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2024-7 - Vedtak om mindre endring - Håstø - Endring vedrørende rekkefølgekrav til 

Grindhaugvegen 

Vedtak 

1. I medhold av gitt delegasjonsmyndighet, jf Kst. sak 115/16, godkjenner areal- og byggesakssjef 
reguleringsendring – plan 2024-7 – del av godkjent reguleringsplan for Håstø – plan 2024 – med 
tilhørende reguleringsbestemmelser. 
 

2. Endringen anses som en reguleringsendring med enkel planprosess, jf. plan- og bygningslovens § 
12-14. 
 

3. De berørte parter er varslet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Vedtaket kan påklages, jf. plan- og 
bygningslovens § 1-9. 

 

 

SAKSFREMSTILLING 

Ved brev datert 28.04.21 fremmer COWI AS på vegne av Garvik-gruppen forslag til endring i godkjent 

reguleringsplan for Håstø. 

I gjeldende plan ligger det inne et rekkefølgekrav om at ny samleveg – Grindhaugvegen skal etableres før 

utbygging innenfor planområde kan skje. I 2019 ble Grindhaugvegen omregulert i forbindelse med 

omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – Veakrossen alt. 1 (plan 2107). Garvik-gruppen inngikk da en avtale med 

Statens vegvesen om overtakelse av nødvendig areal i forbindelse med realisering/bygging av 

omkjøringsvegen. Finansieringen av dette veistrekket er bundet opp i Haugalandspakken og det er usikkerhet 

knyttet til når dette arbeidet vil starte opp. Garvik-gruppen ønsker derfor å inngå en utbyggingsavtale med 

kommunen for å kunne starte opp utbyggingen av sine områder. 

Omsøkte endring går i hovedsak ut på å omformulere gjeldende planbestemmelse § 75 for å sikre 

hjemmelsgrunnlag til å starte opp arbeidet med en utbyggingsavtale for opparbeidelse av Grindhaugvegen – 

deler av omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – Veakrossen alt. 1 (plan 2107).  

Forslag til bestemmelse: 

§ 71. Ny samleveg - Grindhaugvegen med tilhørende anlegg skal sikres opparbeidet som vist i planen før 

utbygging innenfor planområdet kan skje. Utbygging kan sikres gjennom en utbyggingsavtale. 
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Videre er gjeldende planbestemmelser endret slik at nummerering og benevnelser er korrekt, i tillegg til at 

dagens situasjon er lagt til grunn. Det vil si at planbestemmelsene er endret slik at de stemmer overens med 

plankart og nytt informasjonsgrunnlag som kom frem av ROS-analysen.  

Det er kun planbestemmelser som endres, ikke plankartet. 

Berørte parter og offentlige instanser er varslet ved brev datert 22.03.21. Planarbeidet ble kunngjort på 
kommunens nettside og i h-avis den 23.03.21 Det er kommet inn følgende merknader til den foreslåtte 
endringen: 
 

1. Statsforvalteren i Rogaland 08.04.21 
2. Rogaland fylkeskommune 23.04.21 
3. Statens vegvesen 06.04.21 
4. Haugaland brann og redning IKS 23.03.21 
5. Oddmund Paulsen 26.04.21 

 
Merknadene ligger ved saken som trykte vedlegg. 
 

Vurdering: 
 
Administrasjonen i Karmøy kommune har valgt å behandle saken som delegert sak, jf. plan- og bygningslovens 
§ 12-14, og kst. sak 115/16.   
 
Hva som er reguleringsendringer med enkel planprosess, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i 
liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller 
ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  
 
På grunnlag av en konkret vurdering av innholdet i det foreliggende forslag til endring og på bakgrunn av 
tidligere praksis, vil areal- og byggesakssjef anbefale at den omsøkte endringen betraktes som en 
reguleringsendring med enkel planprosess, og behandles i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 12-14.  
 

Vurdering av innholdet i de innkomne merknader: 
 
De innkomne merknader er vurdert, men areal- og byggesakssjef finner ikke at det bør foreslås endringer i det 
foreliggende planforslaget.  
 
Statsforvalteren i Rogaland og Statens vegvesen har ikke merknader til endringen. Når det gjelder merknadene 

fra Haugaland brann og redning IKS og Oddmund Paulsen viser areal- og byggesakssjefen til forslagstillers 

kommentarer (se vedlegg Oppsummering og kommentarer til merknader).  

Når det gjelder merknaden fra Rogaland fylkeskommune vil areal- og byggesakssjefen påpeke at endringen 

åpner muligheten for en utbyggingsavtale, det er ikke et krav. I arbeidet med en utbyggingsavtale vil det bli 

vurdert hva som eventuelt kan tillates med tanke på merbelastning av eksisterende vegnett. Det kan i 

utbyggingsavtalen eksempelvis inngå krav til trafikksikringstiltak som skal etableres i påvente av ny vegtrase 

(Grindhaugevegen). 

 
Areal- og byggesakssjef sin anbefaling: 
 
Areal- og byggesakssjef finner ikke at det foreligger vesentlige innvendinger mot omsøkte endring og en kan 
ikke se at det er kommet fram forhold som skulle tilsi at endringen ikke kan godkjennes.  
 
På bakgrunn av det som er sagt over, vil areal- og byggesakssjef godkjenne endringsforslaget. 
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Det er Sektor areal og byggesak som har behandlet saken, jf. kommuneloven § 13-1, sjette ledd. Det er et 

administrativt vedtak, fattet etter gjeldende delegeringsreglement, vedtaksnr. 542/21. 

 

Med hilsen 

Runar Lunde Bergitte Hatteland Flatebø 
areal- og byggesakssjef saksbehandler 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 

Kopi til:    
Garvik Tomteutvikling AS Vestheimvegen 15 4250 KOPERVIK 
 

Vedlegg: 
Planbestemmelser Plan 2024-7 
Planbeskrivelse Plan 2024 Håstø 
Risiko-og-sarbarhetsvurdering Plan 2024 
Oppsummering og kommentarer til merknader 
Merknader 
Plankart Plan 2024 
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Klagerett  
Du har rett til å klage på dette vedtaket. Klageretten er omtalt i forvaltningsloven § 28.    

Klagefrist  Klagefristen er tre uker fra den dagen du fikk dette brevet. Det er nok at 

klagen er sendt på e-post eller postlagt før fristen går ut. Dersom du 

klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, 

bør du opplyse om datoen for når du mottok brevet. Dersom du klager 

for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få lengre klagefrist. 

Dette må i så fall begrunnes.  

Innhold i klagen   Du må opplyse om hvilket vedtak du klager på, grunnen til at du klager, 

hvilke endringer du ønsker, og eventuelt andre opplysninger som kan ha 

noe å si for vår vurdering av klagen. Klagen må være underskrevet.   

Hvem sender du klagen til?  Klagen sender du på e-post til post@karmoy.kommune.no eller i brev 

til Karmøy kommune, Sektor areal og byggesak, Rådhuset, postboks 167, 

4291 KOPERVIK. Dersom vedtaket vårt ikke endres som følge av klagen, 

sender vi klagen til klageinstansen for endelig vedtak.  

Klageinstans      Statsforvalteren er klageinstans i noen saker, og kommunens 

formannskap eller klageutvalg, er klageinstans i andre saker. Dersom 

saken går til en klageinstans, vil du få konkret beskjed om hvilken 

instans det er. 

Rett til å se dokumentene og til 

å kreve veiledning   

Med noen unntak har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om 

dette finner du i §§ 18 og 19 i forvaltningsloven. Har du behov for 

veiledning, ta kontakt med oss, så vil vi gi nærmere veiledning om retten 

til å klage, om framgangsmåten og om saksgangen ellers. 

Kostnadene med klagesaken   Hvis vedtaket blir endret til din fordel, kan du ha krav på å få 

dekket større kostnader som har vært nødvendige for å få 

endret vedtaket, f.eks. til advokathjelp. Hvis det trengs, vil 

klageinstansen orientere deg om retten til å kreve å få dekket 

saksomkostninger. Eventuelt krav om dekning 

av saksomkostninger må fremmes innen tre uker etter at det nye 

vedtaket ble gjort kjent for deg.  

Klage til sivilombudsmannen   Hvis du mener at du er urettferdig behandlet av den offentlige 

forvaltningen, kan du sende inn en klage til 

Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre vedtaket, men 

kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har 

behandlet saken, og om det er gjort feil eller noe er forsømt. Dette 

gjelder ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd (regjeringen). Da 

kan du ikke senere få saken din inn for Sivilombudsmannen. 
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Karmøy kommune  

 

Planbeskrivelse 

Plan 2024-7 Håstø – Endring vedrørende rekkefølgekrav 

til Grindhaugvegen       
18.03.21 
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet      
I gjeldende plan ligger det inne et rekkefølgekrav om at ny samleveg – Grindhaugvegen skal 

etableres før utbygging innenfor planområde kan skje. I 2019 ble Grindhaugvegen 

omregulert i forbindelse med omkjøringsvegen plan 2107. Grunneier inngikk da en avtale 

med Statens vegvesen om overtakelse av nødvendig areal i forbindelse med 

realisering/bygging av omkjøringsvegen. Finansieringen av dette veistrekket er bundet opp i 

Haugalandspakken og det er usikkerhet knyttet til når dette arbeidet vil starte opp. 

Grunneier ønsker derfor å inngå en utbyggingsavtale med kommunen for å kunne starte opp 

utbyggingen av bl.a. BK1-BK4. 

 

Formålet med planarbeidet er å omformulere gjeldende planbestemmelse § 75 for å sikre 

hjemmelsgrunnlag til å starte opp arbeidet med en utbyggingsavtale for opparbeidelse av 

Grindhaugvegen – deler av omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – veakrossen alt. 1 (plan 2107).  

 

Det er kun planbestemmelser som endres, plankartet endres ikke. 

 

Planforslaget er utarbeidet av COWI AS, Hjørdis Hausken hjhn@cowi.com på vegne av 

Garvik-gruppen. 

mailto:hjhn@cowi.com
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Kommunen har vurdert at det ikke kreves konsekvensutredning. Dette er kun en endring av 

gjeldende rekkefølgekrav §75 for å kunne inngå en utbyggingsavtale for Grindhaugvegen.  

Kapittel 2: Planprosessen         
Kommunalteknisk sjef har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av 

det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Det er utarbeidet ett 

fullstendig planforslag som ble sendt ut ved varsel om oppstart. Berørte parter har fått 

beskjed om at dette er eneste mulighet for å uttale seg i forhold til reguleringsendringen.  

Kapittel 3: Planstatus        

Kommuneplanens arealdel og berørte kommunedelplaner  

I kommuneplanens arealdel (KPA) for Karmøy kommune 2014-2023 (vedtatt 16.06.2015) og 

kommunedelplan for Åkrehamn (vedtatt 13.05.2019) er arealet avsatt til nåværende og 

fremtidig boligbebyggelse, grønnstruktur og næring. Se figur 1 og 2 for utsnitt av 

kommuneplan og kommunedelplan.  

 

 
Figur 1 Utsnitt KPA for Karmøy kommune 2014-2023. (Kilde: Kommunekart, 2021) 
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Figur 2 Utsnitt fra kommunedelplan for Åkrehamn. (Kilde: Kommunekart, 2021)) 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planendringen berører plan 2024 Håstø, vedtatt 17.06.2008. Planen regulerer boligbebyggelse 

med tilhørende infrastruktur, og grønnstruktur langs Årvållsånå. I øst er området avsatt til 

industri/lager og forretning/kontor, se figur 3.   

 

 
Figur 3 Gjeldende reguleringsplan 2024 Håstø (Kilde: Kommunekart, 2021) 

Tilgrensende planer 

Øst og sør for planområdet ligger plan 2107 - Fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, vedtatt 

01.07.2019. Planen regulerer ny omkjøringsveg med tilhørende tilførselsveger.  
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Sør for planområdet ligger plan 2031 – Myrdalvegen, vedtatt 06.05.2008. Planen regulerer 

boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.  

 

Nord for planområdet ligger plan 211-18 – Grindhaug – Endr. for Årvollsåna Vest, vedtatt 

11.09.2006, og plan 211-1 - Årvollsånå vest I, vedtatt 18.05.1987. Begge planene regulerer 

boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Nordvest for planområdet ligger plan 211 – 

Grindhaug, vedtatt 22.12.1975. Planen regulerer boligbebyggelse med tilhørende 

infrastruktur, og offentlig bygg – undervisning, - institusjon, - barnehage og grav- og 

urnelund.  

 

Se oversikt over tilgrensende planer i figur 4.  

 
Figur 4 Oversikt over tilgrensende planer, gjeldende plan 2024 Håstø er markert i mørk blått. (Kilde: Kommunekart, 2021) 

Kapittel 4: Dagens situasjon        

Planområdets beliggenhet: 
Planområdet ligger ca. 1 km sørøst for sentrum av Åkrahamn, i Karmøy kommune.   
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Figur 5  Planområdets beliggenhet, markert med svart markør. (Kilde: Kommunekart, 2021) 

Planområdet består i dag hovedsakelig av bebygd areal som omkranser et mindre område 

bestående av fulldyrka jord (NIBIO, 2021). Område som ikke er bebygd (gnr. 15 bnr. 29, 62, 

2141 og 2449) er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplan for Karmøy kommune 2014-2023, 

i kommunedelplan for Åkrehamn og i gjeldende reguleringsplan. Omformulering av 

gjeldende rekkefølgekrav §75 for å kunne inngå en utbyggingsavtale medfører ingen endring 

av gjeldende arealformål. Se figur 6 for oversikt over dagens arealbruk i området.  

 

Adkomst til område som ennå ikke er utbygd blir fra eksisterende Jorundvegen frem til 

Grindhaugvegen er etablert. 
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Figur 6 Oversikt over dagens arealbruk av området. (Kilde: NIBIO, 2021)

Kapittel 5: Planforslaget

Overordnet ide:
Formålet med planarbeidet er å omformulere gjeldende planbestemmelse § 75 for å sikre
hjemmelsgrunnlag til å starte opp arbeidet med en utbyggingsavtale for opparbeidelse av
Grindhaugvegen – deler av omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – veakrossen alt. 1 (plan 2107).

Gjeldende planbestemmelser er i planarbeidet endret slik at nummerering og benevnelser er
korrekt, i til legg har en lagt til grunn dagens situasjon. Det vil si at en har endret
planbestemmelser slik at det stemmer overens med plankart og nytt informasjonsgrunnlag
som kom frem av ROS-analysen. Kotehøyde for beboelsesrom er økt en halvmeter for å
hensynta NVE sitt oppdaterte aktsomhetskart for flom ved Årvållsånå. Planbestemmelse for
å hindre spredning av svartelistede planter er lagt inn. Bestemmelser for barnehage er
fjernet, siden dette ikke er et formål i planen lenger.
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Figur 7  Aktsomhetskart Flom. (Kilde: Temakart- Rogaland, 2021) 

 

Endringer i planbestemmelser er markert med rød tekst, se vedlegg.  

Teknisk infrastruktur: 
Ifølge kart over eksisterende kommunale ledninger i området ligger det vann-, avløps- og 

overvannsledninger i Jorundvegen og i nordlig del av ubebygd område (gnr/bnr 15/2141). I 

Myrdalvegen, sør for planområdet, ligger det en vannledning.  

 

Nye boliger i Håstø kan koble seg til eksisterende VA-ledninger i Jorundvegen, og det vil 

ikke være behov for endringer i forhold til dagens regulering.  

 

I en eventuell utbyggingsavtale for Grindhaugvegen ønsker VAR at det tas høyde for ny 

vannledning, og eventuell ny overvannsledning, langs vegen, for å etablere ring på 

vannledningen.  

Overvannshåndtering: 

Dagens terreng innenfor området har avrenning til bekken Årvållsånå som renner gjennom 

området i øst. Gjeldende plan ivaretar bekken som en en del av grønstrukturen i området.  

 

Omformulering av gjeldende rekkefølgekrav §75 for å kunne inngå en utbyggingsavtale 

medfører ingen endring av gjeldende plan. 

 

Ved utbygging av BK1-BK4 er overvannet tenkt ført til fordrøyningsmagasin under lekeplass 

og fellesveg før det videreføres til Årvållsåna.  
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Barn og unges interesser 
Gjeldende plan legger opp til etablering av tre nye lekeplasser. Lekeplassene ligger i sentrum 

av boligområdene, nær intern boligveg, og er lett tilgjengelig.  

 

Langs bekken Årvållsånå, som ligger øst i planområdet, legger gjeldende plan til rette for 

etablering av gang- og sykkelveg, som tilkobles Stølavegen i nordøst og fremtidig gang- og 

sykkelvegnett langs Grindhaugvegen, med avstikkere til planområdet.  

 

Omformulering av gjeldende rekkefølgekrav §75 for å kunne inngå en utbyggingsavtale 

medfører ingen endring av gjeldende plan.  

 

Adkomst til planområdet blir fra eksisterende Jorundvegen frem til Grindhaugvegen er 

etablert. Dette vil medføre mer trafikk langs Jorundvegen i en begrenset periode. I en 

eventuell utbyggingsavtale kan en vurdere ulike trafikksikringstiltak som skal etableres i 

påvente av ny vegtrase (Grindhaugevegen). 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): 
I forbindelse med endring av plan for Åkra sementstøperi gnr/bnr 15/977 (2024-4), vedtatt 

10.06.2014, ble det utarbeidet en ROS-analyse for planområde. Nødvendige tiltak for å 

skjerme bolig og grønnstruktur fra industriområde ble innlemmet i planbestemmelser den 

gang (vegetasjonsskjerm og støyskjerm). Omformulering av rekkefølgekravet for 

Grindhaugvegen medfører ingen endring ift. dette og ROS forbundet med industriområdet 

vurderes derfor ikke nærmere i dette planarbeidet. 

 

Det ble også utført en ROS analyse av planområdet ifbm. endring av BK1-BK4 med 

tilhørende anlegg vedtatt 24.04.2014 (2024-3). Denne er noe mangelfull så det er utarbeidet en 

ny ROS i dette planarbeidet, som gjelder for område som ennå ikke er bebygd. Dette gjelder 

gnr. 15 bnr. 29, 62, 2141 og 2449, som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og 

blokkbebyggelse i gjeldende plan.  

 

Fra ROS-analysen, se vedlegg, fremgår det 4 hendelser som vurderes som aktuelle. Disse 

hendelsene omhandler flom, spredning av fremmede arter, ulykke ved 

anleggsgjennomføring og trafikkulykker. Alle hendelsene er aktuelle i dagens situasjon, med 

unntak av ulykker ved anleggsgjennomføring. Endring av rekkefølgekrav §75 i gjeldende 

plan påvirker kun hendelsene vedrørende trafikk  (punkt 25,53,54), da Jorundvegen kan 

benyttes som adkomstveg frem til Grindhaugvegen er etablert. 

 

Hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere risikoen for de 4 hendelser som vurderes som 

aktuelle ved utbygging av gnr. 15 bnr. 29, 62, 2141 og 2449 omtales i kapittel 6. 

Naturmangfold: 
Det er ikke registrert truede arter i områder som i dag ikke er bebygd (Artsdatabanken, 

2021). Innenfor planområdet er det registrert fuglen Vipe (sterkt turet, rødlistet) øst i 

planområdet, ved industriområdet. I den nye traseen til Grindhaugvegen, tilførselsveg 2 i 

plan 2107 Fv.47 Åkra sør – Veakrossen vedtatt 07.07.2019, er det registrert sommerfuglen 

Vindelfjærmøll (livskraftig). I planarbeidet med plan 2107 ble det utarbeidet en egen 
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fagrapport for naturmangfold som vurderer konsekvenser knyttet til ny veg og disse skal 

være ivaretatt i vedtatt plan, temaet vurderes derfor ikke nærmere i dette planarbeidet. 

 

Gjeldende plan bevarer naturområdet langs bekken Årvållsånå og gjeldende 

planbestemmelser tilknyttet området beskytter det biologiske mangfoldet i bekken. 

 

 
Figur 8  Truede arter i nærområdet. Kilde: Artsdatabanken, 2021. 

 

Omformulering av gjeldende rekkefølgekrav §75 for å kunne inngå en utbyggingsavtale 

endrer ikke planens påvirkning på naturmangfoldet. 

 

Det er lagt inn følgende planbestemmelser for å ivareta at eventuelle fremmede organismer 

ikke får spre seg i anleggsfasen: 

 

"Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den 

ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan 

medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for 

å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, 

varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg. 

 

Den som er ansvarlig for transport av organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det 

biologiske mangfold dersom de spres, skal sørge for at organismene oppbevares eller emballeres slik at 

de ikke kan slippe ut i miljøet under transporten." 

Folkehelse: 
Gjeldende plan legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs friluftsområdet 

Årvållsånå. Gang- og sykkelvegen skal kobles til fremtidig gang- og sykkelveg langs ny veg, 

Veakrossen, med videre tilknytning til skole og sentrum i vest og nær turterrenget 
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Åkramarka i øst. Etablering av gang- og sykkelveg langs Årvallsånå øker tilgjengeligheten til 

friluftsområdet for allmennheten.  

 

Omformulering av gjeldende rekkefølgekrav §75 for å kunne inngå en utbyggingsavtale 

endrer ikke folkehelseperspektivet. 

Kapittel 6: ROS - analyse        
Fra ROS-analysen, se vedlegg, fremgår det 4 hendelser som vurderes som aktuelle for 

område som ikke er bebygd (gnr. 15 bnr. 29, 62, 2141 og 2449):  

 

• Flom 

• Spredning av fremmede arter 

• Ulykke ved anleggsgjennomføring: Risiko i forbindelse med anleggsgjennomføring 

vil bare være aktuelt i en avgrenset periode.  

• Trafikkulykker 

For hendelsene er det foreslått følgende avbøtende tiltak:  

Flom  

✓ Beholde bekken med tilhørende grønnstruktur for å sikre naturlig drenering av 

området. Sikret i gjeldende plankart.  

 

✓ Sikre at det ikke bygges bebyggelse med oppholdsrom under bakkenivå, samt at 

garasjeanlegg under bakkenivå sikres mot flomfare. Sikret i §21 i gjeldende 

planbestemmelser.  

 

✓ Det tillates ikke beboelsesrom under kote 11, lagt inn i planbestemmelse §12 og 

endret i §21. 

Spredning av fremmede arter  

✓ All massehåndtering må ta hensyn til forekomster av fremmede arter. 

✓ Alle masser bør i så stor grad som mulig gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, da dette 

minimerer risikoen for spredning av fremmede arter ved transport. 

 

✓ Maskiner og utstyr som har håndtert infiserte masser rengjøres før de kjører ut av 

tiltaksområdet.  

 

✓ Infiserte masser som ikke kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, må enten 

transporteres til godkjent deponi eller gjenbrukes i arealer hvor risiko for spredning 

er minimal, som for eksempel plenarealer som klippes regelmessig gjennom 

vekstsesongen. 
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Ulykker ved anleggsgjennomføring  

✓ Planlegging og oppfølging av HMS-rutiner. 

✓ Sikre anleggsområdet for uvedkommende. 

✓ Dialog med naboer underveis, varsle før svært støyende arbeider.  

✓ Prøve å begrense anleggsarbeid til vanlig arbeidstid 07-16. 

Trafikkulykker 

✓ Etablere tilstrekkelig frisikt ved avkjørsel.  

✓ Sikre at kryssområder er oversiktlige med fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over 

kjøreveg. Frisikt er sikret i plankart og i tilhørende planbestemmelser  

✓ Fartsdempende tiltak 

 

Med de avbøtende tiltak som er listet opp ovenfor vil risikoen for de hendelser som er 

vurdert som aktuelle kunne reduseres noe. Alle hendelsene er aktuelle i dagens situasjon, 

med unntak av ulykker ved anleggsgjennomføring. Endring av rekkefølgekrav §75 i 

gjeldende plan påvirker kun hendelser knyttet til trafikk, da Jorundvegen kan benyttes som 

adkomstveg frem til Grindhaugvegen er etablert. 

Kapittel 7: Vedlegg        
 

• Planbestemmelser 

• ROS-analyse (ligger på kommunens nettside) 

 

 



Planbestemmelser 
2024 HÅSTØ 

 
Arkivsak: 05/2750 

Arkivkode: PLANR 2024 

Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HÅSTØ 

 
Forslag til endringer er markert med rød tekst, COWI 18.03.21 

 

Godkjent Karmøy kommunestyre 17.06.2008. 

‐ endret i HTS 24.04.14 – plan 2024‐3. 

‐ endret i KST 10.06.14 – plan 2024‐4. 

‐ endret i xxxxxxxxxx – plan 2024‐7. 
 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det område som på kartet er vist med 

reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 

 

I. BYGGEOMRÅDER 

A. Område for boligbebyggelse - frittliggende eneboliger småhusbebyggelse 

B. Område for boligbebyggelse - konsentrert boligbebyggelse småhusbebyggelse 

C. Område for boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

D. Område for industri/ lager 

II. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

A. Kjøreveg 

B. Fortau 

C. Gang‐ og sykkelveg 

III. GRØNNSTRUKTUR 

A. Vegetasjonsskjerm 

IV. FRIOMRÅDER 

A. Lekeplass 

B. Friområde 

V. SPESIALOMRÅDER 

A. Friluftsområde på land 

B. Friluftsområde i vassdrag 

C. Parkbelte 

C. Teknisk anlegg 

D. Frisiktsoner 

VI. KOMBINERTE FROMÅL 

A. Offentlig/ Almennyttig formål – barnehage 

A. Forretning/ kontor 

VII. FELLESOMRÅDER 

A. Felles parkering 

B. Felles lekeplass 

VIII. LINJESYMBOL 

A. Støyskjerm 

IX. FELLESBESTEMMELSER 

X. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 



I. BYGGEOMRÅDER 

 

A. Område for boligbebyggelse - frittliggende eneboliger småhusbebyggelse 

 

§ 1. I boligområde skal det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. 

Sokkelleilighet kan tillates dersom tomteforholdene legger til rette for det. 

 

§ 2. Tillatt bebygd areal ( BYA ) skal ikke overstige 30 % av tomtas nettoareal (garasje/ 

carport, bod medregnet). 

 

§ 3. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse med 

hensyn til utforming og material‐ og fargevalg. Takform skal være ens for en gruppe 

bebyggelse. 

 

§ 4. Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige  6,0 m fra gjennomsnittlig 

eksisterende terreng. 

 

§ 5. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass 

med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved 

vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15. Bomiljøet skal tilpasses universell 

utforming. 

 

§ 6. Utendørs oppholdsarealer skal plasseres og anlegges slik at de de skjermes mot 

trafikkstøy. Ved byggemelding av boliger langs Grindhaugvegen skal det vises 

støyskjermingstiltak for utendørs oppholdsareal på minimum 10 kvm som holder 

støyen under 55 dBA, og som skal oppføres samtidig med bebyggelsen. 

 

§ 7. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om 

garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. 

 

§ 8. Garasjer tillates oppført med mønehøyde inntil 5 meter. Det tillates ikke oppført garasjer 

med ark, karnapper eller balkonger. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal 

tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material‐ og 

fargevalg. 

 

§ 9. På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass 

medregnet), 1 i tillegg for enebolig med sokkelleilighet. Bil skal kunne snus på egen 

grunn. 

 

§ 10. Gnr/bnr 15/612 skal ha adkomst fra f_V2. 

 

B. Område for boligbebyggelse -  konsentrert boligsmåhusbebyggelse 

 

§ 11. I områder for konsentrert boligbebyggelse skal bebyggelsen bestå av konsentrert 

småhusbebyggelsen som kjedehus eller rekkehus, eller 4‐ mannsboliger. 

 

§ 12. Gesimshøyden skal ikke overstige 6,0m fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. 

   Det tillates ikke beboelsesrom under kote 11 for område BK1-BK4.



 

§ 13. Tillatt bebygd areal ( BYA ) skal ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal. Tillatt 

bebygd areal (%BYA) innenfor område BK 4 skal ikke overstige 50% av tomtens 

nettoareal. Garasje/ carport og boder inngår i beregningen av BYA. 

 

§ 14. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass 

med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved 

vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15. Bomiljøet skal tilpasses universell 

utforming. 

 

§ 15. Før utbygging kan igangsettes, skal det for hvert delområde foreligge en 

disposisjonsplan godkjent av kommunen. Disposisjonsplanen skal vise bygningers (inkl. 

garasjers) plassering og takform, avkjørsel, evt. felles parkeringsplasser og 

gjesteparkeringsplasser, eksisterende og framtidig terreng og vegetasjon. Innenfor hvert 

delområde skal bebyggelsens plassering, utforming og fargesetting gi et helhetlig 

inntrykk. Utearealer skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. 

 

§ 16. Ved byggemelding skal garasje vises selv om den ikke oppføres samtidig med bolig. 

Parkeringsbehovet pr. boenhet er 1,5 (inkl. garasje). 

 

§ 17. Garasjer tillates oppført med mønehøyde inntil 5 meter. Det tillates ikke oppført garasjer 

med ark eller karnapper. Garasje skal ikke nyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses 

bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg. Det tillates 

felles garasjeanlegg. 

 

Følgende bestemmelse gjelder i tillegg for område BK 4: 

§ 18. Det skal ikke etableres kjørbare adkomster til område BK 4 fra tilgrensende kjøreveger. 

Innenfor område BK 4 skal det i den tekniske planen avsettes felles område for 

renovasjonsanlegg mot tilgrensende veg i nord. 

 

C. Område for boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

 

§ 19.  I området skal det oppføres blokkbebyggelse som flermannsboliger, leilighetsbygg, 

lavblokker. 

 

§ 20. Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal. 

 

§ 21. Total byggehøyde skal ikke overstige kote 20. Kommunen kan fravike disse 

høydebestemmelsene for mindre bygningselementer som tekniske rom/ heistårn i den 

grad planens intensjon ikke svekkes. Det tillates ikke beboelsesrom under kote 10,5 11. 

Garasjeanlegg under bakkenivå tillates. Garasjeanlegget må sikres mot flomfare. 

 

§ 22. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse med 

hensyn til utforming og material‐ og fargevalg. Bebyggelsens plassering, utforming, 

materialbruk og fargesetting gi et helhetlig inntrykk. 



§ 23. Før det kan igangsettes utbygging skal det innenfor det foreligge en godkjent 

disposisjonsplan. Denne planen skal vise: 

 

‐ Bygningers plassering og utforming 

‐ adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem 

‐ Felles garasjeanlegg og parkeringsplasser 

‐ utforming av felles utendørs oppholdsarealer ihht kommunalteknisk norm 

‐ private uteplasser ihht kommunalteknisk norm 

 

§ 24.  Alle boligene skal ha privat uteareal på min 8 kvm, som skal plasseres slik at det gis 

mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet. Uteplass skal 

være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt 

kl.15. 

Bomiljøet skal tilpasses universell utforming. 

 

§ 25. Det skal opparbeides plass for 1,25 bil pr. bolig (garasjeplass medregnet) på fellesareal 

samtidig med boligene. 

 

§ 26. Alle fellesarealer skal være ferdig opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. Fellesarealene 

 skal vedlikeholdes av rettighetshaverne. 

 

D. Område for industri/ lager 

 

§ 27. Innenfor området kan det oppføres industribygg, lagerbygg og tilhørende anlegg som 

etter kommunens skjønn ikke vil være til vesentlig ulempe for nærliggende områder. 

 

§ 28. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal. Bygninger 

skal ikke være høyere enn kote 24, innenfor sone A og B skal bebyggelsen ikke være 

høyere enn kote 26. Innenfor sone C kan det tillates bebyggelse opp til kote 27. 

Kommunen kan for bygg tilknyttet industriproduksjonen, når tilstrekkelig begrunnet 

behov foreligger og byggene forøvrig kan tilpasses omgivelsene på en tilfredsstillende 

måte, tillate høyere bebyggelse. 

 

§ 29. I forbindelse med utbygging skal det legges fram en disposisjonsplan som skal 

godkjennes av kommunen. Denne planen skal vise bebyggelsens formål, plassering, 

takform, adkomst, parkering, snuplass for varetransporten og øvrig utomhusanlegg, 

fremtidig og eksisterende terreng, og vegetasjon. Utearealene skal opparbeides samtidig 

med bebyggelsen. 

 

§ 30. Avkjørsel til Grindhaugvegen skal bygges som vist i planen før utbygging innenfor 

området kanskje. Veganlegg i tilknytning til fylkesveg skal kun skje ihht. detaljplaner 

godkjent av Statens Vegvesen. Veganlegg som berører riksveg eller fylkesveg skal 

utformes i tråd med håndbok 017. 

 

§ 31. Med hjemmel i pbl § 12‐7 nr 3, skal Miljøverndepartementets støyretningslinjer T‐1442 

gjelde for planområdet og boligområdene utenfor. 



§ 32. Det skal opparbeides 0,5 parkeringsplass pr. ansatt og 1 parkeringsplass pr. 75 m2 

brutto gulvflate for kunder/ besøkende. I tillegg kommer nødvendig lasteareal for vare‐ 

og lastebiler. All manøvrering, lasting og lossing skal kunne foregå på egen grunn. 

 

§ 33. Areal som er ubebygd skal holdes i ryddig og ordentlig stand. 

 

§ 34. Det er ikke tillatt å etablere virksomhet i området som medfører støy ved tilliggende 

boliger som overstiger 55 Lden ved jevn støy. For virksomhet med impulslyd (skarpe 

smell ofte) skal støy ikke overstige 50 Lden. Dersom støynivået kommer over denne 

grense og fører til ulempe for den omkringliggende boligbebyggelse kan kommunen 

etter nærmere vurdering og skjønn kreve skjermingstiltak på industriområdet. 

Kommunen kan kreve at industrivirksomheten bekoster støymåling. 

 

§ 35. Langs de deler av det regulerte området hvor det ikke er vist støyskjerm eller 

vegetasjonsskjerm skal det etableres murer som hindrer tilsig til åna. Murene skal 

tilpasses og opparbeides med tanke på omgivelsene. Opparbeidelse skal kreves i 

forbindelse med godkjenning av nye bygninger og anlegg i området, og være fullført før 

bebyggelsen tas i bruk. 

 

§36 Det tillates oppført skjermingstiltak mot friluftsområdet og åna utenfor vist 

byggegrense. 

 

 

II. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

 

A. Kjøreveg 

 

§ 37. Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kommunale og private 

veger skal opparbeides etter kommunens norm. 

Der kjøreveg krysser Årvollsåna og gangveg skal det anlegges bro, slik at ånas kvaliteter 

ikke ødelegges eller forringes. Bro må legges på ca kote 12,5. 

 

B. Fortau 

 

§ 38. Området skal nyttes til fortau. fortau skal opparbeides samtidig med veganlegget 

forøvrig. 

 

C. Gang‐ og sykkelveg 

 

§ 39. Området skal nyttes til gang‐ og sykkelveg. Gang‐ og sykkelveger skal ikke beferdes 

med motorkjøretøy. Gang‐ og sykkelveg og fortau skal opparbeides samtidig med 

veganlegget forøvrig. 

 

§ 40.  Gang‐ og sykkelveg langs Årvollsåna skal opparbeides samtidig med utbygging av 

tilgrensende områder. Området skal ha gatelys ihht kommunal norm. Der gangveg 

krysser Årvollsåna skal det anlegges bro, slik at ånas kvaliteter ikke ødelegges eller 

forringes. 



 

§ 41. f_G/S1 skal fungere som tilkomst til BK 4. Det tillates at arealet kan disponeres for 

nyttekjøring til BK 4. 

 

III. GRØNNSTRUKTUR 

 

A. Vegetasjonsskjerm 

 

§ 42. Området skal nyttes til isolasjonsbelte/vegetasjonsskjerm i tilknytning til 

industriområdet. 

 

§ 43.  Vegetasjonsskjerm skal opparbeides med skjermvegg mot industriområdet. Arealet for 

øvrig skal tilpasses terrenget evt. med jordvoll, og beplantes. Tiltak skal godkjennes av 

kommunen. 

 

§ 44. Opparbeidelse skal kreves i forbindelse med godkjenning av nye bygninger og anlegg i 

området, og være fullført før bebyggelsen tas i bruk. Vegetasjonsskjerm rundt det 

sørvestre hjørne (nedre del) skal opparbeides i forbindelse med at ny adkomstveg i sør 

etableres. 

 

§ 45. Areal for vegetasjonsskjerm skal ikke nyttes til bebyggelse eller til lagring. Eksisterende 

bygninger kan dog stå. 

 

IV. FRIOMRÅDER 

 

A. Lekeplass 

 

§ 46. Lekeplasser skal opparbeides når det opparbeides veg frem til og langs lekearealet i 

henhold til kommunal norm. Plan over dette skal godkjennes av kommunen. 

 

B. Friområde 

 

§ 47. Områdene skal nyttes til rekreasjon, sport og fri lek. Nødvendige anlegg for dette 

(balløkke, lekeapparater, stier, sitteplasser og skilt m.v.) kan tillates etter kommunens 

skjønn. Beplantning som ikke er til hinder for områdets bruk som friområde er tillatt. 

Øvrig bebyggelse eller anlegg er ikke tillatt, heller ikke lagring. 

 

V. SPESIALOMRÅDER 

 

A. Friluftsområde på land 

 

§ 48. Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon for allmennheten. 

 

§ 49. I friluftsområdet er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg 

som etter kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. 

Lagring eller annet som kan skade terreng eller vegetasjon eller virke skjemmende 

tillates ikke. 



 

§ 50. Beplantning, skilt og opparbeiding av mindre rasteplasser kan tillates. Plan for dette 

skal godkjennes av kommunen. 

 

B. Friluftsområde i vassdrag 

 

§ 51.  Bestemmelsene for friluftsområde i vassdrag omfatter vannflate, vannsjikt, bunn og 

kantsone. Tiltak eller inngrep som forringer landskapsbilde, friluftsliv eller biologisk 

mangfold tillates ikke. 

 

§ 52. Biotopforbedrende tiltak for fisk tillates. Slike tiltak skal skje i samarbeid med 

kommunens naturforvalter. 

 

§ 53. Ledningsnett skal så langt som mulig legges i gangveg eller vest for gangveg slik at 

arbeider/ skade i elveløpet unngås. Overvannsutslipp til Åna skal anlegges på en 

skånsom måte, slik at ånas kvaliteter ikke ødelegges eller forringes. 

 

C. Teknisk anlegg 

 

§ 54. I området skal det etableres transformator for strømforsyning og evt. 

telekommunikasjon m.v. 

 

 

D. Frisiktsoner 

 

§ 55. Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal det 

være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

 

 

 

VI. KOMBINERTE FORMÅL 

 

A. Offentlig/ Almennyttig formål – barnehage 

 

§ 54. I område for kombinert formål skal det bygges barnehage. 

 

§ 55. Tillatt bebygd areal skal være maksimalt 30% BYA av tomta sitt nettoareal. 

 

§ 56. Mønehøyde skal ikke overstige 6 m fra gjennomsnittlig tilstøtende terreng. 

 

§ 57. Bebyggelsen skal tilpasses omkringliggende bebyggelse med hensyn til form, 

materialbruk og farge. 

 

§ 58. Det skal opparbeides 0,5 bilplass pr. ansatt og 0,15 bilplass pr. barn. 

 

§ 59. I forbindelse med utbygging skal det legges fram en disposisjonsplan som skal 

godkjennes av kommunen. Denne planen skal vise bebyggelsens formål, plassering, 



takform, adkomst, parkering, snuplass for varetransport og øvrig utomhusanlegg, 

fremtidig og eksisterende terreng, og vegetasjon. Bygningene skal plasseres slik at det 

gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet. Uteplasser skal 

være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn. Bomiljøet skal tilpasses 

universell utforming. Utearealene skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. 

 

§ 60. Utendørs oppholdarealer skal plasseres og anlegges slik at de støyskjermes. Ved 

byggemelding skal det vises støyskjermingstiltak for utendørs oppholdsareal som 

holder støyen under 55 dBA, og som skal oppføres samtidig med bebyggelsen. 

 

A. Forretning/ kontor 

 

§ 56. Området skal nyttes til forretninger med nødvendige lagerlokaler, kontorer eller 

lignende. 

 

§ 57. Tillatt bebygd areal skal være maksimalt 50% BYA av tomta sitt nettoareal. Etableringer 

eller utvidelser av forretningslokaler skal være tilpasset stedets størrelse, funksjon og 

handelsomland. Det tillates ikke etablering av kjøpesentre med samlet bruksareal på 

mer enn 800 kvm. Det skal ikke tillates større bruksareal enn parkeringsdekningen ut fra 

normen gir rom for. 

 

§ 58. Bygninger skal ikke være høyere enn 9 m over gjennomsnittlig terreng. En skal tilpasse 

seg nabobebyggelsens høyder på en god måte. 

 

§ 59. Det skal opparbeides 1 parkeringsplass pr. 50 m2 gulvflate i næringsvirksomhet 

(forretning, kontor,), 1 parkeringsplass pr. 200 m2 for lager. 

 

§ 60. I forbindelse med utbygging eller endring skal det legges fram en plan som skal 

godkjennes av kommunen. Denne planen skal vise bebyggelsens formål og plassering, 

samt adkomst, parkering, snuplass for varetransporten og øvrig utomhusanlegg, 

terrenginngrep, eksisterende og ny vegetasjon. Utearealene skal opparbeides samtidig 

med bebyggelsen. 

 

 

 

VII. FELLESOMRÅDER 

 

A. Felles parkering 

 

§ 61. Arealene skal tilrettelegges for parkering i samsvar med kommunalteknisk norm. Felles 

parkeringsareal skal være felles for beboerne i det tilliggende boligområde. 

f_P1 og f_P2 er felles for område BK 4, og vedlikeholdes av de som har bruksrettigheter. 

Eierskapet tinglyses på eiendommene. 

 

§ 62. Det tillates oppføring av garasjer/carporter etter en samlet plan der det er tilstrekkelig 

areal til det. 



B. Felles lekeplass 

 

§ 63. Felles lekeplass skal opparbeides i henhold til kommunal norm. Detaljplaner for dette 

skal godkjennes av kommunen. Arealene skal være solrike og lune og ferdigstilles med 

utstyr før boliger tas i bruk. Lekeplassen skal disponeres og vedlikeholdes av 

rettighetshaverne i området. 

 

§ 64. f_LEK1 og f_LEK2 skal være felles for områdene BK 1 – BK 4, og vedlikeholdes av de 

som har bruksrettigheter. Eierskapet tinglyses på eiendommene. 

f_LEK1 og f_LEK2 skal være åpne for allmennheten. 

f_LEK1 og f_LEK2 skal ferdigstilles før ny bebyggelse innenfor område BK 1 – BK 4 kan 

tas i bruk. 

 

VIII. LINJESYMBOL 

 

A. Støyskjerm 
 

§ 65. Støyskjerm skal etableres som vist i planen. Høyder defineres av behovet for 

støyskjerm fra industrien ihht. § 32. 

 

IX. FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 66. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. 

 

§ 67. Terrengnivået må ikke forandres mer enn Plan‐ og bygningsloven gir rom for. Som slike 

forandringer regnes nedskjæringer, terrasseringer, forstøtningsmurer, fyllinger m.v. 

Forstøtningsmurer opptil 0,8 m kan etableres inntil regulert vegkant, der de ikke er til 

hinder for sikt i kryss og avkjørsler. 

 

§ 68. Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann‐ og avløpsnett skal kun skje i 

henhold til godkjent teknisk plan for hele utbyggingsområdet. 

 

§ 69. Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det ikke 

inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser 

 

§ 70. Fremmede organismer 

 

 Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede 

organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene 

inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det 

biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre slik 

risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, 

varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg. 

 

 Den som er ansvarlig for transport av organismer som kan medføre risiko for 

uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, skal sørge for at 

organismene oppbevares eller emballeres slik at de ikke kan slippe ut i miljøet under 

transporten. 

 

 

 



X. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 71. Ny samleveg - Grindhaugvegen med tilhørende anlegg skal sikres opparbeidet som vist 

i planen før utbygging innenfor planområdet kan skje. Utbygging kan sikres gjennom en 

utbyggingsavtale. 
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MINDRE ENDRING  FOR PLAN 2024-7 HÅSTØ – MERKNADER OPPSTART 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 20.03.21 Berørte parter ble varslet gjennom brev og 
lokalavis. I det følgende oppsummeres innspillene som har kommet inn. 

Fra Oppsummering av innspill Kommentar 

Statsforvalteren 
i Rogaland 
 
08.04.21 

1 Saken gjelder varsel om endring av 
reguleringsplan 2024 for Håstø i Karmøy 
kommune. Endringen gjelder en omformulering 
av rekkefølgebestemmelse § 75 for å sikre 
hjemmelsgrunnlag til å starte opp arbeidet med 
en utbyggingsavtale for opparbeidelse av 
Grindhaugvegen – deler av omkjøringsvegen fv. 
47 Åkra sør – Veakrossen alt. 1 (plan 2107). 

Det er også lagt inn bestemmelser for å hindre 
spredning av svartlistede arter, bestemmelsene 
for barnehage er fjernet og kotehøyde for 
beboelsesrom er økt en halvmeter for å hensynta 
NVE sitt oppdaterte aktsomhetskart for flom ved 
Årvållsånå. 

Statsforvalteren har ingen merknader. 

1 Tatt til orientering. 

Rogaland 
fylkeskommune, 
Forvaltning 
 
23.04.21 

1 Hensikten med planendringen er å omformulere 
gjeldende planbestemmelse § 75 for å sikre 
hjemmelsgrunnlag til å starte opp arbeidet med 
en gjennomføringsavtale for opparbeidelse av 
Grindhaugvegen, regulert i plan 2107 for 
omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – Veakrossen 
alt. 1. 

I gjeldende plan ligger det inne et 
rekkefølgekrav om at ny samleveg, 
Grindhaugvegen, skal etableres før utbygging 
innenfor planområdet kan skje. 

Grindhaugvegen er en kommunal veg som er 
tenkt koblet til planlagt omkjøringsveg, fv. 47, i 
øst. Framtida for omkjøringsvegen og 
Haugalandspakken er fortsatt uavklart. Videre er 
det usikkert hvorvidt finansiering av 
Grindhaugvegen vil være en naturlig del av en 
eventuell videreføring av Haugalandspakken. 
Slik situasjonen er nå, vil dermed finansiering av 
Grindhaugvegen være et kommunalt anliggende. 

Intensjonen med en utbyggingsavtale med 
kommunen synes her å være at utbygger påtar 
seg en «delfinansiering» av den nye vegen, men 
den nye vegen vil ikke dermed bli bygd. 

1 Tatt til orientering. 
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Sistnevnte vil føre til at kommunen må sørge for 
at vegen blir fullfinansiert. 

Resultatet av reguleringsendringen vil dermed 
bli at rekkefølgekravet om at vegen skal være 
etablert, blir erstattet med krav om 
utbyggingsavtale som vil sikre et bidrag til 
finansieringen. Utbygging av delområder 
innenfor planen vil som følge av foreslått 
reguleringsendring, føre til at atkomsten til disse 
områdene vil skje via eksisterende vegnett fram 
til Grindhaugvegen en gang blir bygd. 

2 På bakgrunn av ovennevnte vil vi ikke motsette 
oss foreslått reguleringsendring. Vi vil likevel be 
kommunen nøye vurdere om eksisterende 
kommunalt vegnett vil tåle denne ekstra 
belastningen, ikke minst av hensyn til 
trafikksikkerhet for beboerne i området 

 

 

 

 

 

 

2 Dette kan vurderes 
nærmere ifbm. 
utbyggingsavtalen og 
hensyntas med 
eventuelle midlertidige 
trafikksikkerhets tiltak. 

 

Statens 
vegvesen 
 
06.04.21 

1 Hovedformålet med planarbeidet er å 
omformulere gjeldende planbestemmelse § 75 
for å sikre hjemmelsgrunnlag til å starte opp 
arbeidet med en utbyggingsavtale for 
opparbeidelse av Grindhaugvegen – deler av 
omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – veakrossen 
alt. 1 (plan 2107). I gjeldende planer plan 2024 
Håstø vedtatt 17.06.2008, er området regulert 
som boligområde og industri/lager. 
Planområdene er delvis utbygget. Plankartet skal 
ikke endres. 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først 
og fremst knyttet til arealbruken langs riksveg. 
Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal 
transportplan (NTP), statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer 
blir ivaretatt i planleggingen. Til denne planen 
uttaler vi oss som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. 

I/ved planområdet er det fylkesveg 47 og 
kommunal veg. Statens vegvesen legger til 
grunn at drøftinger og avklaringer knyttet til 
trafikksikkerhet og framkommelighet på disse 

1 Tatt til orientering. 
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vegene skjer i dialog med de aktuelle 
vegmyndighetene – Rogaland fylkeskommune. 

Statens vegvesen har ikke merknader til 
endringen i plan 2024-7. 

Haugaland 
Brann og 
Redning IKS 
 
23.03.21 
  

1 Brannvesenet viser til «Tilrettelegging for 
rednings- og slokkeinnsatser». Dersom 
retningslinjene følges har ikke brannvesenet 
ytterligere kommentarer. 

Om retningslinjene ikke kan følges bes det om at 
brannvesenet tas inn til høring i den videre 
plan/byggesaken. 

Vi ber om at det i planbestemmelsene står: 

«Dokumentasjon til at krav om slokkevann og 
oppstillingsplass for brannvesenets biler og 
utstyr oppfylles og må være vedlagt 
byggesaken.» 

1 Ikke tatt til følge. 
Ivaretas i byggesak. 

Oddmund 
Paulsen  
Stølavegen 37 
4270 Åkrehamn 
 
Gnr./bnr. 
15/1326 
 
26.04.21 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

1 Eg viser spesielt til kontroll og oppfølging som 
gjeld støy- og vegetasjonsskjerm for austre del 
av planområdet.  

2 Dessutan er det - så langt eg kan lese meg til - 
ingen tidsplan for ferdigstilling av 
Grindhaugvegen. Det kan føre til at Jorundvegen 
blir tilkomstveg på ubestemt tid.  

3 Med ref. til §§31, 34 og 65 i planbestemmelser 
og kap 5-6 i planbeskrivelse. 

Aktsomhetskart flom (fig. 7) 

4 Eg meiner det bør utarbeidast nytt 
aktsomhetskart for flom. Det er terrengheving og 
betongmurar på delar av industriområdet eg då 
spesielt viser til som grunn for det. 

1 Tatt til orientering. Det 
er opp til kommunen å 
kontrollere at tiltak 
(vegetasjonsskjerm) er 
etablert iht. gjeldende 
plan. Endring av 
rekkefølgekravet 
knyttet til 
Grindhaugvegen 
endrer ikke dette 
forholdet. 

2 Tidsplan for 
ferdigstilling av 
Grindhaugvegen kan 
avklares i 
utbyggingsavtalen. Det 
er opp til kommunen å 
sørge for at vegen blir 
fullfinansiert og lage 
en tidsplan for når 
vegen kan bli 
ferdigstilt. 

3 Planbestemmelser det 
henvises til gjelder 
støyskjerming av 
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industriområde øst i 
planområdet. 
Omformulering av 
rekkefølgekravet 
knyttet til 
Grindhaugvegen 
endrer ikke 
eksisterende forhold 
knyttet til 
industriområde. 

4 Omformulering av 
rekkefølgekravet 
knyttet til 
Grindhaugvegen 
endrer ikke flomfaren 
for planområdet. NVE 
sitt aktsomhetskart ble 
oppdatert med nye 
data i 2020, en har 
derfor valgt å øke kote 
for beboelsesrom 
innenfor område som 
er ubebygd iht. nytt 
oppdatert 
aktsomhetskart. 
Ytterligere detaljering 
anses ikke som 
nødvendig for dette 
planarbeidet. 
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Uttale - varsel om endring av plan 2024-7 for Håstø, Karmøy 

Vi viser til brev datert 22.03.2021. 

Bakgrunn 
Saken gjelder varsel om endring av reguleringsplan 2024 for Håstø i Karmøy kommune. Endringen 
gjelder en omformulering av rekkefølgebestemmelse § 75 for å sikre hjemmelsgrunnlag til å starte 
opp arbeidet med en utbyggingsavtale for opparbeidelse av Grindhaugvegen – deler av 
omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – Veakrossen alt. 1 (plan 2107).  

Det er også lagt inn bestemmelser for å hindre spredning av svartlistede arter, bestemmelsene for 
barnehage er fjernet og kotehøyde for beboelsesrom er økt en halvmeter for å hensynta NVE sitt 
oppdaterte aktsomhetskart for flom ved Årvållsånå.  

Vår vurdering 
Statsforvalteren har ingen merknader.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Trond Olav Fiskå 
plankoordinator 

  
 
Tina Eltervåg 
rådgiver 
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Karmøy kommune - reguleringsendring - Åkra - Håstø - uttale 

Vi viser til brev sendt oss 22/3-21. 
 
Hensikten med planendringen er å omformulere gjeldende planbestemmelse § 75 for å 
sikre hjemmelsgrunnlag til å starte opp arbeidet med en gjennomføringsavtale for 
opparbeidelse av Grindhaugvegen, regulert i plan 2107 for omkjøringsvegen fv. 47 
Åkra sør – Veakrossen alt. 1. 
 
I gjeldende plan ligger det inne et rekkefølgekrav om at ny samleveg, Grindhaugvegen, 
skal etableres før utbygging innenfor planområdet kan skje.  
 
Grindhaugvegen er en kommunal veg som er tenkt koblet til planlagt omkjøringsveg, fv. 
47, i øst. Framtida for omkjøringsvegen og Haugalandspakken er fortsatt uavklart. 
Videre er det usikkert hvorvidt finansiering av Grindhaugvegen vil være en naturlig del 
av en eventuell videreføring av Haugalandspakken. Slik situasjonen er nå, vil dermed 
finansiering av Grindhaugvegen være et kommunalt anliggende.  
 
Intensjonen med en utbyggingsavtale med kommunen synes her å være at utbygger 
påtar seg en «delfinansiering» av den nye vegen, men den nye vegen vil ikke dermed 
bli bygd. Sistnevnte vil føre til at kommunen må sørge for at vegen blir fullfinansiert.  
 
Resultatet av reguleringsendringen vil dermed bli at rekkefølgekravet om at vegen skal 
være etablert, blir erstattet med krav om utbyggingsavtale som vil sikre et bidrag til 
finansieringen. Utbygging av delområder innenfor planen vil som følge av foreslått 
reguleringsendring, føre til at atkomsten til disse områdene vil skje via eksisterende 
vegnett fram til Grindhaugvegen en gang blir bygd. 
 
På bakgrunn av ovennevnte vil vi ikke motsette oss foreslått reguleringsendring. Vi vil 
likevel be kommunen nøye vurdere om eksisterende kommunalt vegnett vil tåle denne 
ekstra belastningen, ikke minst av hensyn til trafikksikkerhet for beboerne i området. 
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Transport og samfunn Kristin Søfteland-Larsson / 

55516209 

21/55192-2 Hjørdis Hausken 06.04.2021 

     

      

Varsel om planarbeid - privat reguleringsendring - enkel planprosess 

Karmøy kommune – Plan 2024-7 

  

Vi viser til deres brev datert 22.03.21 og uttalelsesfrist 26.04.21. 

 

Hovedformålet med planarbeidet er å omformulere gjeldende planbestemmelse § 75 for å 

sikre hjemmelsgrunnlag til å starte opp arbeidet med en utbyggingsavtale for opparbeidelse 

av Grindhaugvegen – deler av omkjøringsvegen fv. 47 Åkra sør – veakrossen alt. 1 (plan 

2107). I gjeldende planer plan 2024 Håstø vedtatt 17.06.2008, er området regulert som 

boligområde og industri/lager. Planområdene er delvis utbygget. Plankartet skal ikke endres. 

 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs 

riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Til denne 

planen uttaler vi oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

I/ved planområdet er det fylkesveg 47 og kommunal veg. Statens vegvesen legger til grunn 

at drøftinger og avklaringer knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet på disse vegene 

skjer i dialog med de aktuelle vegmyndighetene – Rogaland fylkeskommune. 

 

Statens vegvesen har ikke merknader til endringen i plan 2024-7. 
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Med hilsen 

 

 

 

Åse Kalstad 

Seksjonssjef Transportforvaltning vest 2 Søfteland-Larsson Kristin 
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MERKNAD TIL PLAN 2024-7 ÅKRA – HÅSTØ   KARMØY KOMMUNE 
 
-1- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Eg viser spesielt til  kontroll og oppfølging som gjeld støy- og vegetasjonsskjerm for austre 
del av planområdet. Dessutan er det - så langt eg kan lese meg til - ingen tidsplan for 
ferdigstilling av Grindhaugvegen. Det kan føre til at Jorundvegen blir tilkomstveg på 
ubestemt tid. 
 Med ref. til §§31, 34 og 65 i planbestemmelser og kap 5-6 i planbeskrivelse. 
 
-2- Aktsomhetskart flom (fig. 7) 
Eg meiner det bør utarbeidast nytt aktsomhetskart for flom. Det er terrengheving og 
betongmurar på delar av industriområdet eg då spesielt viser til som grunn for det. 
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Karmøy kommune 

Risiko og sårbarhetsvurdering 

Plan 2024-7 Håstø – Endring vedrørende rekkefølgekrav til 

Grindhaugvegen 

18.03.21 

Kapittel 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 området som ennå ikke er utbygd. Dette gjelder gnr. 15 bnr. 29, 62, 2141 og 2449, 

som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse i gjeldende plan.  

• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette 

innbefatter sikringstiltak og lignende. 

Kapittel 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).  



Konsekvens 

Sannsynlighet 

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 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 

tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer 

i lengre perioder, flere måneder. 

5. 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. 



Kapittel 3: Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

Hendelse/Situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras; 

kvikkleire; 

steinsprang 

x 1 3 3 Området ligger under den 
marine grense, og derfor 
innenfor aktsomhetsområde for 
marin leire (NVE, 2021). Det er 
ingen kjente tilfeller av 
kvikkleire i område og terrenget 
er relativt flatt. En vurderer 
derfor sannsynligheten som 
liten. Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

2. Snø-/is-/ 

sørperas 

x 1 3 3 Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

3. Ras i tunnel     Ikke aktuelt 

4. Flom x 2 3 6 Deler av område som ennå ikke 
er utbygd ligger innenfor 
aktsomhetssone for flom ifølge 
kart fra NVE.  

Se kap.4 for avbøtende tiltak.  

5. Flom ras: 

erosjon 

x 1 3 3 Området ligger ikke innenfor 
aktsomhetssone for flomskred 
(NVE, 2021). 

6. Radongass x 1 3 3 Området ligger ifølge Radon 
aktsomhetskart fra NGU i 
aktsomhetsgrad moderat til lav 
aktsomhet. Evt. høye radonnivåer 
ivaretas av plan og bygningsloven 
via TEK17 ved utbygging. 

7. Vind x 1 3 3 Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

8 Nedbør x 3 

 

2 6 Ifølge klimaprofil for Rogaland 
er det økt sannsynlighet for 
hyppigere episoder med kraftig 
nedbør i fremtiden. 
Ekstremnedbør og økt nedbør 
kan medføre økt risiko for flom 
og overvann i området. Se kap.4 
for avbøtende tiltak. 

9. Overvann x 1 3 3 Utbygging kan medføre 
hurtigere avrenning til 



Årvallsåna. Ved utbygging av 
BK1-BK4 er overvannet tenkt 
ført til fordrøyningsmagasin 
under lekeplass og fellesveg før 
det videreføres til Årvållsåna. 

10. Isgang x 1 3 3 Årvållsåna vurderes ikke stor 
nok til at det er fare for isgang.  

11. Farlige 

terreng-

formasjoner 

x 1 3 3 Området er forholdsvis flatt. 
Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

12. Annen 

naturrisiko 

     

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

13. Sårbar flora x 2 3 6 Fremmede organismer kan 
forekomme innenfor område. Se 
kap. 4. for avbøtende tiltak 

14. Sårbar fauna x 2 3 6 Det er registrert Vipe (rødlistet 
sterkt truet) ved etablert 
industriområde i øst 
(artsdatabanken, 2021) og det er 
registrert sommerfuglen 
Vindelfjærmøll (livskraftig) ved 
planlagt trase for 
Grindhaugvegen. 
Naturmangfold som blir berørt 
av ny vegtrase 
(Grindhaugvegen) er vurdert i 
plan 2107. Omformulering av 
gjeldende rekkefølgekrav §75 
medfører ingen endring av 
gjeldende arealformål. Ingen 
tiltak nødvendig. 

15. Naturvern- 

områder 

     

16. 

Vassdragsområder 

x 1 3 3 Ingen endring av gjeldende plan. 
Årvållsåna er ivaretatt i 
gjeldende planbestemmelser 

17. Drikkevann      

18. Automatisk 

fredet 

kulturminne 

x 2 2 4 Det er ingen registreringer 
innenfor område som ennå ikke 
er utbygd 



19. Nyere tids 

kulturminne/- 

miljø 

     

20. 

Kulturlandskap 

     

21. Viktige 

landbruks-

områder 

x 3 2 6 Utbygging medfører tap av 
landbruksjord, men er i samsvar 
med gjeldende plan og 
kommuneplan. Omformulering 
av gjeldende rekkefølgekrav §75 
medfører ingen endring av 
gjeldende arealformål. Ingen 
tiltak nødvendig.  

22. Område for 

idrett/lek 

     

23. Parker og 

friluftsområder 

x 1  3 3 Friluftsområde langs Årvållsånå 
er ivaretatt av gjeldende 
planbestemmelser 

24. Andre sårbare 

områder 

     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

25. Vei, bru, 

tunnel, 

knutepunkt 

x 3 1 3 Adkomst til område som ennå 
ikke er utbygd blir fra 
eksisterende Jorundvegen frem 
til Grindhaugvegen er etablert. 
Dette kan medføre mer trafikk 
langs Jorundvegen i en 
begrenset periode.  

26. Havn 

kaianlegg, 

farleder 

     

27. Sykehjem; 

skole, andre 

institusjoner 

x 3 1 3 Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

28. Brann, politi 

ambulanse, 

sivilforsvar 

x 3 1 3 Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 

29. 

Energiforsyning 

x 3 1 3 Ingen ytterligere tiltak 
nødvendig 



30. Tele-

kommunikasjon 

     

31. Vannforsyning x 3 1 3 Nye boliger kan koble seg til 
eksisterende VA-ledninger i 
Jorundvegen, og det vil ikke 
være behov for endringer i 
forhold til dagens regulering. 

32. Avløpsanlegg x 3 1 3 Nye boliger kan koble seg til 
eksisterende VA-ledninger i 
Jorundvegen, og det vil ikke 
være behov for endringer i 
forhold til dagens regulering. 

33. 

Forsvarsområde 

     

34. Tilfluktsrom      

35. Annen 

infrastruktur 

     

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

36. Akutt 

forurensning 

x 1 3 3 Det er alltid en risiko for akutt 
forurensning i forbindelse med 
anleggsarbeid. Tiltak i SHA-
plan for byggeprosjektet vil 
ivareta dette. 

37. Permanent 

forurensning 

     

38. Forurensning i 

grunn / sjø 

     

39. Støy, støv, lukt x 2 2 4 Eventuell luftforurensning 
og/eller svevestøv ifbm 
industriområde skal være 
ivaretatt av gjeldende plan. 

Endring av planbestemmelse 
endrer ikke støybildet knyttet til 
gjeldende plan. Tiltak i 
forbindelse med 
omkjøringsvegen 
(Grindhaugvegen) er ivaretatt av 
plan 2107. 



40. 

Sterkt/forstyrrend

e lys 

x 2 2 4 I anleggsperioden kan det, 
avhengig av årstid, bli behov for 
sterkt/forstyrrende lys som vil 
være til sjenanse for områdene 
rundt. Dette behandles i SHA-
planen for tiltaket.  

41. Vibrasjoner x 2 2 4 Under anleggsperioden kan 
tiltaket påvirke omkringliggende 
område med midlertidige 
vibrasjoner i sammenheng med 
byggearbeidet. 

42. Høyspentlinje      

43. Skog- 

/gressbrann 

 1 3 3 Det er ikke store områder med 
skog/gress med fare for brann i 
nærheten av planområdet.  

44. Større branner 

i bebyggelse 

 1 3 3 Eksisterende og planlagt 
bebyggelse ligger med 
forholdsvis stor avstand til 
hverandre at det ikke utgjør en 
særlig risiko for større branner i 
bebyggelse. TEK17 ivaretar 
branntekniske krav og avstand 
mellom boliger. Ingen 
ytterligere tiltak nødvendig 

45. Dambrudd      

46. 

Vannmagasiner, 

med fare for 

usikker is, 

endinger i 

vannstand 

     

47. Endring i 

grunnvannsnivå 

     

48. Gruver, åpne 

sjakter, 

steintipper 

     

49. Risikofylt 

industri m.m 

    Åkra sementstøperi som ligger 
øst i planområdet anses ikke å 
være av kategorien risikofylt 
industri. Se ROS analyse utført i 
forbindelse med endring 2024-4, 
vedtatt 10.06.2014 for mer info 
knyttet til industriområdet 



50. Avfalls-

behandling 

     

51. Oljekatastrofe      

52. Ulykke med 

farlig gods 

     

53. Ulykke i av- 

påkjørsler 

x 1 4 4 Adkomst til område som ennå 
ikke er utbygd blir fra 
eksisterende Jorundvegen frem 
til Grindhaugvegen er etablert. 
Dette vil medføre mer trafikk 
langs Jorundvegen i en 
begrenset periode. Økt trafikk 
gir økt risiko for ulykke i av-
påkjørsler. Se kap. 4 for 
foreslåtte avbøtende tiltak. 

54. Ulykke med 

gående/syklende 

x 1 4 4 Adkomst til område som ennå 
ikke er utbygd blir fra 
eksisterende Jorundvegen frem 
til Grindhaugvegen er etablert. 
Dette vil medføre mer trafikk 
langs Jorundvegen i en 
begrenset periode. Økt trafikk 
gir økt risiko for ulykke langs 
Jorundvegen. Se kap. 4 for 
foreslåtte avbøtende tiltak. 

55. Vær/føre – 

begrensinger i 

tilgjengelighet til 

området 

x 1 3 3 Klimaet i området er forholdsvis 
mildt, og sannsynligheten for at 
det vil påvirke tilgjengeligheten 
til området er svært lav.  

56. Andre 

ulykkespunkt 

langs veg/bane 

x 1 3 3 Det er ikke registrert 
ulykkespunkt i eller tilstøtende 
planområdet. Ingen ytterligere 
tiltak er nødvendig 

57. Potensielle 

sabotasje- 

terrormål 

     

58. Annen 

virksomhetsrisiko 

     

Gjennomføring av planen 

Medfører tiltaket risiko for: 

 



59. Ulykke ved 

anleggs- 

gjennomføring 

x 1 4 4 Det er alltid en viss risiko for 
ulykke ved 
anleggsgjennomføring, men 
dette vurderes videre i SHA-
planen før oppstart av 
byggearbeid. Ingen ytterligere 
tiltak er nødvendig 

60. Andre 

spesielle forhold 

ved utbyggingen/ 

gjennomføring 

     

 

Kapittel 4: Avbøtende tiltak 

Her ramses avbøtende tiltak mot ovennevnte punkter.  

Flom (punkt 4 og 8) 

Bekken Årvållsånå og tilstøtende område faller innenfor aktsomhetssone for flom ifølge kart 

fra NVE (2021). Bekken ligger med en forventet maksimal vannstandstigning på 3-4m.  

Hva som kan skje. 

✓ Økt nedbør i planområdet og tilstøtende område kan medføre flom og store 

mengder overvann i bekken og området rundt. 

Avbøtende tiltak: 

✓ Beholde bekken med tilhørende grønnstruktur for å sikre naturlig drenering av 

området. Sikret i gjeldende plankart.  

 

✓ Sikre at det ikke bygges bebyggelse med oppholdsrom under bakkenivå, samt at 

garasjeanlegg under bakkenivå sikres mot flomfare. Sikret i §21 i tilhørende 

planbestemmelser.  

 

✓ Det tillates ikke beboelsesrom under kote 11, lagt inn i planbestemmelse §12 og 

endret i §21.   

Fremmede arter (punkt 13) 

Hva som kan skje. 

✓ Uønsket spredning av fremmede arter. 



Avbøtende tiltak: 

✓ All massehåndtering må ta hensyn til forekomster av fremmede arter. 

 

✓ Alle masser bør i så stor grad som mulig gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, da 

dette minimerer risikoen for spredning av fremmede arter ved transport. 

 

✓ Maskiner og utstyr som har håndtert infiserte masser rengjøres før de kjører ut av 

tiltaksområdet.  

 

✓ Infiserte masser som ikke kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, må enten 

transporteres til godkjent deponi eller gjenbrukes i arealer hvor risiko for spredning 

er minimal, som for eksempel plenarealer som klippes regelmessig gjennom 

vekstsesongen. 

Risiko ved anleggsgjennomføring (punkt 59) 

Hva som kan skje. 

✓ Søl og lekkasje av drivstoff/olje. 

 

✓ Sammenstøt/ulykker mellom maskiner og arbeiderer. 

 

✓ Sammenstøt mellom anleggsmaskin og myke trafikanter. 

 

✓ Støy ved anleggsarbeid. 

 

✓ Vibrasjoner ved anleggsarbeid som kan medføre skader på nærliggende støttemurer 

m.m. 

Avbøtende tiltak: 

✓ Planlegging og oppfølging av HMS-rutiner. 

 

✓ Sikre anleggsområdet for uvedkommende. 

 

✓ Dialog med naboer underveis, varsle før svært støyende arbeider.  

 

✓ Prøve å begrense anleggsarbeid til vanlig arbeidstid 07-16. 

 

Trafikkulykker (punkt 25, 53, 54) 

Hva som kan skje. 

✓ Ulykker mellom kjøretøy og myke trafikanter langs veg og ved kryssing av vei. 



Avbøtende tiltak 

✓ Etablere tilstrekkelig frisikt ved avkjørsler  

 

✓ Sikre at kryssområder er oversiktlige med fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over 

kjøreveg. Frisikt er sikret i plankart og i tilhørende planbestemmelser  

 

✓ Fartsdempende tiltak 

 

Kapittel 5: Konklusjon 

Med de avbøtende tiltak som er listet opp i kapittel 4 vil risikoen for de hendelser som er 

vurdert kunne reduseres noe. Alle hendelsene er aktuelle i dagens situasjon, med unntak av 
ulykker ved anleggsgjennomføring. Endring av rekkefølgekrav §75 i gjeldende plan påvirker 
kun hendelsene knyttet til trafikk (punkt 25,53,54), da Jorundvegen kan benyttes som 
adkomstveg frem til Grindhaugvegen er etablert. 
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