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MØTE REFERAT
Administrativt møte – Kommunedelplaner for Kopervik,
Åkrehamn og Skudeneshavn
Møtested: Møterom Kysten, Statenshus
(Lagårdsveien 44, Stavanger)
Møtedato: 04.10.2018

Tid: Kl. 10.00 – 13.00

Fra Karmøy kommune :
Plansjef Ove Røys, plan og strategi
Seniorarkitekt Jarle Stunes, plan og strategi
Samfunnsplanlegger Håkon Randal (referent), plan og strategi

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Seniorrådgiver Knut Harald Dobbe, avdeling miljø

Fra Rogaland fylkeskommune:
Rådgiver Synnøve Hognestad, regionalplanavdelingen
Rådgiver Leiv Berge, regionalplanavdelingen
Rådgiver Ingvar Kristiansen, seksjon for kulturarv
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MØTETS HENSIKT
Avklare videre prosess knyttet til alle innsigelser og faglige råd til kommunedelplanene for
Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn.
Legge frem forslag til løsninger for hvordan innsigelser og faglige råd skal håndteres i nye
planforslag og de videre planprosessene.

FORBEREDELSER
Karmøy kommune ved plan og strategi tok initiativ via e-post til et admi nistrativt drøftingsmøte
med fylkesmann og fylkeskommune. For å sikre god framdrift i prosjekt ene, med bakgrunn i
ambisjoner om endelig behandling av kommunedelplanene senesti våren 2019,ønsket Karmøy
kommune et effektivt møte der en avklarte videre prosess knyttet til alle innkomne innsigelser og
faglige råd. Fra Karmøy kommunes side var det ønskelig at møtedeltakerne hadde tilstrekkelig
mandat til å avklare de forhold som er påpekt i uttalelsene fra sine organisasjoner. Av den grunn
ba Karmøy kommune om at fylkesmann og fylkeskommune gjorde nødvendige avklaringer
internt i sine organisasjoner før møtet fant sted. Som en del av møteforberedelsene sendte Karmøy
kommune ut f ølgende dokumenter i forkant:
Notat som oppsummerte hvilke grep som blir gjort med tanke på de innsigelser og faglige
råd som er fremmet til kommunedelplanene.
Forslag til reviderte planbestemmelser for Kommunedelplan for Kopervik.
Planbestemmelsene til Kopervik -planen fungerer som en mal for Åkrehamn -planen og
Skudeneshavn-planen.
Forslag til revidert plankart for Kommunedelplan for Kopervik. Plankartet til Kopervik planen fungere r som en mal for Åkrehamn -planen og Skudeneshavn-planen.
DRØFTINGER
D røftingene tok utgangspunkt i de innsigelser og faglige råd som gikk fram av fylkesman nens og
fylkeskommunens uttalelser til første offentlige ettersyn av kommunedelplanene . Det
understrekes at konklusjonene fra drøftingene ikke er bindende. Endelig avklaring rundt
innsigelser og faglige råd vil først avklares i løpet av det andre offentli ge ettersyn av
kommunedelplanene .
INNSIGELSER
KDP Kopervik - Område F/N01-05 (Bygnes)
Innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland til at det åpnes for alle typer handel på Bygnes.
Konklusjon:Karmøykommuneforslår at sakentas videretil mekling.Fylkesmannen slutter segtil forslaget.
KDP Kopervik - Område B/K/TY/F 10 (Sveinsvolljordet)
Innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland til at det aktuelle friområdet avsatt i kommuneplanen
omdisponeres til utbyggingsformål i kommunedelplanen. Konklusjon:Fylkesmannen kan vurdereå
trekkeinnsigelsendersomdet i planforslagetinnarbeidesen løsningsomsikrer framtidig grøntstruktur på
Sveinsvolljordet.Karmøykommuneforeslårat det innarbeidesen løsningi planforslagetsomivaretar de
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hensynsomfylkesmannenpåpeker.En slik løsningkan væreå stille krav til utarbeidingav reguleringsplan
for Sveinsvolljordet der en i særliggrad leggerføringersomsikrer parkfunksjoner/grøntstruktur.
KDP Åkrehamn - Område B/K/F04 (østre side av fv. 47 mellom Åkra amfi og Coop Extra)
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at formål forretning
inngår i området. Konklusjon:Fylkesmannog fylkeskommuneopprettholdersineinnsigelser.Karmøy
kommunevedrådmannenvil imøtekommeinnsigelseneog vi seområdettil boligformål(slik somi
kommuneplanen2014-2023).
KDP Skudeneshavn - Område o_FRI08(Lahammer)
Kystverket fremmer innsigelser til at næringsarealet ved Lahammer i kommuneplan avsettes til
formål friområde i kommunedelplan. Konklusjon:Karmøy kommuneforeslårat sakendrøftesdirekte
medKystverket.Fylkesmannen,somhar ansvaretfor å samordnestatligeinnsigelsertil kommunaleplaner,
tar dettetil orientering.
KDP Skudeneshavn - Område NÆR3 (Kuvikjå/ferjekaia/Skude fryseri)
Rogaland f ylkeskommune fremmer innsigelse til at reguleringsplanforslag for utvidelse av Skude
fryseri er lagt inn i kommunedelplanen. Kommuneplanen må legges til grunn for planen for
Skudeneshavn, inntil ny plan er vedtatt. Konklusjon:Karmøykommuneopplyserom at
reguleringsplanenhar gjennomgåttny behandlingog ble vedtatt i kommunestyret24.09.2018.Grunnlaget
for fylkeskommunens
innsigelsefaller dermedbort.
KDP Kopervik - Rekkefølgebestemmelsefor utbygging av Asaldalen (Område B17)
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelser til at det ikke er lagt inn rekkefølgebestemmelse
om at boligområdet Asalheim skal bygges ut etter at boligområdene som ligger nærmere Kopervik
sentrum er bygd ut. Konklusjon:Karmøykommuneønskerikke at Asaldalenskalomfattesav en
rekkefølgebestemmelse
og påpekerat delerav områdeter angitt somet prioritert utbyggingsområdei regional
plan for arealog transport på Haugalandet.Karmøykommunevil omtaleemneti revidert planforslag.
KDP Åkrehamn - Allmennhetens tilgang til str andsonen
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at det ikke er innarbeidet planbestemmelse i
kommunedelplan for Åkrehamn som tar sikte på å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen.
Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at innsigelsener i varetatt i revidertebestemmelser
og
plankart. Fylkeskommunen
vil vurdereå trekkesin innsigelse.
Samtlige planer - Uklart forhold mellom kommunedelplan, kommuneplan og reguleringsplan
Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigels e til plangrep (mange
reguleringsplaner skal ha forrang, uklare bestemmelser om direkte behandling av byggesøknader)
som fører til at planen ikke gir et godt nok samlet bilde av hovedtre kkene i arealdisponeringene, jf.
plan - og bygningsloven § 11-5. Konklusjon: Fylkesmannog fylkeskommunevil vurdereå trekkesine
innsigelserdersomplanbestemmelsene
knyttet til plankrav ytterligerespesifiseres
og skjerpes.Karmøy
kommunevil bearbeideplanbestemmelsene
for å forsøkeå ivaretadehensynsomfylkesmannog
fylkeskommunepåpeker.
Samtlige planer - Bruk av formål kombinert bebyggelse og anlegg i stedet for sentrumsmål
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at det ikke er brukt formål sentrumsområde for
de ulike sentrumsområdene. Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at innsigelsener ivaretatt i
revidertebestemmelserog plankart. Fylkeskommunen
vil vurdereå trekkesin innsigelse.
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Samtlige planer - Fordeling og dimensjonering av funksjonene bolig, forretning og kontor i
bysentrene
Rogaland f ylkeskommune fremmer innsigelse til manglende bestemmelser for fordeling og
dimensjonering av de ulike funksjonene bolig, forretning og kontor i bysentrene.
Konklusjon:Fylkeskommunen
vil vurdereå trekkesin innsigelsedersomKarmøykommunespesifiserer
hvilken type funksjonersominngår i hvert enkeltsentrumsområde.
Karmøykommunevil innarbeideen mer
detaljertspesifiseringfor funksjonsdelingfor sentrumsområderi planbestemmelsene.
Samtlige planer - Infrastruktur for miljøvennlig transport
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at infrastruktur for miljøvennlig transport ikke er
vist i plankartet. Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at innsigelsener ivaretatt i reviderte
bestemmelserog plankart. Fylkeskommunen
vil vurdereå trekke sin innsigelse.
Samtlige planer – Utbyggingsavtale
Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til § 2-1 «Utbyggingsavtaler» med bakgrunn i at
kommunen har ikke hjemmel til å stille vilkår om utbyggingsavtale, eller stille krav i plan om at
avtale skal inngå før tillatelse gis. Konklusjon:Karmøykommunetar bestemmelse
om utbyggingsavtale
ut av planbestemmelsene.
Fylkesmannenakseptererløsningen.
Samtlige planer - Miljøoppfølging og overvåkning
Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til § 2-4 «Mil jøoppfølging og overvåkning» fordi det
ikke kan settes en universell «minimumshøyde» som er lik alle steder i planområdet. En sikker
bølgehøyde i tilknytning til stormflo må bygge på en konkret vurdering av ulike
lokaliteter/områder innenfor planområdet, d er en legger til grunn tabell i temaveileder
«Havnivåstigning og stormflo» med tillegg av beregnet bølgehøyde. Fylkesmannen kan ikke se at
kommunen har vurdert dette. Slik som bestemmelsennå foreligger, er den i strid med plan - og
bygningslovens § 4-3. Ko nklusjon. Konklusjon: Karmøykommunetar bestemmelse
om miljøoppfølging
og miljø ut av planbestemmelsene
. Årsakener at tekniskforskrift uansettskal leggestil grunn i
reguleringsplanbehandling
og byggesaksbehandling.
Fylkesmannenakseptererløsningen.
Samtlige planer - Uteoppholdsareal
Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til § 2-5
«Uteoppholdsareal» fordi den ikke ivaretar forholdet knyttet til felles uteopphold og lek i
sentrumsbebyggelsen. Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at innsigelsener ivaretatt i
revidertebestemmelserog plankart. Fylkesmannenog fylkeskommunenvil vurdereå trekkesineinnsigelser
dersomKarmøykommunebearbeiderbestemmelsen.
Det er ønskeligat Karmøykommunetar utgangspunkti
bestem
melsenesomer angitt i Regionalplan for arealog transport på Haugalandet.Karmøykommunevil
gjøreen ny vurdering av planbestemmelsen
sett i lys av regionalplan for arealog transport.
Samtlige planer – Byggegrensemot sjø
Fylkesmannen i Rogaland fr emmer innsigelse til § 6-1 «Byggegrense»fordi det ikke kan gis en
generell bestemmelseom at formålsgrensene i kommuneplan eller gjeldende reguleringsplaner
skal fungere som byggegrense, jf. vedlagt brev fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet
datert 25.04.2018.Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at innsigelsener ivaretatt i reviderte
bestemmelserog plankart. Fylkesmannenvil vurdereå trekkesin innsigelse, menvil først vurderedettei
sambandmedandregangsbehandling
av kommunedelplanene
. Karmøykommunebør gi en nærmere
begrunnelsefor hvilke kriterier somer lagt til grunn for angitt byggegrense.
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Samtlige planer - Kulturminner
Rogaland fylkeskommuner fremmer administrativ innsigelse til de tre kommunedelplanene
dersom en ikke viser automatisk fredede kulturminner som hensynssone11-8d med bestemmelse
og knytter hensynssone11-8c) til denne. Fylkesrådmannen viser til brev herfra den 01.02.2017,

der det ble bedt om akkurat dette. Såsynes ikke å ha blitt gjort, jf. innsendte plankart og
bestemmelser.Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at forholdeter ivaretatt i reviderte
plankart. Fylkeskommunen
vil vurderedettei sambandmedandregangsbehandling
av kommunedelplanene.
FAGLIGE RÅD
KDP Åkrehamn - «Kulturaksen» bør vises i plan kartet som en turveg/turdrag

Fylkeskommunen i Rogaland anbefaler at kulturaksen vises i kartet, gjerne som en
turvei/turdrag med SOSI-kode 1140.Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at innsigelsener
ivaretatt i revidertebestemmelser
og plankart. Fylkeskommunentar dettetil orientering og vil gjøreen ny
vurdering i sambandmedandregangsbehandling
av kommunedelplanene.
KDP Åkrehamn - Hensynssone kulturvern – Åkra kirke/ Den middelalderske kirkegården
Fylkeskommunen forutsetter at det den middelal derske kirkegården vises med hensynsone
kulturvern, da den er et automatisk freda kulturminne. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak
som kan virke inn på det automatisk freda kulturminnet er ikke tillatt med mindre det foreligger
dispensasjon fra kultu rminneloven. Konklusjon:Karmøykommuneargumentererfor at innsigelsener
ivaretatt i revidertebestemmelser
og plankart. Fylkeskommunen
tar dettetil orientering og vil gjøreen ny
vurdering i sambandmedandregangsbehandling
av kommunedelplanene.
ANDRE INNSPILL
Kommunedelplan for Kopervik
Fylkeskommunen ber om at hensynssonekulturvern rundt trehusbebyggelsen på Treborg
bør utvides til å inkludere enebolig fra 1800-tallet på gnr. 58 bnr. 61 (nord for Sonjas
trafikkskole) . Konklusjon:Karmøykommunein narbeiderfylkeskommunens
innspill i revidert
plankart.
Fylkeskommunen ber om at det vises hensynssonekulturvern rundt enebolig på gnr. 59
bnr. 233 (Kålodden/Frisaneset). Konklusjon:Karmøykommuneinnarbeiderfylkeskommunens
innspill i revidert plankart.
Fylkeskommunen ber om at det vises hensynssoneautomatisk fredet kulturminne rundt
Straumsund bru. Konklusjon:Karmøykommuneinnarbeiderfylkeskommunens
innspill i revidert
plankart.
Fylkeskommunen ber om at saker knyttet til hensynssoner for kulturver n bør både
vurderes av kommunal og fylkeskommunal kulturvernmyndighet. Planbestemmelse om
hensynssoner kulturvern bør derfor endres til å også inkludere at fylkeskommunal
kulturmyndighet. Konklusjon:Karmøykommuneinnarbeiderfylkeskommunens
innspill i revidert
plankart.
Fylkeskommunen mener at det er viktig at kommuneantikvaren inkluderes i prosessen
rundt framtidige reguleringsplan for Kopervik og reguleringsplan for Treborg. I tillegg bør
r eguleringsplan for Treborg bør være i kommunal regi. Konklusjon:Karmøykommunetar
fylkeskommunens
innspill til etterretning.
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