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UTTALE TIL VARSEL OM PLANARBEID SØNDRE VAAGE GNR 89/2,3
OG 84/5 - KARMØY KOMMUNE
Vi viser til brev mottatt 10.05.2019 om varsel om planarbeid – detaljregulering for Søndre Våge –
gbnr. 89/2,3 og 84/5 i Karmøy kommune.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å ta ut stein/masser i et område på omtrent 100
daa, og med en volummasse på omtrent 700.000 m3 på eiendommene 89/2 og 89/3. Det kan også
være aktuelt å ta med eksisterende massetak på eiendommen 84/5. Til sammen kan størrelsen på
uttaket komme opp mot omtrent 900.000 m3.
Et annet mål med planen er å tilbakeføre masser opp mot opprinnelig terrengnivå og dekke til med
et topplag, slik at arealene kan brukes til landbruk.

Det planlagte massetaket ligger i nedslagsfeltet til Fiskåvatnet. Dette vannet fungerer som
reservevann for Hydro, men kan også brukes som krisevann for Karmøy kommune. Over tid kan
avrenning fra massetaket påvirke vannkvaliteten i Fiskåvatnet. Det er derfor viktig at det blir en
grundig gjennomgang av dette i konsekvensutredningen.
Det burde også gjøres en vurdering om aktiviteten i massetaket vil påvirke potensielt grunnvann i
området.
Så nært en vannkilde er det viktig at det er gode rutiner på bruk og lagring av petroleumsprodukter
og andre kilder til forurensning, samt beredskapsplaner for å håndtere eventuelle uhell.
I forbindelse med mottak av masser som vil bli brukt til landbruk må det gjøres en vurdering av
risiko for spredning av planteskadegjørere, svartelistede arter og andre uønskede vekster som for
eksempel floghavre.
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