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Sammendrag
Kvala Arkitekter fremmer på vegne av HJR Rasmussen Bygg forslag til endring av del av plan 217
Reguleringsplan for Sevland, del av gnr. 12.
Planområdet er til sammen 1,6 daa stort. Hensikten med planarbeidet er å endre adkomstveg for tre
boliger i Hansadalen fra offentlig til privat veg. I tillegg er regulert snuplass tatt ut av planen, og
vegareal og byggegrenser justert iht. eksisterende situasjon og gjeldende norm.

1. Bakgrunn for planarbeidet
1.1 Bakgrunn
Grunneier har søkt om tillatelse til oppføring av en enebolig på gnr. 12/418. Byggesøknaden
inneholdt blant annet søknad om dispensasjon fra opparbeidelse av adkomsvegen slik den er
regulert. I forbindelse med behandling av byggesaken kom det fram at kommunen primært ønsker at
slike avvik behandles som reguleringsendring framfor dispensasjon. Foreliggende planforslag er en
oppfølging av kommunens anbefaling.
1.2 Eierforhold
Søker eier selv gnr. 12 bnr. 418. Planforslaget berører i tillegg gnr. 12 bnr. 8, 45, 196 og 295, som er
private eiendommer, og bnr. 414 og en umatrikkulert del av Hansadalvegen, kommunal veg. I tillegg
har gnr. 12 bnr. 91 adkomst gjennom området.

2. Planprosessen
Det ble holdt oppstartsmøte mellom søker og Karmøy kommune den 27.06.2022. Representanter fra
søker, konsulent og Karmøy kommune var til stede i møtet.
Planarbeidet varsles med brev til berørte
naboer datert 01.07.2022, og kunngjøres på
Karmøy kommune sine nettsider. Frist for
innspill er satt til 29.07.2022.
Karmøy kommune ved planavdelingen 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 natur- og
friluftsområder. Dersom det ikke foreligger
vesentlige merknader til endringsforslaget ved
fristens utløp, kan endringen vedtas slik den
foreligger ved varsling.

Plankartet slik det framgår i varsel om planarbeid, datert
01.07.2022.
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3. Planstatus
3.1 Gjeldende kommuneplan
I arealdelen til gjeldende kommuneplan er området vist til boligformål, eksisterende.
3.2 Gjeldende reguleringsplan
Området inngår i plan 217 Reguleringsplan for Sevland, del av gnr. 12 og plan 218 Reguleringsplan for
Hansadalen. I gjeldende plan er området vist til boligformål og veg. Hansadalvegen er regulert med
kjørebredde på 6 m og fortau på 2 m. Kun kjørevegen inngår i endringsforslaget. Adkomstvegen er
regulert med bredde på 4 m. Området ligger nært opp til plan 217-1 Del av reguleringsplan
Sevland/Hansadalen.

217-1

217

I arealdelen til gjeldende kommuneplan, vedtatt 16.06.2015, er
området vist til boligformål.

Området er regulert i plan 217, vedtatt 30.05.1979,
og plan 218 Hansadalen, vedtatt 01.03.21978, og
grenser til plan 217-1, Sevland/Hansadalen, vedtatt
11.02.1990.

4. Dagens situasjon
Området ligger nederst i Hansadalen på Sevland.
Bebyggelsen i nærområdet består hovedsakelig av
frittliggende småhusbebyggelse i form av private
eneboliger og en barnehage.
Adkomstvegen som søkes endret er opparbeidet med
asfaltert overflate og det er etablert sluk for
oppsamling av overflatevann i overgangen mellom
adkomstvegen og Hansadalvegen. Trasé for
kommunale vann- og avløpsledninger ligger i
adkomstvegen og fortsetter videre nord-østover
Hansadalvegen.
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Gnr.
12/91

Gnr.
12/45

Eiendommen som skal
bygges ut, gnr. 12/418.

5. Planforslaget
5.1 Planlagt arealbruk
Planendringen omfatter et areal på til sammen 1,6 daa, og er regulert til boligformål og vegareal.

Arealformål
Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1)
Frittliggende boligbebyggelse (FB)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ((§12-5 nr. 2)
Kjøreveg (KV)
Totalt

Ny plan (daa)

Tidligere plan (daa)

1,2

1,1

0,4
1,6

0,5
1,6
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5.2 Endringen
Eksisterende adkomstveg til Hansadalvegen 1 og 5 har
i tidligere plan vært regulert som offentlig kjøreveg
med snuhammer. Vegen er ca. 30 m lang og vil etter
utbygging på gnr. 12/418 være adkomst for til sammen
3 boliger.
Med planendringen søkes eierform for vegen endret
fra offentlig til felles privat, og snuhammeren tatt bort.
Samtidig justeres vegtraséen i samsvar med
eksisterende situasjon. Byggegrense settes til 5 m
langs KV1 (samleveg) og 3 m langs KV2 (adkomstveg).
Vegkryss med siktsoner er utformet som felles
avkjørsel i henhold til retningslinjene i kommunens
vegnorm (kap. 3.5.3 og 3.12).
I bestemmelsene er det lagt til en paragraf for
vegarealer regulert etter pbl. 2008.

Planforslaget

5.3 Tilkomst
Felles kjøreveg (f_KV2) er regulert slik den er opparbeidet, som adkomstveg for personbil til
Hansadalvegen 1, 5 og framtidig bebyggelse på gnr. 12/418. Vegarealet ligger på gnr. 12/295, langs
grensa mot gnr. 12/418, og strekker seg fra Hansadalvegen fram til grense mot gnr.12/45
(Hansadalvegen 5), som er den innerste eiendommen med adkomst fra KV2. Gnr. 12/91
(Hansadalvegen 1) har ikke direkte tilknytning til selve adkomstvegen, men er eid av samme
grunneier som gnr. 12/295, og er dermed sikret tilkomst.
Ved henting av avfall stopper søppelbilen i dag ved vegkanten i Hansadalvegen. Dunkene settes ut
ved vegen på hentedagen. Ordningen vil bli videreført som i dag.
Haugaland brann og redning stiller krav om asfaltbredde på minst 3,5 m for tilkomst ved slokking. Det
er derfor lagt inn krav i bestemmelsene om at f_KV2 skal ha asfaltert bredde på minst 3,5 m.

5.4 Natur- og kulturverdier
Planområdet er sjekket ut i tilgjengelige kartbaser, og det er ikke registrert viktige natur- eller
friluftsinteresser i området. Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig i denne sammenheng, da
arealene består av etablert bebyggelse, opparbeida hager og vegareal.
En SEFRAK-registrert bolig ligger innenfor planområdet og berøres av byggegrense til KV2.
Planendringen innebærer ikke tiltak på selve bygningen, og har derfor ingen praktisk betydning for
dagens situasjon. Ved oppføring etter eventuell rivning eller brann vil det innebære at boligen må
flyttes noe innenfor eiendommen.

5.5 Folkehelse, universell utforming og barn og unges interesser
Gnr. 12/418 er opparbeidet som fotballbane for privat bruk. Arealene er ikke i bruk av allmennheten
til lek- og uteopphold. Det er ingen stier eller snarveger gjennom området, men Hansadalvegen er en
6
PLANBESKRIVELSE - Plan 217-13 Reguleringsplan for Sevland, del av gnr. 12. Endring fra offentlig til privat veg.
Gnr. 12 bnr. 45, 295 og 418 m.fl. Karmøy kommune

Prosjekt 810622
viktig skoleveg. Ved registrering av barnetråkk ble det påvist at noen oppfatter krysset mellom
Sevlandvegen og Hansadalvegen som problematisk, men at traseen langs planområdet oppleves som
grei.
Planen innebærer ikke endringer som har betydning for den generelle helsen i befolkningen og har
ikke negative virkninger for barn og unges bruk av området. Planområdet er relativt flatt og kan
bygges ut i tråd med prinsippene for universell utforming.

6. ROS-analyse
Sjekkliste for risiko og sårbarhet er gjennomgått og det er ikke funnet forhold som tilsier at det er
knyttet vesentlig fare eller risiko til utbygging av området slik det framgår av planen. Foreliggende
risiko- og sårbarhet i området vil ikke påvirkes vesentlig av endringene.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for vurderingene:
-

Kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det aktuelle planområdet er
vurdert.
Det forutsettes at framtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter.

7. Avslutning og konklusjon
Endringen er en justering av arealplanen for en begrenset del av Hansadalen på Sevland.
Planarbeidet vil ikke gi vesentlige virkninger utenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet i
samsvar med gjeldende regelverk. Vi legger til grunn at forslaget er tilstrekkelig utredet og at
framtidig utbygging kan tilpasses eksisterende bebyggelse og omgivelser på en god måte.
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Vedlegg
Risiko og sårbarhetsvurdering
Sjekkliste for uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Aktuelt
Sanns.
Kons.
Hendelse/Situasjon
Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Risiko

Kommentar

Nei
1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang
Nei
2. Snø-/is-/ sørperas
Nei
3. Ras i tunnel
Nei
4. Flom
Nei
5. Flom ras: erosjon
Nei
6. Radongass
Nei
7. Vind
Nei
8 Nedbør
Nei
9. Overvann
Nei
10. Isgang
Nei
11. Farlige
terrenformasjoner
Nei
12. Annen naturrisiko
Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora
14. Sårbar fauna

Nei
Nei
Nei

15. Naturvernområder
Nei
16. Vassdragsområder
Nei
17. Drikkevann
Nei
18. Automatisk fredet
kulturminne
19. Nyere tids kulturminne/- Nei
miljø
Nei
20. Kulturlandskap
Nei
21. Viktige
landbruksområder
Nei
22. Område for idrett/lek
Nei
23. Parker og
friluftsområder
Nei
24. Andre sårbare områder
Teknisk og sosial infrastruktur
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Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel,
knutepunkt
26. Havn kaianlegg, farleder
27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner
28. Brann, politi ambulanse,
sivilforsvar

Nei

29. Energiforsyning

Nei
Nei

Nei
Nei
Ja

Det er stilt krav i
bestemmelsene om
asfaltert vegbredde
på minst 3,5 m på
f_KV2 for sikring av
tilkomst med
slukkebil.

30. Telekommunikasjon
Nei
31. Vannforsyning
Nei
32. Avløpsanlegg
Nei
33. Forsvarsområde
Nei
34. Tilfluktsrom
Nei
35. Annen infrastruktur
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
Nei
36. Akutt forurensning
37. Permanent forurensning Nei
Nei
38. Forurensning i grunn /
sjø
Nei
39. Støy, støv, lukt
Nei
40. Sterkt/forstyrrende lys
Nei
41. Vibrasjoner
Nei
42. Høyspentlinje
Nei
43. Skog- /gressbrann
Nei
44. Større branner i
bebyggelse
Nei
45. Dambrudd
Nei
46. Vannmagasiner, med
fare for usikker is, endinger
i vannstand
Nei
47. Endring i
grunnvannsnivå
Nei
48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper
Nei
49. Risikofylt industri m.m
Nei
50. Avfallsbehandling
Nei
51. Oljekatastrofe
Nei
52. Ulykke med farlig gods
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53. Ulykke i av- påkjørsler
54. Ulykke med
gående/syklende

Ja
Ja

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

Man kan aldri sikre
seg 100% mot
trafikkulykker der
folk ferdes. Men
vegareal og
avkjørsel med
tilhørende
siktsoner er
planlagt i tråd med
gjeldende
retningslinjer i
kommunal norm
for å redusere
risikoen for
påkjørsel og
ulykker med
gående og
syklende.

Nei
Nei
Nei

Nei
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