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Vår ref:
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Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Knut Harald Dobbe, 51 568961

Protokoll fra mekling om kommune delplan er for Kopervik, Åkrehamn og
Skudeneshavn i Karmøy kommune
Meklingsmøte

Statens hus den 20.februar 201 9 fra klokken 09.30 – 13.00.

Møtedeltagere
Karmøy kommune :

Jarle Nilsen – ordfører
Leif Malvin Knutsen – varaordfører
Ove Røys – plansjef
Jarle Stunes – kommuneplanlegger

Rogaland fylkeskommune:

Solveig Ege Tengesdal – fylkesordfører
Synnøve Hognestad – rådgiver

Fylkesmannen i Rogaland:

Magnhild Meltveit Kleppa – fylkesmann/mekler
May Britt Jensen – fylkesmiljøvernsjef
Knut Harald Dobbe – plankoordinator
Ragnhild Askeland – meklingssekretær (referent)

Bakgrunn og tema for mekling
Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelser til k ommunedelplanene
for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshav n .
På denne bakgrunn ble det gjennomført drøftingsmøte r mellom Karmøy kommune,
fylkeskommunen og Fylkesmannen . Videre utarbeidet komm unen revidert e plan forslag som ble lagt
ut til nytt offentlig ettersyn , og det har vært ytterligere dialog mellom partene for å finne løsninger i
saken.
Planendringene som nå er lagt frem komme r innsigelsen e til Fylkeskommunen tilstrekkelig i møte, jf.
brev av 19.02.201 9. Innsigelsen fra Fylkeskommunen er med dette løst.
E-postadresse:
fm ro post@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230
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Vi viser til Fylkesmannen sitt brev den 15. januar , hvor planendringene løser konkrete punkter i
innsigelse n . Når det gjelder innsigelse n til kommunedelplan bestemmelsene §§ 1-1 til 2-1, er denne
løst ved at Karmøy kommune tar inn løsningsforslag sendt oss den 18.02.201 9.
Innsigelser fra Fylkesmannen som var til mekling:
I.

Kommunedelplanene for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn § 6 -1 om byggegrense mot
sjø med tilhørende byggegrense i plankart , i konflikt med plan - og bygningsloven § 1-8.

II.

Kommunedelplanen for Kopervik § 3.4.1 åpner for all type handel på Bygnes, i strid med
Regional plan for areal og transport på Haugalandet, nasjonale føringer og statlige
planretningslinjer for samordna bolig -, areal - og tra nsportplanlegging.

Fra meklingen:
Karmøy kommune la fram følgende hovedargument til meklingspunkt I om byggegrensemot sjø:
•

Kommunen består av t re byer med særpreg og ulik historie. De siste år ene har det vært
fokus på byområdene , der en har igangsatt planarbeid med b red medvirkning . Planforslaget
er derfor god t forankret i kommunen.

•

Arbeidet med å fastsette byggegrensen vil kunne ha betydning for andre kommuner, og det
er lagt ned et grundig arbeid for å finne gode løsninger ut fra etablert bebyggelse og vedtatte
reguleringsplaner.

•

Det vises til at de aktuelle områdene har tradisjon med tilknytning til og bruk av sjøen, og at
det derfor er viktig at byggegrensen fastsettes slik at den ivaretar den tradisjonelle bruken av
de sjønære områder. I regulerte områder videreføres byggegrensen slik den er fastlagt i
gjeldende reguleringsplankart. Områdene er i stor grad privatise rt, og byggegrensen er satt
for å ikke legge hinder for videreutvikling i de bebygde områdene, men sikre dynamisk
utvikling.

•

Byggegrensen mot sjø er fastsatt med bakgrunn i prinsipper utarbeidet av kommunen.
Byggegrensen med tilhørende prinsipper er utar beidet i første omgang for Kopervik, og vil
bli videreført til Åkrehamn og Skudenes.

Fylkesmannenla fram følgende hovedargument for å holde fast på innsigelsen knyttet til meklingspunkt I:
•

Etablering av byggegrense mot sjø vil ha overføringsverdi til andre kommuner . Det er derfor
viktig at den blir etablert etter en grundig vurdering som vil være juridisk holdbar .

•

Etter plan - og bygningsloven § 1-8 følger hovedregelen om byggeforbud for tiltak i 100metersbeltet langs sjøen. Det kan unntaksvis fastsettes en konkret byggegrense , jf.
bestemmelsens tredje ledd . Det vises også til ytterligere avklaring fra Kommunal - og
moderniseringsdepartementet (KMD) om utarbeiding av slik byggegrense , og krav til innhold
av vurderinger, jf. brev da tert 25.april 201 8.
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•

Fylkesmannen vurderer at kommunedelplan en ikke i tilstrekkelig grad imøtekommer kravet
om detaljert vurdering av de konkrete områdene , i strid med plan - og bygningsloven § 1-8 og
KMD sin avklaring om utarbeiding av byggegrense. Kommunedelplanen mangler konkret e
vurdering er av de faktiske interessene på stedet, herunder hvilke hensyn som gjør seg
gjeldende (landskap/ friluftsliv/ kulturm inner osv.), hvor det kan åpnes for videreutvikling
med byggeformål og hvor strandsonevernet skal ivaretas. Karmøy kommune har gjort et
arbeid som det kan bygges videre på i dialog mellom kommunen og Fylkesmannen.

•

Med foreslått byggegrense slik den nå foreligger, vil den være i vesentlig konflikt med
formålet bak plan - og bygningsloven § 1-8. Kommunedelplanen åpner for at det kan
etableres tiltak helt ned til sjølinjen, uten nærmere vurdering og vekting av de konkrete
interessene på stedet eller dispensasjon sbehandling etter loven . Dette vil også føre til at
kommunen mister en del av sitt styringsverkøy i strandsoneforvaltningen.

Karmøy kommune la fram følgende hovedargument om meklingspunkt II for Bygnes:
•

Bygnes er diskutert bredt i kommunen og det er politisk flertall for utviklingen som foreslått i
kommunedelplanen . Det har også vært samarbeid med handelsnæringen i området.
Gjennom planforslaget ønsker man å tilrettelegge for handelsutvikling i kommunen, hvor
innbyggerne kan «handle hjemme» og unngå handelslekkasje til Oasen og Raglamyr. Bygnes
ligger i nær tilknytning til nytt fremtidig boligområde, barnehage, gamlehjem osv., slik at
mange som bor i området kan gå og sykle til Bygnes.

•

Det er allerede gi tt dispensasjon til etablering for detaljhandel på Bygnes. I dag er det blant
annet Europris, jernvare, apotek osv. Kommunen ønsker å ivareta småhus i Kopervik
sentrum , som ikke vil være forenlig med mer moderne handelsetablering som krever større
bygg. Kommunen vurderer at Bygnes er eneste område i Karmøy som er tilrettelagt for
videreutvikling til detaljhandel , ettersom Kopervik sentrum ikke har disponible arealer til
annet enn mindre forretninger. Det er satset mye på å gjøre Kopervik så attraktivt som
mulig, og det er derfor behov for å utvide detaljhandel på Bygnes.

•

Bygnes og Kopervik sentrum har en naturlig tilknytning til hverandre. Det vises til at de t er
brukt midler for opprustning av vei i dette området , samt etablering av ny gang - og sykkelvei
som har bedret trafikksikkerheten på strekningen. Det er lagt opp bussholdeplasser langs
strekningen , og arbeides med ny FV 47 fra Veakrossen til Flyplassveien.

Fylkesmannenla fram følgende hovedargument for å holde fast på innsigelsen knyttet til meklingspunkt II:
•

Nasjonale føringer, statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal - og
transportplanlegging, samt nylig vedtatt regionalplan for Haugalandet (vedtatt 201 7) legger
til grunn at detaljhandel skal etableres i sentrum. Planforslaget med
kommunedelplanbestemmelse § 3.4.1 åpne r for all type handel , uten avgrensning mot
detaljhandel.

•

Å åpne for ytterligere detaljhandel på Bygnes vil således være i direkte mot strid med
overordnede føringer og retningslinjer, samt undergrave formålet med regionalplanen.
Bygnes ligger med en slik avstand fra Kopervik sentrum at en åpning for detaljhandel med
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disse dimensjonene, klart bryter med nasjonale føringer om styrke eksisterende by - og
tettstedssentre og bidra til miljøvennlige transportvalg.
•

Fylkesmannen kan ikke se at Bygnes som nærings område skiller seg fra andre steder . Å åpne
for all type handel her vil føre til uheldig presedensvirkning , både for Haugalandet og andre
deler i fylket. Dette gjelder særlig siden regionalplanen er nylig vedtatt og var gjenstand for
en omfattende prosess. Det er derfor viktig at resultatet i denne saken står seg i forhold til
andre tilsvarende saker.

Fylkeskommunensine merknader knyttet til meklingspunkt II:
•

Det påpekes forståelse for Fylkesmannen
forholdet til regionalplanen. Men i denne
lagt til grunn kommunens argumentasjon
og at en på sikt binder disse to områdene
sykkelvei i området .

sine innvendinger til kommunedelplanen og
saken er det fattet et politisk vedtak hvor man har
om nærhet mellom Bygnes og Kopervik sentrum ,
i sammen. Det vises også til etablering av gang - og

Konklusjon
I mekling en ble det enighet mellom Karmøy kommune og Fylkesmannen om følgende :
•

Punkt I:
Kommunedelplanen e for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn § 6-1 om byggegrense mot
sjø med tilhørende byggegrense i plankart vurderes nærme re i samarbeid mellom
kommunen og Fylkesmannen . For dette innsigelsespunktet er det gjort arbeid i forkant av
mekling en , og det arbeide s videre med konkrete prinsipper og verdivurderinger for hvert
område . Dette med intensjon for å finne løsning i saken og komme til en ighet om en konkret
byggegrense . Det blir avtalt arbeidsmøter mellom kommunen og Fylkesmannen.

•

Punkt II:
Karmøy kommune la fram følgende forslag for Bygnes:
I kommunedelplankartet legges det inn en avgrensning for detaljhandel på inntil 200 dekar .
Grensen etableres fra Bohus i sør.
Fylkesmannen avslo løsningsforslaget, og kom med følgende alternative kompr omissforslag:
Det foretas en ytterligere avgrensning i plankartet for detalj handel på for Bygnes, med
avgrensning fra Bohus i sør til Helseleveranse i nord mellom hovedvei og internvei i
næringsområdet nord -sør.
Det ble ikke oppnådd enighet om løsning knyttet til handel på Bygnes og
kommunedelplanbestemmelse § 3.4.1. Saken går til kommunestyret i Karmøy for videre
behandling. Står Karmøy kommune fast på sitt planvedtak eller sitt forslag i meklingen , vil
planen bl i sendt over til Kommunal - og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.
Hvis kommunen vedtar kompromissforslag som Fylkesmannen la fram i mekling, er saken
løst.
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Det vises til p lan - og bygningsloven § 11-16 første ledd om at ved innsigelse til klart
avgrensede deler av planen, kan kommunestyret vedta planen for øvrig med rettslig
bindende virkning. De områder eller deler som det er fremmet innsigelse til, skilles da ut for
videre behandling.

I etterkant

av mekling

Etter meklin gsmøtet har Karmøy kommune og Fylkesmannen hatt telefondialog knyttet til mulig
løsning av meklingspunkt II om detalj handel på Bygnes. Karmøy kommune har lagt fram følgende
nytt løsningsforslag om avgrensning for handelsarealet :
•

Det foretas en avgrensnin g i plankartet for detaljhandel på Bygnes fra Bohus i sør til
Helseleveranse i nord , mellom hovedvei og internvei i næringsområdet nord -sør . I tillegg
innlemmes tomten til Biltema og Europris.

Fylkesmannen godtar løsningsforslaget, og meklingspunkt II er med dette løst.
Gjenstående punkt om byggegrense mot sjø blir diskutert videre mellom partene, jf. også
konklusjonen i meklingsmøtet.

Signering for godkjent protokoll fra meklingsmøtet:

Jarle Nilsen
ordfører

Solveig Ege Tengesdal
fylkesordfører

Magnhild Meltveit Kleppa
fylkesmann

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ikke signatur .

