ny bebyggelse stilles det krav om radonsperre mot grunnen for å
forhindre at radon trekker inn i bygningen og hoper seg opp i inneluften. Bebyggelsen
innenfor området er etablert før kravet trådte i kraft, og er antakelig etablert uten
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radonsperre. Det bør gjennomføres måling av radon i inneluften og iverksettes tiltak
dersom det avdekkes høye radonkonsentrasjoner.

Punkt 28 Brann
Ved etablering av bygninger nærmere nabogrense enn standardvilkårene i tekniske
forskrifter, vil faren for brannspredning kunne øke.
Avbøtende tiltak:
Bebyggelse som ligger nærmere nabogrense enn 4 m må gjennomgås særskilt og
brannsikres i tråd med tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven.

Punkt 35. Annen infrastruktur
Det går en rørledningstunnel med gassrør og kondensatrør i bakken under området.
Rørledningstunnelen ligger langt nede i fjellet og de fleste vanlige tiltak innenfor området
vil være uproblematiske i forhold til ledningene. Men dersom ledningene skulle påføres
skade ved tiltak innenfor området, kan det få alvorlige menneskelige, miljømessige og
økonomiske konsekvenser.
Avbøtende tiltak:
Alle tiltak i grunnen innenfor området må avklares med ledningseier før tiltaket settes i
verk. Planbestemmelsene inneholder eget punkt som skal ivareta gassrørledningen.

6.5 Konklusjon
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til planarbeidet og det er
ikke funnet forhold som tilsier at planendringen vil utløse vesentlig risiko eller øke faren
for uønska hendelser i eller i tilknytning til planområdet.
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7

Gjennomgang av innkomne merknader

7.1 Fylkesmannen i Rogaland
Endringen legger ikke opp til nye byggetiltak og er en stadfesting av eksisterende
situasjon. Fylkesmannen har ingen merknader.

7.2 Kystverket vest
Kystverket kan ikke se at den foreslåtte endringen vil kunne påvirke sjøverts ferdsel og har
ingen videre merknader til planforslaget.

7.3 Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen
Rent generelt mener fylkesrådmannen det er uheldig at det blir etablert bygninger i strid
med formål fastsatt både i kommuneplan og reguleringsplan. Dersom det oppstår behov
for justering av vedtatte plan, bør dette søkes om før tiltak blir gjennomført.
Fylkesrådmannen registrerer at hele vegetasjonssonen mot nord er tenkt omdisponert til
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Vegetasjonsbeltet var opprinnelig tenkt å ha en
bufferfunksjon mot eiendommen lengre nord. Fylkesrådmannen ber om at det vurderes om
deler av vegetasjonssonen kan beholdes, og om det bør sikres i bestemmelsene at det ikke
uten videre blir åpnet for flere bygninger innenfor tidligere vegetasjonssone.
Vår kommentar
Plankart og bestemmelser er endret etter høringsrunden for å imøtekomme
Fylkesrådmannens innvendinger. Etter endringen er det lagt inn et lite område for
vegetasjonsskjerm i plankartet. Arealet er ikke større enn 50 m², men omfatter en knaus
med naturlig vegetasjon i varierende høyde. Sammen med gjerdet langs grensa bidrar den
eksisterende vegetasjonen til en myk og naturlig avgrensning mot nord.
Planbestemmelsene er i tillegg supplert med egne høydebestemmelser for bebyggelse
innenfor arealene som omfattes av planendringen. Gesims- og mønehøyde skal være maks
4 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maks BYA vil sikre at det ikke etableres nye bygg
innenfor formålet.

7.4 Fiskeridirektoratet, region sør
Innenfor planområdet er det registrert deler av et større gytefelt for torsk. Videre er det
registrert forekomster av svært viktige ålegrassamfunn samt gyteområder for hyse og sild
et stykke unna. Det kan også utøves generelt fiske, inkludert fritids-/rekreasjonsfiske i
farvannet.
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Fiskeridirektoratet kan ikke se at nevnte fiskeriinteresser i særlig negativ grad skal kunne
påvirkes av planarbeidet. Men for å unngå en bit-for-bit nedbygging som i økende grad
forringer produktive gruntvannsområder og marint biologisk mangfold, må man i størst
mulig grad unngå sprenging, mudring, utfylling, utslipp o.l. i sjø. Ved tiltak i sjø, eller med
virkning i sjø, forutsettes det avbøtende tiltak. Omfattende og særlig støyende arbeider må
eventuelt foregå i høst-/vinterhalvåret, når livet i sjøen er mest i ro, og utenom den mest
aktive gyteperioden for kysttorsk, januar-april.
Vår kommentar
Merknaden tas til etterretning. Planendringen innebærer ikke nye tiltak i sjø.

8

Avslutning og konklusjon

Forslag til endring av gjeldende reguleringsplan er utarbeidet i samsvar med gjeldende
regler og føringer i overordna planer. Det er lagt til grunn at planforslaget er tilstrekkelig
vurdert og at framtidige tiltak kan tilpasses omgivelsene på en god måte.
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