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I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble det 

arrangert 7 folkemøter. Alle møtene hadde samme struktur. Dette referatet er en oppsummering av 

innspill, spørsmål og tilbakemelding fra alle møtene. 

Introduksjon 
Informasjon om prosessen og invitasjon til å komme med skriftlige innspill. Innspill i møtet vil ikke bli 

registrert som formelle innspill til planarbeidet. Kun skriftlige innspill som sendes inn til kommunen 

vil bli behandlet som formelle innspill i planarbeidet.   

Presentasjon av forslag til samfunnsdel 
Presentasjonen var lik for alle møtene og var en gjennomgang av forslaget til samfunnsdel 

Innspillsrunde med mulighet for tilbakemelding fra kommunens representanter 
Hovedmomentene i folkemøtene oppsummert med tilbakemeldinger fra kommunen: 

Innspill / spørsmål Tilbakemelding 

Flere av innspillene var skeptiske til forslaget 
om en arealstrategi som legger føringer om at 
en stor del av fremtidig vekst skal prioriteres til 
byene. Det var særlig fokus på den konkrete 
tallfestingen med at 75% av nye boliger frem til 
2050 foreslås etablert i byene. Flere så dette 
som et problematisk motsetningsforhold.  
Prioriteringen kan sees som en skjevfordeling av 
fremtidig vekst og budsjettprioriteringer. Det 
fryktes at forslaget kan føre til en 
urbaniseringsprosess, med avfolking av 

Tallfesting av mål for boligvekst er ment som en 
overordnet retningslinje for utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel og ikke som en 
juridisk gjeldende planbestemmelse.  Det vil 
fortsatt være rom for fortetting i bygdene. 
Tanken er å redusere de enorme arealreservene 
som ligger inne i dagens kommuneplan, til noe 
som kan gi bedre grunnlag for å styre fremtidig 
vekst dit det gir størst måloppnåelse. Hvor gir 
veksten størst samfunnsnytte? Det bør legges til 
rette for mest mulig bruk av eksisterende 



bygdene og redusering av tilbud og funksjoner 
utenfor byene. Flere hevdet i sine innspill at nye 
boliger og vekst i bygdene er nødvendig for at 
bygdene skal overleve. Det fryktes at ellers at 
det kan skje en stagnasjon og fraflytting som 
fører til nedlegging av tilbud som skoler og 
barnehager.  
Noen mente planforslaget vil føre til at bygdene 
dør ut innen 20-30 år. Andre igjen mente at 
kommunen i for lang tid har fokusert for mye på 
byene, på bekostning av bygdene, og at fokus 
burde skifte. Det ble også sagt at identiteten til 
Karmøy er å være en bygdekommune, og ikke 
en bykommune. Det er en følelse av at 
kommuneplanen ikke tar hensyn til hele 
kommunen.  
 
 

infrastruktur og redusere behovet for ny 
infrastruktur. Å planlegge for nye områder med 
spredt bebyggelse vil være lite bærekraftig. 
Samfunnsdelen vil ikke medføre en stor 
omveltning av disponering av areal i 
kommunen, men vil være en strategisk styring 
for å få en robust kommune. Siden mye allerede 
er bygget og regulert, vil det være svært mye 
som forblir uendret. Arealstrategien er en 
langsiktig strategi, som får effekt over lang tid.  
 
Flere tolker arealstrategien som en styring av 
fremtidig budsjett, men arealstrategien er en 
strategi for arealbruk, ikke investeringer. Det er 
fullt mulig å styre vekst inn mot byene samtidig 
som infrastruktur i bygdene styrkes og 
vedlikeholdes.  
 
Samfunnsdelen er for hele kommunen. Det er i 
arealstrategien prioritert hvor man vil planlegge 
for nye boliger, kontorer, tjenesteyting og 
forretninger, for å kunne få en god 
måloppnåelse. 
 

Befolkningsfremskrivningen er altfor lite 
ambisiøs, det bør legges til grunn en større 
befolkningsvekst. Det må ikke bare være en 
ambisjon om vekst, men også en plan for det. 
Man må planlegge og bygge boliger for 
tilbakeflyttere. Legger en til rette for vekst, 
kommer veksten.  

Befolkningsframskrivingen i 
kunnskapsgrunnlaget er utarbeide av SSB og 
utgjør er et faglig utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag. Det presiseres at 
befolkningsframskriving ikke er det samme som 
mål eller ambisjon. Dersom man ønsker å legge 
til rette for større vekst enn framskrivingen, er 
det viktig å øke kommunens attraktivitet som et 
sted å bo og leve. Dette må arbeides med 
helhetlig, slik samfunnsdelen foreslår. Det kan 
ikke kun fokuseres på utlegging av nye 
boligområder. Kartlegging av arealreserver for 
bolig og mulighetsstudiene for byene viser at 
det er kapasitet for å ta opp i seg svært høy 
vekst. Det har vært svært stor arealreserve for 
boliger, uten at det har ført til en sterk vekst.  

Noen mener det bør være rom for fortetting på 
bygdene uten å komme i konflikt med natur- og 
landsbruksverdier.  
 

Et ønske med en bevisst og tydelig arealpolitikk 
er at det fra kommunens side gis tydelige og 
forutsigbare rammer for fremtidig investering i 
og drift av landbruksareal. 
 

Det ble pekt på at kommunens 
kunnskapsgrunnlag viser at det er bedre 
levekårsindikatorer utenfor byene, og at dette 
burde bety at kommunen bør satse på 
områdene utenfor byene.  
 

Planforslaget har mål om å utjevne sosiale 
forskjeller, ikke øke dem. 
 



Det ble etterlyst konkrete tiltak for å styrke 
bygdene.  
 

Konkrete tiltak blir ikke foreslått i 
samfunnsdelen, siden dette er en strategisk og 
overordnet plan, men blir utarbeidet i 
arealdelen og andre etterfølgende planer.  
 

Må de som bor utenfor byene nå flytte inn til 
byene om planen blir vedtatt?  

Kommuneplanen legger kun rammene for 
fremtidig utvikling og inneholder ikke noe 
påbud om at man må flytte til byene. 
Kommunen har i dag en svært høy andel med 
eneboliger, og det forventes et økende behov 
for andre boligtyper i fremtiden, grunnet en 
aldrende befolkning. Det er altså en ubalanse 
mellom hvilke boligtyper som er tilgjengelige på 
markedet og hvilke som etterspørres. For en 
stadig større andel av befolkningen vil f. eks. 
leiligheter i og nær sentrum være attraktive. 
Gitt at det til dels er og forventes en lav 
etterspørsel etter eneboliger og høy 
etterspørsel etter leiligheter, blir det også en 
ubalanse mellom salgspris på enebolig og 
kjøpesum for en leilighet. Dette kan gi flere 
problemer med å bytte boligtype når behovet 
oppstår, og er noe som kan forverres om man 
legger til rette for enda flere eneboliger på 
markedet.  
 

Hvordan defineres bysentrum? Det er ikke gjort en spesifikk definisjon i 
samfunnsdelen, da dette vil konkretiseres i 
arbeidet med arealdelen. Hovedprinsippene 
avklares i samfunnsdelen, og konkretiseringer 
følger i arealdelen. Regionalplanen for areal og 
transport vil ha noen premisser som også legges 
til grunn.  

Er det trygt og forutsigbart for landbrukere i 
kommunen å investere og satse på videre drift? 

Forslaget til samfunnsdel har forutsigbare 
prinsipp for landbruket. Arealstrategien gir 
klare forutsetninger for landbruket, som blir 
konkretisert i arealdelen.  

Flere innspill omhandlet et opplevd manglende 
fokus på regionssenteret Haugesund og de 
delene av Karmøy som ligger nært 
regionsenteret. Noen innspill ga inntrykk for en 
forståelse av at Haugesund er et langt viktigere 
bysentrum for karmøybuen enn byene på 
Karmøy.  Forslaget om å legge til rette for vekst 
i kommunens byer sees av flere som en feil 
politikk, og mener det bør heller legges til rette 
for vekst rundt regionsenteret. Flere hevdet at å 
legge til rette for vekst rundt Haugesund og nær 
Tysvær vil kunne ta noe av den forventede 
veksten til disse kommunene. Noen mente at 
byene på Karmøy ikke har et potensial for vekst, 

Regionsenteret er tatt hensyn til i utarbeidelse 
av planforslaget. Regionen er tjent med et 
sterkt regionsenter og en arealdisponering som 
bygger opp om det. I en attraktiv region har alle 
kommunene styrket sine sentrum. Fortetting 
med blant annet leiligheter i og nær byene er et 
godt bidrag til en bærekraftig utvikling i 
samsvar med målene i planen. Å legge 
forretninger og kontorer til byene er også viktig 
for å gi god måloppnåelse.  
 
Det arbeides med en interkommunal 
boligstrategi, som skal bidra til å styrke 
senterstruktur og kollektivsatsing.90% av 



og at fremtidige kontoretableringer derfor bør 
legges til Haugesund og omegn. Andre igjen 
pekte på at det blir et mindre reisebehov om 
fremtidig vekst legges nær Haugesund, grunnet 
nærheten til arbeidsplasser og 
senterfunksjoner, noe som fremstår som en 
mer bærekraftig utvikling. Mange på Torvastad 
ser på Haugesund som sin by, både nå og 
historisk sett. 

bebyggelsen i 2050 er allerede bygget og det er 
en stor andel av bebyggelsen som er 
eneboliger. Det vil bli behov for nye boligtyper.  

Det fryktes at planforslaget legger opp til 
konflikt mellom nord- og sørdelen av 
kommunen, og det ble referert til tidligere 
avholdt folkeavstemming om fastlandsdelen. I 
møtene på Torvastad, Kolnes og Norheim ble 
det av noen fremmet ønske om at også de 
respektive stedene må prioriteres, ikke bare 
sørdelen av kommunen. 
 

Forslag om prioriteringer i arealstrategien er 
gjort for å få god måloppnåelse, og er basert på 
etablert senterstruktur. Samfunnsdelen, som 
ikke bare er arealstrategien, er for hele 
kommunen.  

Hvorfor er ikke kjøpesentere definert som byer? Kjøpesenter er et privat bygning, ikke en by 
med offentlige gater og plasser. Kjøpesenter har 
ikke forutsetning for å bli en by. 
Handelsmønstre er i endring, og man ser at 
kjøpesentrene er svært utsatt for konkurransen 
fra netthandelen.  

Deltakere bosatt på fastlandet mente at 
utviklingen tilsier at vekst bør komme langs 
E134, samt rundt Gismarvik næringsområde. 

Arealdisponering med utbygging av boliger og 
sentrumsfunksjoner i dette området vil ikke 
bidra til å nå målene i samfunnsdelen.  

På alle møtene var det innspill som omhandlet 
viktigheten av å legge til rette for at unge 
ønsker å etablere seg i kommunen. Mange av 
innspillene pekte på etablering av nye 
boligområder med moderne eneboliger, som 
noe som Karmøy kan lokke med i kontrast til 
større byer. Andre innlegg la frem en bekymring 
for at andre kommuner i regionen kan legge ut 
nye boligområder, og slik lokke til seg 
innflyttere og tilbakeflyttere som potensielt sett 
kunne bosatt seg på Karmøy. Det ble også 
skissert av noen at det er et behov for nye 
boliger, da småbarnsfamilier ikke har mulighet 
til å pusse opp boligene som ligger ute på 
bruktmarkedet. Andre igjen mente kommunen 
bør være en aktiv aktør som legger ut 
kommunale tomter og setter kvalitetskrav til 
boligene som kan oppføres på disse. Noen 
mente at nye boliger må ligge i bygdene, fordi 
tilbakeflyttere vil bo nær slektninger og familie. 
Det er flere som hevdet at unge ikke vil bo i 
byene, men foretrekker enebolig på bygdene.  

Samfunnsdelen har mange mål som skal bidra 
til å gjøre det mer attraktivt å bo og leve i 
kommunen. Det er ikke bare en del av 
samfunnet som må videreutvikles, man må se 
helhetlig på det.  
 
Kommunen har i dag en svært stor reserve av 
areal avsatt til bolig, og også mye areal som 
allerede er regulert til bolig. Selv om foreslått 
arealstrategi legges til grunn vil det være store 
arealreserver for bolig, også utenfor byene. 
Kommunen har i tillegg til dette svært mange 
eneboliger, som i økende grad blir en mindre 
ettertraktet vare når befolkningen relativt sett 
blir eldre og andre boligtyper blir mer 
etterspurt. Det vil altså være en stor reserve av 
både eksisterende og nye boliger, selv om 
arealstrategien legges til grunn. Av hensyn til 
bærekraftig utvikling er det viktig at 
eksisterende eneboliger (og andre boliger) får 
ny bruk. Her er yngre tilbakeflyttere og 
innflyttere viktige. Økonomiske og 
bærekraftsmessige hensyn gjør det også 



nødvendig å gjenbruke boliger, og ikke basere 
seg på at alle skal bygge ny enebolig. 
 
Med en aldrende befolkning er det behov for 
yngre tilbakeflyttere og innflyttere som kan ta i 
bruk eneboliger.  

Vil det legges opp til eplehagefortetting med 
krav om høy boligtetthet i eksisterende 
boligområder? 

Boligtetthet vil avklares i arbeidet med 
arealdelen.  

Det ønskes bedre kollektivtilbud, hvordan er 
dette ivaretatt i planen? Mange er idag 
avhengige av bilen, og bringing/henting av barn 
og ungdom. Et dårlig kollektivtilbud er ikke 
bærekraftig. Tilbudet må forbedres, og det må 
være buss for barn og ungdom også på 
ettermiddagstid, ikke bare skoletid. Teknisk 
infrastruktur for kollektivtilbudet, som busskur, 
må forbedres. 

Kollektivtilbudet er fylkeskommunens 
ansvarsområde, men planforslaget vil bidra til å 
skape et bedre grunnlag for kollektivtilbudet, 
gjennom samordnet areal- og 
transportplanlegging. Et bærekraftig 
kollektivtilbud er avhengig av en relativt høy 
boligtetthet langs kollektivnettet og at viktige 
trafikkgenererende funksjoner som 
forretninger, tjenesteyting, kontorer og 
kulturtilbud er samlokaliserte. Områder med 
spredt bebyggelse er vanskeligere å betjene 
med kollektivtilbud. En samordnet areal- og 
transportplanlegging vil også styrke 
mulighetene for flere gående og syklende.  

Det virker ikke bærekraftig å bygge ned myr på 
Kolnes med nytt utbyggingsområde. 

Myr er svært viktig for karbonlagring, 
artsmangfold, fordrøyning ved flom og naturlig 
overvannshåndtering. Kunnskap om myrenes 
viktige rolle har kommet mye tydeligere frem 
etter forrige rullering av kommuneplanen og 
tidligere praksis med å fjerne myr for å 
muliggjøre utbygging er ikke lenger 
hensiktsmessig eller ønskelig. Myrområder 
forstås i dag som viktig å ta vare på og dette må 
tas hensyn til i arbeidet med samfunnsdelen og 
arealdelen. Nedbygging eller annen reduksjon 
av myrområder vil ha negativ innvirkning på mål 
om kutt av klimagassutslipp.   

Vil områder avsatt til bolig i kommuneplan, 
uten reguleringsplan, være «tapte» 
utviklingsområder? 

Det bør sendes inn arealinnspill for ønskede 
utbyggingsområder ved varsel om oppstart av 
arealdelen. Nye boligområder som ikke er i 
samsvar med føringene i en vedtatt 
arealstrategi vil ikke prioriteres i vurderingene 
om disponering av areal.  

Noen var i sine innspill kritiske til 
kunnskapsgrunnlaget, særlig til 
Scenarioutredningen. Det ble vist til at 
kildegrunnlaget var tynt.   

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av 
fagkyndige og legger blant annet til grunn 
statistikk fra SSB.  

Noen var i sine innspill kritiske til måten 
folkemøtene var informert om. Vanskelig å bli 
oppmerksomme på at de skulle avholdes. 
Etterlyses bruk av sosiale medier for å legge til 
rette for at også yngre kan få delta på 

Folkemøtene har vært informert om i avis, 
kommunens nettsider og på sosiale medier. 
Kommunen ser at det er en utfordring å få unge 
til å delta i tradisjonelle former for medvirkning, 



folkemøter. Har det vært inkludering av 
innbyggerne utenom folkemøtene? 

slik som folkemøter, og vil se på alternativer i 
fremtiden. 
Det har vært medvirkning av innbyggere i 
planarbeidet. Det har vært benyttet digitale 
plattformer grunnet pandemien.  

Karmøy stiller svakt på flere områder, som 
utdanning, arbeidsplasser og økonomisk vekst, 
men potensiale. Klarer man å bygge opp 
attraktive sentere og klynger?  

Planforslaget legger til rette for å utvikle 
attraktive byer og tettsteder. Samling av 
forretninger, kontorer og tjenesteyting i byene 
vil gi gode synergieffekter. Det skal i arealdelen 
arbeides med planlegging av 
næringsfunksjoner- og arealer.  

Det betyr ingenting at Karmøy kutter i 
klimagassutslipp, Karmøy kan ikke redde 
verden. 

Karmøys utslipp er en liten del av verdens totale 
utslipp, men samtidig har innbyggere i Karmøy 
(og den vestlige verden) relativt sett store 
utslipp per person, noe som også betyr at det er 
et stort potensial for utslippskutt per person.  

Skal alle eldre bo i byene fra nå av? Det legges opp til fortetting i byene, men det 
spesifiseres ikke hvem som skal bo der. Det 
legges opp til at alle boligområder blir robuste 
og fleksible, slik at de tåler ulike 
beboersammensetninger over tid. Noen eldre 
ønsker å bo i enebolig hele livet, andre ønsker 
seg leilighet, dette er forskjellig og er 
individuelle valg.   

Det bør gjøres en ryddejobb i kommuneplanen, 
der uhensiktsmessige boligområder i periferien 
fjernes fra kommuneplanen og legges til i mer 
sentrumsnære strøk. 

Arealdisponering gjøres i arealdelen, etter de 
overordnede føringene i arealstrategien.  

Vil eiendommer satt av til bolig i 
kommuneplanen gjøres om, dersom det er i 
samsvar med arealstrategien? 

Arealdisponering i arealdelen vil gjøres etter 
føringene i arealstrategien. Områder som ikke 
er samsvar med arealstrategien vil bli vurdert 
omdisponert, men det vil også tas hensyn til om 
områdene allerede er regulert. Det er ikke 
automatikk i at regulert areal forblir, men en 
vedtatt reguleringsplan kan bli vektlagt i 
vurderingen.  
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