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51 87782

09.01 .201 9

93281 820

E134 - Uttale til varsel om planarbeid for Søndre Våge - Gnr. 89 bnr. 2 og 3
og gnr. 84 bnr. 5 - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 20.1 2.201 8. Formålet med planarbeidet er å utvide
eksisterende masseuttak og tilbakeføre masser slik at arealene kan brukes til
landbruksformål.

Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning

planprogram. I kommuneplanen

er området vist til LNF- formål.

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan,
planretningslinjer

uten

Statlige

for samordnet bolig - , areal - og transpor tplanlegging,

vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.

Vi uttaler

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen,
som statlig fagmyndighet

og

med sektoransva r innen vegtransport.

Planområdet grenser til E134 og vil få ad komst fra riksvegen. I denne saken uttaler Statens
vegvesen seg som sektormyndighet

og som vegeier på riksveg.

Avkjørsel til planområdet må reguleres i samsvar med vegnormalen N1 00 , og det m å stilles
rekkefølgekrav til utbedring av eksisterende avkjørsel . Planb estemmelsene må stille krav til
teknisk plan for avkjørselen. Teknisk plan skal være i samsvar med håndbok R700

Tegningsgrunnlag , og inneholde teknisk grunnlag, som f.eks. C- tegninger o g plan for
håndtering av overvann. Før byggestart skal teknisk plan være godkjent av Statens vegvesen,
og det skal være inngått en gjennomføringsavtale.
E134 er vist i klasse 1 i Rammeplan for avkøyrsler og byggjegrenser på riks - og fylkesvegar i

Region vest . Anbefalt byggegrense til vegen er 50 m. Mellom byggegrense og riksveg skal
det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens
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funksjon i samsvar med reguleringsformålet.

Det gjelder bl.a. areal til parkering,

manøvrerin g av kjøretøy, opphold, lagring, faste installasjoner osv.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen

Ivar Tho r kildsen
Seksjonsleder

Kyvik Gro Osmundsen
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