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Ad

odkennelse av

2. september 2019

lan 4052 Kalsto.

Det vises til mottatt melding om at plan 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ
- DEL AV 83/28 mfl. er godkjent i Karmøy kommunestyre 1. juli 2019. Vi vil med dette
benytte vår rett til paklage dette vedtaket, jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven.
Innledningsvis vil vi understreke at dette er en klage som er skrevet av legfolk, uten
juridisk kompetanse. Det er derfor mulig at det i saken er begått prosessuelle feil som
vi ikke har oppdaget. Dersom det ved gjennomgang av saken blir avdekket feil og
mangler ved planen og forutsetningene som er lagt til grunn for dens godkjennelse,
ber vi om at disse også må vurderes på selvstendig initiativ. Dette gjelder selvsagt
både kommunal saksbehandler eller annet overordnet forvaltningsorgan.
Vi mener det er grunnlag for å kjenne vedtaket i Karmøy kommunestyre ugyldig både
på grunn av de vurderinger som er gjort i administrasjonen i Karmøy kommune,
Fylkesmannens saksbehandling samt til sist Karmøy kommunestyre.
F lkesmannens saksbehandlin

.

I brev av 24/1-17 fremmer Fylkesmannen i Rogaland innsigelse mot Plan 4052,
Reguleringsplan for Kalstø, del av 83/28 m.f.
Dette var en sterk innsigelse med tre hovedpunkt:
1.: Slik vi ser det åpner ikke gjeldende kommuneplan for flere boliger i dette området.
I 1992 ble området avsatt til bolig i kommuneplanen for å stadfeste eksisterende
bebyggelse i området. Planen åpner altså ikke for fremtidig boligbygging, og slik vi
ser det er området ferdig utbygget.

2.: Fra plankartet i siste oversending ser vi at det ikke er samsvar mellom det som er
avsatt til boligformål i kommuneplanen og det som reguleres til boligformål i plan
4052. For å kunne realisere BF2 og BF4 er eksisterende boligareal utvidet inn i LNFområdet og ned mot strandsonen. Planen er dermed i strid med LNF-formålet i
kommuneplanen og § 1-8 i plan- og bygningsloven. En slik utbygging vil komme i

vesentlig konflikt med områdets strandsoneverdier, og bebyggelsen vil fremstå som
skjemmende i landskapet og fra sjøen.
3.:Når det gjelder veien (f.-KVI) vurderer vi at den samlet sett er for omfattende i et
område med viktige landskaps- og friluftsinteresser. Området har bevart en stor del
av sin opprinnelige karakter og veien vil beslaglegge et område som har lite teknisk
inngrep i fra før. I tillegg vil veien virke skjemmende i landskapet og komme i
vesentlig konflikt med byggeforbudet i strandsona og LNFformålet i kommuneplanen.
Veiens plassering vil også føre til en ytterligere fragmentering av områdets
grønnstruktur.

Som en følge av dette blir det arrangert et meklingsmøte mellom Karmøy kommune,
og Fylkesmannen på forsommeren 2017.
På bakgrunn av dette meklingsmøtet utarbeides det et nytt reguleringsplanforslag
som hensyntar Fylkesmannens krav, og Fylkesmannen trekker derfor, i brevs form,
sin innsigelse mot planen. Dette nye planforslaget er imidlertid uspiselig for
tiltakshaver, og det avvises formelt av Hovedutvalg teknisk og miljø den 27/2-18.
Det avviste forslaget, som er bakgrunnen for at Fylkesmannen trakk sin innsigelse,
eksisterer derfor ikke lenger. Det juridisk interessante da, er om hvorvidt
fylkesmannens opprinnelige innsigelse av 24. januar 2017 derved faktisk trer i kraft
igjen, all den tid reguleringsforslaget som er bakgrunnen for at innsigelsen er trukket,
nå ikke lenger eksisterer, hverken formelt eller faktisk. Det «vrakede»
reguleringsplanforslaget kunne i prinsipp like gjerne aldri ha sett dagens lys.
Karmøy kommune utarbeider så et nytt forslag til reguleringsplan som føyer seg etter
tiltakshavers ønsker, men som åpenbart ikke tar samme hensyn til den enighet som
fremkom i tidligere nevnte meklingsmøte.
Når dette nye reguleringsplansforslaget så kom på ny høringsrunde i oktober 2018,
kan det ut fra den knappe uttalelsen Fylkesmannen i Rogaland da kom med, se ut
som om Fylkesmannen ikke gjennomførte en vurdering av om det nye forslaget
faktisk oppfylte de krav som skulle til for at den opprinnelige innsigelsen kunne
trekkes. Dette skyldes muligvis at det i Fylkesmannens administrative system ikke
lenger var registrert noen formell innsigelse mot plan 4052, og at den derfor «gikk
under radaren».
Som en følge av at reguleringsplansforslaget (som dannet grunnlaget for at
fylkesmannen trakk sine innsigelser) som var til behandling i Hovedutvalg teknisk og
miljø 5. oktober 2017, senere ble trukket, skulle fylkesmannen selvsagt ha vurdert det
nåværende reguleringsforslaget opp mot det forslaget som ble behandlet av
Hovedutvalg teknisk og miljø 27. april 2017, som fylkesmannen hadde varslet
innsigelse mot.
Det skulle også selvsagt ha vært gjort en vurdering av hvorvidt den siste versjonen
av reguleringsforslaget oppfyller de krav som Fylkesmannen satte til å trekke
innsigelsen mot plan 4052, som ble fremforhandlet på meklingsmøte mellom Karmøy
kommune og Fylkesmannen vår/forsommer 2017. Ut fra den kortfattede
høringsuttalelsen til 27/11-18 synes ikke dette å ha skjedd.
Kort o

summert:

-Fylkesmannen fatter innsigelse mot reguleringsplan 4052 den 24/1-17.

-Planen vedtas likevel i Hovedutvalg teknisk og miljø 27/4-2017
-Meklingsmøte avholdes, nytt forslag til reguleringsplan 4052 utarbeides med
bakgrunn i møtet.
-Fylkesmannen trekker sine innsigelse da kravene i meklingsmøtet er hensyntatt i det
nye reguleringsplanforslaget som behandles første gang i Hovedutvalg teknisk og
miljo 5/10-19.
-Tiltakshaver ønsker ikke det nye reguleringsplanforslaget, og dette avvises av og
pålegger Karmøy kommune å lage et nytt forslag. Hovedutvalg teknisk og miljø
avviser saken i møte 27/2-18.
-Karmøy kommune lager et nytt reguleringsplanforslag etter instruks fra tiltakshaver,
som sendes på høring høst 2018.
- Det synes som Fylkesmannen i høringsuttalelsen (som kom på siste dag i
høringsfristen) ikke vurdere det nye reguleringsforslaget opp mot sin egen innsigelse
av 24/1-17 og de krav som senere ble fremsatt i meklingsmøte.
Så lenge det er uklarheter rundt fylkesmannens saksbehandling, og hvorvidt den
o rinne/i e innsi elsen faktisk o 'uridisk er trukket, burde denne saken selvsagt
ikke komme til politisk behandling i Karmøy Kommune.
Karmøy kommune ble varslet om dette i forkant av Hovedutvalg Teknisk og miljø 25.
juni 2019, men de gjorde ingen henvendelser til Fylkesmannen, eller foretok noen
juridisk vurdering av innholdet i henvendelsen.

Påstand: Vi kan ikke se at det vedtatte planforslaget er vesentlig endret i forhold til
det planforslaget som fylkesmannen rettet sine innsigelser mot, slik at punkt en og to
i innsigelsen fremdeles må anses som ikke gjeldende, da de ikke er
løst/imøtekommet. I tillegg virker den foreslåtte veien like fragmenterende på
grønnstrukturen som det forslaget innsigelsen ble rettet mot. Vi mener at det er
sannsynlig at Fylkesmannen ikke har vurdert det siste planforslaget opp mot det
opprinnelige innsigelsesgrunnlaget.
Ei heller er det åpenbart at den opprinnelige innsigelsen faktisk er å anse som
trukket, all den tid planforslaget som lå til grunn for innsigelsen ble trukket (uten at
fylkesmannen ble informert om dette) uten politisk behandling.

Administras onens saksbehandlin :
Et av våre hovedankepunkt mot reguleringsplanen har alltid vært at den bygger på
en utvidelse av byggesonen ned i LNF og 100-metersbeltet. Vi mener bestemt at
saksbehandler i Karmøy kommune har tatt alt for lett på det faktum at det arealet
som søkes utvidet til byggeområde kom inn ved et rent arbeidsuhell i
kommuneplanen av 1992, ved at allerede bebygde arealer i kommunen skulle
markeres med gult i arealdelen av planen. Denne feilen ble foreslått retter ved
rulleringen av kommuneplanen i 2014, noe administrasjonen anbefalte, ved at
områder som lå utenfor allerede bebygde tomter skulle tilbake til LNF. Fargen på
området i plankartet, lysegult, indikerer ikke at dette er arealer som er avsatt til
fremtidig boligbygging, da hadde fargen vært mørkegul.

I stedet for å ignorere våre innspill slik det har blitt gjort i snart fem år, synes det
åpenbart at administrasjonen burde ha foretatt en vurdering av utvidelsen av
byggesonen inn i 100-metersbeltet opp mot både den skjerping av plan- og
dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet som kom i 1999 og særlig
endringen av plan og bygningsloven som ble vedtatt i 2008 som ytterligere
innskjerpet forbudet mot tiltak i strandsonen.
Det eneste som står i saksfremlegget som presenteres Karmøy kommunestyre 1. juli
2019 er dette:
«Planforslaget ligger innenfor 100 -- metersbelte til sjø. Planlagte boliger i vest ligger
utenfor godkjent boligområde i kommuneplanen, inn på LNF - område. Dette er
tidligere avklart i plansaken»
Dette er, med respekt å melde en merkelig påstand! Det fremstår som en gåte hvilket
kommunalt organ som «tidligere i plansaken har avklart dette», hva denne
avklaringen bestod av, og når denne avklaringen fant sted. Dette er jo selve
HOVEDPUNKTET i innsigelsene berørte grunneiere har påpekt en rekke ganger! Det
bestrides på det sterkeste at det på det tidspunkt Karmøy kommunestyre vedtok plan
4052 skulle det ha vært avklart og «godkjent» at utvidelsen av byggeområdet videre
ned i strandsonen, med en minsteavstand på 34 meter til sjø.
På toppen av det hele kommer det faktum at faktum at Karmøy kommune ligger i
sone 2 for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, noe som i alle fall
burde tilsi at man her burde være særdeles på vakt når det kommer forslag om
videre nedbygging av strandsonen.
Når det i saksfremstillingen benyttes en slik formulering legger administrasjonen så
sterke føringer på kommunestyrets medlemmer, at en vurdering av dette
hovedpunktet «legges dødt». Den foreslåtte utvidelsen av byggesonen ned i
strandsonen fremstilles derved som et trivielt og ukontroversielt grep, allerede avgjort
på en betryggende måte.
Denne fremstillingen av en av plansakens hovedstridstema er så grovt feil, at denne
setningen alene må kunne paberopes vere en saksbehandlingsfeil som utløser ny
behandling av saken.

a

Faktum er at fem av de seks tomtene er skjøvet ut i det som per i dag er LNF, noe
som altså ikke er problematisert overhode i saksfremstillingen som Karmøy
kommunestyre fikk seg forelagt i det ekstraordinære kommunestyremøtet 1. juli 2019.
Området er enkelt sagt ikke utbyggbart uten en videre ekspansjon ned i strandsonen.
Årsak til at re ulerin ssaken har tatt tid:

a

Det er tre årsaker til at denne reguleringsplanen har tatt lang tid gjennomfore,
nemlig at den opprinnelig forutsatte ekspansjon inn i 100-metersbeltet, at den hadde
tegnet inn boligområder i «sperresonen» for gassrørledningen samt at tiltakshaver
selv nektet å godta den reguleringsplanen som var «gryte-klar» 27. februar 2018.

Som en kommentar til de to første årsakene, så ble disse påpekt (i tillegg til mange
andre problemstillinger) i vår aller første merknad til saken, så langt tilbake som
2014. hadde våre merknader vært hensyntatt på dette tidspunktet hadde planen med
overveiende sannsynlighet vært ferdig for lang tid tilbake.
Når det gjelder punkt to, problemene som oppstod p.g.a avtalen mellom Karmøy
kommune og Statoil vedrørende bebyggelse i sperresonen for gassledningen vil vi
imidlertid påpeke følgende:
Historikk: I august/september 2010 ble vi grunneiere varslet om oppstart av en
reguleringsplan for det samme området som nå er omfattet av reguleringsplan 4052.
Der ble det arrangert et møte mellom utbygger og berørte grunneiere 4. oktober
2010. Som det fremkommer av møtereferatet (Vedlegg 1) og senere skriftlig innspill
av 22. oktober 2010 (Vedlegg 2), var «sperresonen» et tema. Etter dette møtet hørte
vi ikke noe mer om utbyggingsplanene. Oppdatering av fremdriften ble etterspurt av
COWi en rekke ganger, sist 9. juni 2011. Beskjed derfra var at de ikke arbeidet med
reguleringsplanen lenger.
Forklaringen kom på en befaring i forkant av et møte i Hovedutvalg teknisk i 2012 (?)
da Torhild Kalsto sokte om sette opp ett hus på gnr/bnr 83/182. Hun uttalte da at
arbeidet med reguleringsplanen var innstilt, da de hadde funnet ut at det ikke var
mulig å utnytte arealene som lå inne i sperresonen for gassledningen, og at hun
derfor nå ville sette opp bare ett hus på gnr/bnr 83/182. Som nevnt kom dette frem på
en befaring før byggesaken skulle opp i Hovedutvalg teknisk, en gang i 2012.
Etter noen runder i forvaltningen fikk Torhild Kalstø avslag på denne byggesøknad,
med beskjed om at hele området måtte reguleres. Dette er den direkte årsaken til at
reguleringsplan 4052 så dagens lys.
Det er derfor åpenbart at tiltakshaver, allerede på oppstartsmøtet for reguleringsplan
4052 var meget klar over de begrensninger avtalen mellom Statoil og Karmøy
kommune representerte. I Karmøy kommune var imidlertid nå en ny saksbehandler
uten kjennskap til historikken satt på saken, uten nærmere kjennskap til
«gassrøravtalen». At tiltakshaver da velger å holde tilbake informasjonen om hvorfor
den opprinnelige reguleringsplanen ble skrinlagt for den nye saksbehandleren, er helt
avgjørende for at saken trakk ut i tid. Hadde tiltakshaver vært åpen om sin kunnskap
om de begrensninger avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil gav, hadde man
unngått hovedårsaken til at denne saken har trukket ut i tid.

Kort o

summert er noen av våre anke unkter som føl er:

1. Den forutsetter bygging i strandsonen, uten at det er foretatt en vurdering av
dette opp mot de innskjerpinger i lovverket som fant sted i 1999 og 2008. I
tillegg til dette er det et faktum at Karmøy kommune ligger i sone 2 for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, noe som i alle fall burde
tilsi at man her burde være særdeles restriktiv til videre nedbygging.
2. Den forutsetter utvidelsen av en «lysegul» byggesone, altså et areal som IKKE
er avsatt til fremtidig bebyggelse, men som kun indikerer eksisterende
boligfelt.

3. Det arealet som nå søkes utvidet til byggeområde kom inn ved et rent
arbeidsuhell i kommuneplanen av 1992, ved at allerede bebygde arealer i
kommunen skulle markeres med gult i arealdelen av planen. Denne feilen ble
foreslått retter ved rulleringen av kommuneplanen i 2014, noe
administrasjonen anbefalte, ved at områder som lå utenfor allerede bebygde
tomter skulle tilbake til LNF. Da tiltakshaver fikk nyss i dette, ba de straks om
et oppstartsmøte med kommunen, og endringsforslaget ble deretter trukket
p.g.a den da påbegynte detaljreguleringen.
4. Administrasjonen har i sin behandling av saken ikke vurdert om det er et
faktisk behov for flere nye boligfelt i Kvalavåg. Det er det ikke! Det eksisterer
både private og kommunale arealer som er regulert til fremtidig boligformål
mindre enn en kilometer fra planområdet. Disse eksiterende arealene er
tilstrekkelige for over 50 boenheter, nok til flere generasjoners utbygging i
Kvalavåg. I tillegg ligger disse på steder i bygda som ligger til rette for
fortetting, med nærhet til skole og med enkel tilkomst til offentlig kloakkering.
5. Det påstås i saksfremleggene at avstanden fra tomtene og ned til sjøen, 34
meter på det minste, er nok til at man «kan passere uten å føle at man
kommer inn på privat omrade.» Dette er rett og slett ikke sant, gitt
tiltakshavers nedbygging av strandsone og terrengets øvrige beskaffenhet.
Området vil fremstå som bebygget fra sjøkanten og helt opp til Kalstøvegen,
og dermed fragmentere 100-metersbeltet.
6. Flere av innspill til saken er ikke med i saksfremstillingen som presenteres for
Kommunestyret 1. juli 2019, f.eks undertegnedes illustrasjoner hvordan vår
utsikt og solforhold vil påvirkes, samt en uttalelse av kommunelegen som er
kritisk til prosjektet.
7. Det er ikke fremlagt noen skisse for kommunestyret over hvordan byggene vil
plasseres i terrenget.
8. Det eksisterer ikke noe soldiagram som kunne ha visualisert hvordan
eksisterende eiendommer vil bli påvirket av de nye byggene.
9. Skisse til teknisk plan er utdatert, den er fra 2014, og viser en situasjonsplan
som for lengst er lagt bort.
10. Planen er ikke økonomisk gjennomførbar (slått fast av saksbehandler).
11. Tiltakshaver har ingen intensjon om å gjennomføre en kloakkering som
kommunen setter som en forutsetning. De har allerede sendt nabovarsel om
søknad om utslipp av kloakk til sjø.
12. Eksisterende boliger blir «bygget inne» med vei på begge sider av husene.
13. Den inntegnede vegen virker fragmenterende for den foreslåtte
grønnstrukturen, utsagn fra saksbehandler.
14. Planen strider mot kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.

15. Planen strider mot ATP Haugalandet.
16. Planen strider mot kommunedelplanen for klima og energi.
17. Dersom planen skal gjennomføres forutsetter dette en rettsprosess for å frata
eksisterende grunneiere tinglyste rettigheter.
18. Forslagsstiller til endelig vedtak både i Hovedutvalg teknisk og Karmøy
kommunestyre, Trygve Hagland, har tidligere vært inhabil i saker knyttet til
tiltakshaver. Han ba ikke om en vurdering av sin habilitet i kommunestyret, til
tross for at han gjorde dette i siste møte i Hovedutvalg teknisk.
19. Det er uklart om Fylkesmannen i Rogaland faktisk og juridisk har trukket sine
innsigelser mot reguleringsplanen.
20. Det synes som om flertallet i Hovedutvalg Teknisk og i senere i
Kommunestyret hadde bestemt seg for at denne planen skulle godkjennes
uansett hvilke argument og fakta administrasjonen presenterte. Argumentet for
godkjenne planen i Hovedutvalget var at det var lett å drive friluftsliv (!) i
området, og i Kommunestyret ble dette endret til at planen måtte godkjennes
fordi det hadde tatt så lang tid å få den godkjent. Meget enkle og lite holdbare
argument, særlig da tiltakshaver selv står for bortimot halvannet år av denne
forsinkelsen, ved å avvise et forslag som lå klart til å behandles tidlig 2018.

a

Konklusjon:
Problemene med reguleringsplan 4052 er mange, og det gjelder så vel behandling
den har gjennomgått politisk som administrativt. Det er faktisk så mange
problematiske aspekter ved planen, og argumentet som Karmøy kommunestyre la til
grunn for å godkjenne denne så svak, at vi mener den må avvises.

For berørte naboer

VEDLEGG 1

COWI
Møtereferat

GeirKalstø

COWiAS

Tittel

Boligområde Stølavika

Rennesoygata 12
5537 Haugesund
Telefon 02694

www.cowl.no
Dato

04.10.2010

Sted

COWi sine lokaler. Rennesøygata 12.

Deltakere

Ca 15 grunneiere
GeirKalstø
Gro O. Kyvik, Karey kommune
Magnar Sætre, COWI AS
Lill-Tove Tungland, COWi AS

Lu 1e

Referent

Ta44

Lill-Tove Tungland, 1 f. oktober 2010

Møtereferatet gjelder informasjonsmøte i forbindelse med regulering av gnr/bnr
83/28 ved Stølavika, Karmøy kommune. Etter varsel om oppstart av reguleringsarbeid fikk COWi AS forespørsel om informasjonsmøte fra berørte grunneiere. Møtet ble holdt 4. oktober i COWIs lokaler. De oppmøtte grunneierne
fikk utlevert kart over området med inntegnet planbegrensning, og et usnitt fra
kommuneplanen.

Grunneierne etterspurte mer informasjon på bakgrunn av oppstartsvarselet, som
de mente manglet en del detaljer. På dette stadiet i prosessen foreligger det få
spesifikke detaljer angående det ferdige planforslaget, og møtet begynte med at
selve planprosessen ble forklart. Det ble presisert at denne fasen går ut på å
innhente innspill og merknader fra berørte grunneiere og offentlige myndigheter, slik at disse kan bli tatt med i det videre planarbeidet.
Deretter fikk grunneierne mulighet til å ta opp temaer og problemstillinger som
de mente var relevante. Blant annet ble følgende nevnt:
- bruken av traktorveg
- naerhet til gassledning fra Kalstø og transport av radioaktivt materiale
- fall i verdi på eksisterende eiendommer som følge av utbygging
- redusert utsikt til havet
- kloakkering av området
Det ble informert om at innsendte merknader vil bli skriftlig kommentert i
planarbeidet, og at berørte grunneiere vil få tilsendt dokumenter fra kommunen
hvis og når et planforslag blir fremmet.

cowi.net\projects\AD 10000\A012799\KontorReferat grunnelemmote.docx

VEDLEGG 2:
COWi AS
Rennesygata 12
5537 HAUGESUND

Magne Torresdal, Frode Sørvåg,Anne Kristin Stigen, Nils Krog
Kalstvegen
4264 Kvalavåg

22.o0kt.2010

AD: Varsel om i an settin av re ulerin s lanarbeid for nr bnr 83 28 m.fl.
Det vises til mottatt varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 83/28 m.fl. Som
direkte berørte grunneiere ønsker vi å komme med følgende innspill i forbindelse med det
forestående reguleringsplanarbeidet:

Generelle betraktnin er:

•

Det må foretas undersøkelse vedrørende behov for nye tomter i Kvalavåg,slik at man
unngår en situasjon hvor utbygging drar ut i tid med påfølgende belastning for
eksisterende beboere. Følgende forhold kan nevnes som gjør det betimelig å stille
spørsmålstegn ved boligfeltets attraktivitet, og derved gjennomførbarhet av prosjektet
innen rimelig tid:
- Etablering av anlegg/transport av lavradioaktivt avfall fra gassrørledningen i
umiddelbar nærhet til området som søkes omregulert.
- Planlagt nedleggelse av Kvalavågskole
- Store deler av planområdet ligger i sonen med tinglyste begrensinger grunnet
nærhet til gassrørledninger.
- Det faktum at det mer enn fem år etter byggemodning ennå er mange usolgte
tomter på byggefeltet "laererjordet" i Kvalavåg,beliggende 800 meter unna
det planlagte boligfeltet.
- Det foreligger allerede en fem år gammel godkjent reguleringsplan for et
boligfelt mindre enn en kilometer fra det planlagte boligfeltet, hvor

utbygger ikke har klart å opparbeide nok interesse for tomter til at
byggemodning kan iverksettes.

Vei:
•

Den eksisterende "veien" som går gjennom planområdet og ned til tiltakshavers
sjøhus/fritidsboliger rett sør for planområdet er i følge Karmøy kommune en kjerrevei, ikke
beregnet på motorisert ferdsel. "Veien" har en bredde på to og en halv meter, og ligger ikke
mer enn drøyt to meter fra inngangsdør til annet privathus. Man vil også gjøre oppmerksom
på at det ikke kan påregnes at eiere av tilstøtende tomter ønsker å selge eller avstå arealer
slik at denne veien kan utvides.

•

I møtet mellom berørte grunneiere og COWi AS fjerde oktober i år ble denne "veien" nevnt
som en adkomst for allmennheten ned til sjøen, og at denne derfor ville skjermes og bevares
ved en eventuell utbygging. Til det er det å bemerke at tiltakshaver ved sine inngrep i
strandsonen har klart å privatisere denne i en slik utstrekning at allmennhetens bruk av
området allerede er illusorisk. Den omtalte "veien" fungerer i dag kun som en adkomstvei for
tiltakshaver (med kjøretøy) når disse benytter sine sjohus/'fritidsboliger i strandsonen.
Bevaring av denne "veien" har derfor svært liten verdi annet enn for tiltakshaver.

Kloakk:
•

Ved etablering av nye boligfelt i Kvalavåg i nyere tid har det fra Karmøy kommune vært satt
krav om tilknytning til offentlig kloakk. Det forutsettes at tiltakshaver følger dette prinsippet,
og ikke planlegger utslipp av kloakk til sjø.

•

Det må tas hensyn til eksisterende kloakkanlegg da dette er sårbart ved ferdsel av tunge
kjiretoy.

•

Hvis det eventuelt etableres et nytt kloakksystem som erstatning for det eksisterende, må
tilknytning til dette være kostnadsfritt for eksisterende boliger.

Plasserin av eventuelle n e tomter:
Slik vi leser det tilsendte kartunderlaget kan det synes som om det er tiltakshavers intensjon å
søkeå utvide området på Kalstø som i kommunens arealplan er avsatt til boligformål.
Til dette er det å bemerke at Karmøy kommune ved Jarle Stunes har bekreftet at da det nevnte
område ble tatt inn i kommuneplanens arealdel ved dennes rullering i 1992
som "gult" området (til boligformål), var dette kun for å reflektere den realitet at det her allerede
eksisterte et boligfelt.
Det kan derfor hevdes med rette at Karmøy kommune aldri har vurdert,
saksbehandlet, ønsket eller på annen måte ville legge til rette for ytterligere fortetting i

området som omfattes av den varslede reguleringsplanen.

På bakgrunn av dette faktum synes det særdeles urimelig å kreve ytterligere LNF-arealer
omregulert til boligformål, kun med det formål å bedre økonomien i et privat tomtesalg. Som en
direkte følge av dette, har vi følgende ønsker vedrørende tomtenes plassering:

•

Planen realiseres innenfor de arealer som allerede er regulert til boligformål av Karmøy
kommune. Eventuelle nye tomter plasseres slik at det ikke blir behov for å omregulere LNFarealer til boligformål.

•

Ved plassering av tomtene bør man forsøksvis unngå utbygging i 100-meterssonen
(strandsonen).

•

Tomtene må plassers slik at nytt og eksisterende boligfeltet samt tiltakshavers
sjohus/'fritidseiendom IKKEdanner en sammenhengene bebyggelse fra stranden og opp til
Kalstøveien. Tiltaket må ikke utformes slik at strandsonen fragmenteres på en sådan måte at
man opplever å måtte gå "ut av naturen" for å passere området.

•

Dersom det planlegges legge tomter i sperresonen for gassrørledningen, må den
eksisterende boligtomten med gnr/bnr 83/177 tas med i "tellingen" over maksimalt 5
boenheter per kilometer. Dersom dette ikke gjøres vil dette i praksis bety en inndragning av
verdi for eier av nevnte tomt i hundretusenkronersklassen.

•

Som lovet av COWi AS på tidligere nevnte møtet fjerde oktober med grunneiere, bes det om
at nye tomter legges slik at konflikt rundt utsikt m.m i forhold til eksisterende boliger
hensyntas og minimeres.

Med vennlig hilsen

Magne Tørresdal

Frode Sørvåg

Ann Kristin Stigen

Nils W. Krog

