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PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Esebjørtoppen, Åkra – 15/565 mfl. med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 03.12.19), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
Opus Arkitekter AS har på vegne av Esebjør 10 AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for
plan 2083 Esebjørtoppen - 15/565 m.fl. i Åkrehamn.
Planforslaget ligger i sentrum av Åkrehamn og omfatter et areal på ca. 2,8 da. Den foreslåtte
arealdisponeringen er i hovedtrekkene boligbebyggelse – blokkbebyggelse, uteoppholdsareal,
kjøreveg og fortau.
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema
Planområdet består av en boligtomt med en liten kolle i det sørøstlige hjørne hvor en eldre
enebolig ligger. Tomten ligger noe høyere enn omkringliggende terreng og bebyggelse. Adkomst
til området skjer fra Esebjørvegen som strekker seg sørover mot Rådhusvegen. I sør grenser
boligtomten til Karmøy Kulturhus med offentlig parkering mellom tomten og kulturhuset, i nord
til konsentrert boligbebyggelse og i øst og vest til eneboliger.

Ortofoto – selve eiendommen som skal bebygges med leiligheter er markert med sirkel
Formålet med planen er å tilrettelegge eiendommen for et leilighetsbygg over 3 etasjer med
parkeringskjeller. Det er lagt opp til 17 leiligheter (min. 15 og maks. 17), som tilsvarer en tetthet i
overkant av 8 boliger pr. daa. I Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP) har
området en anbefalt utnyttelse på 4-8 boliger pr. daa. Areal for felles lek og uteopphold er vist
sammenhengende rundt planlagt bebyggelse. Eksisterende adkomstveg med fortau reguleres
sørover mot Rådhusvegen.

Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av veg og bredere fortau langs østsiden av vegen helt
ned til kryss med Rådhusvegen. Videre reguleres det fortau vestover, mellom planområdet og
parkeringsplassen til kulturhuset, for å tilrettelegge for sikker adkomst for myke trafikanter nord
og vest for planområdet. Dette vil kreve noe av den offentlige parkeringsplassen. Per i dag ferdes
myke trafikanter gjennom parkeringsplassen, samtidig som noen få boliger har adkomst via den.
Kryss (Esebjør – Esebjør) reguleres med fortau et lite stykke østover, langs begge sider av vegen,
for å sikre at det tilrettelegges et krysningspunkt for myke trafikanter her. Tilpasning til
gjeldende reguleringsplaner og eksisterende situasjon, samt ny parkeringsløsning for den
offentlige parkeringsplassen, løses i forbindelse med godkjenning av teknisk plan.
Planforslaget omfatter arealer som ligger innenfor reguleringsplan 269 Vest for kulturhuset,
Åkra, del av gnr. 15, godkjent 13.03.90. Planen innebærer i hovedsak endring fra frittliggende
småhus til blokkbebyggelse. Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplan og nylig vedtatt kommunedelplanen er vist
til bolig.
I henhold til Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP) skal området ha en
utnyttelse på 4-8 boliger pr. daa (anbefalt tetthet). Planforslaget innebærer 8,5 boliger pr. daa,
altså en tetthet rett i overkant av anbefalingen i ATP`en.
Tilgrensende reguleringsplaner
Planforslaget grenser til reguleringsplan 2005 Nord for kulturhuset, Åkrehamn, del av gnr 15,
(godkjent 10.02.13) i nord og reguleringsplan 2056 Rådhusvegen, Åkra, (godkjent 29.10.13) i sør.
Teknisk plan - vann- og avløp
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg sør for planområdet,
i Rådhusvegen. Det er utarbeidet en skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i
prinsippet kan løses.
Overvann håndteres i eget fordrøyningsanlegg innenfor areal for uteopphold, se vedlagt
beregning og skisse til teknisk plan. Planen legger også til rette for mulighet for
fordrøyningsanlegg på tak, et såkalt ”blått tak”, der vann samles i basseng på tak og nedløp
dimensjoneres mht. avrenning.
Planens konsekvenser for barn og unge
Planen legger opp til utbygging av areal som per i dag består av en bebygd eneboligtomt. Etter
utbygging vil området bli et boligområde med areal for lek og uteopphold i tråd med Regional
plan for areal og transport på Haugalandet (ATP), med krav til innhold iht. kommunal norm. I
henhold til ATP er det krav om min. 30 m2 uteoppholdsareal per boenhet, noe som tilsvarer
omkring 500 m2. I planforslaget er det lagt opp til ca. 1000 m2 felles leke- og uteoppholdsareal,
altså godt i overkant av kravet.

Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av bredere fortau langs østsiden av Esebjørvegen ned
til og med kryss med Rådhusvegen, hvor dette skal kobles opp mot opphøyd gangfelt over
vegen. Videre reguleres det fortau vestover (o_FT3), mellom planområdet og parkeringsplassen
til kulturhuset, for å tilrettelegge for sikker adkomst for myke trafikanter nord og vest for
planområdet.
Per i dag ferdes myke trafikanter gjennom parkeringsplassen, samtidig som noen få boliger har
adkomst via den. Kryss (Esebjør – Esebjør) reguleres med fortau et lite stykke østover, langs
begge sider av vegen, for å sikre at det tilrettelegges et krysningspunkt for myke trafikanter her.
Med tanke på fortau langs vestsiden av Esebjørvegen er det ikke funnet grunnlag for å kreve at
det opparbeides i forbindelse med planlagt utbygging. Opparbeidelse av KV1 og fortauet langs
østsiden må tilpasses eksisterende fortau som per i dag er opparbeid langs deler av vestsiden. En
oppgradering og utvidelse av fortau langs vestsiden er naturlig å ta i forbindelse med en evt.
utvikling av kulturhusområdet og områdene videre vestover.

Utsnitt fra planforslaget – o_KV1 Esebjørvegen og o_VEG_1 Rådhusvegen
Planens konsekvenser for naturmangfoldet
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål gjennom plan. Planområdet
omfatter foruten offentlig veg og fortau kun eksisterende eneboligtomt. Tomten har en eldre
opparbeidet, nå overgrodd hage. Vegetasjonen består hovedsakelig av hagebuskvekster, 3 - 5
meter høye sitkagraner med innslag av selvplantete løvtrær. Eldre, plantede løvtrær i
nordgrenser er skadede/døde. Det er noen fremmedarter blant eldre prydplanter, eksempelvis
mye vintermispel.
Følgende planbestemmelse er lagt til med tanke på fremmede arter:
Hele planområdet skal kontrolleres for uønskede arter, iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24,
punkt 2 og 4, vedlegg 1. Ved funn skal det utarbeides en tiltaksplan godkjent av kommunen.

Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Det er satt av rikelig med areal til felles lek og uteopphold omkring planlagt bebyggelse.
Lekeplass er tenkt langs sørsiden av bygget med omkringliggende uteoppholdsareal, i tillegg til
skjermet uteoppholdsareal langs nordsiden av bygget i tilknytning til sykkelparkering og
gårdsrom med innganger til bygget.
Kriminalitetsforebygging:
Området er utformet for å skape trygge omgivelser for barn og unge:
o Lekeplassen ligger godt synlig og oversiktlig, både fra tilkomst og oppholdssoner i
boligene
o Det legges opp til aktivitet for alle aldersgrupper i og rundt lekeplassen, med sitteplasser,
lekeapparater og grøntsoner. Alle boligenes terrasser har oversikt til lekeplassen.
o Området har enkel kontakt med forbipasserende og mulighet for bruk av lekeplass av
barn som benytter kulturhuset og sentrum for øvrig. Dette gir rom for et større fellesskap
enn selve boligområdet gir, og tilsvarende sosial sikkerhet.
Folkehelse:
Planen må kunne sees som et sentrumsfortettende boligtiltak, som muliggjør muskeldrevet
hverdagsliv (sykkel og gange) og som etablerer et godt tilgjengelig lekeareal. Her henvises til
intensjonen i ATP, der fortetning skal oppmuntre til CO2-fri ferdsel og å avlaste naturområder.
Planforslaget vurderes til å være et prosjekt som legger opp til løsninger som fremmer
folkehelsen.
Saksbehandling
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 27.08.19 - sak 84/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 2083
Esebjørtoppen - 15/565 m.fl., datert 27.08.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf.
plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 18.10.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....10.09.19
Haugaland brann og redning IKS ....................................10.09.19
Fylkesmannen i Rogaland ................................................15.10.19
Mattilsynet .........................................................................20.09.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................07.10.19

B. Private merknader:
1. Einar Ringstrand ................................................................10.09.19
2. Knut Henrik Knutsen ........................................................16.10.19

3. Sigvard Knutsen ................................................................15.10.19
4. Kulturhusleder i Åkrehamn Karl Johan Gundersen ......17.10.19
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Samtlige uttalelser og merknader er
vedlagt saken i sin helhet.
Rådmannen vil bemerke
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.
Som det fremgår av de innkomne uttalelser og merknader, har høringsrunden avdekket visse
konflikter knyttet til arealbruken innenfor planområdet. Rådmannen vil i denne forbindelse vise
til den etterfølgende gjennomgangen av de enkelte uttalelser og merknader med kommentarer.
Rådmannens generelle konklusjon er imidlertid at det foreliggende planforslag er et rimelig
kompromiss mellom de ulike hensyn kommunestyret som øverste planmyndighet må ta når
detaljene i kommunens arealbruk skal fastlegges.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 20.11.19, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 20.11.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
 Planbestemmelser
 Oversiktskart
 Plankart
 Gjeldende reguleringsplan
 Kommunedelplan
 Planbeskrivelse



(Den planlagte bebyggelsen sitt sørøstlige hjørne er redusert noe av hensyn til nabo i øst. Dette
fremgår av vedlegget Perspektiv fra sør. De øvrige vedleggene til planbeskrivelsen er ikke justert i
forhold til dette. Foholdet går for øvrig klart frem av plankartet.)
o Skisse teknisk plan del 1 Brannvann og kapasitetsmålinger
o Skisse teknisk plan del 2 Overvannshåndtering
o Notat - Vurdering av overvann for Esebjørtoppen
o Skisse - Utomhusplan med parkering for kulturhus
o Sol/skyggediagram vår-høstjevndøgn.
o Sol/skyggediagram vinter/sommer/vår-høstjevndøgn
o 003 Perspektiver vår/høstjevndøgn kl 15
o Perspektiv fra sør
o 201 Fasadeoppriss
o 202 Snitt og oppriss
Uttalelser og merknader

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.
UTTALELSER
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen:
Fylkesrådmannen er positiv til hovedgrepet i det nye planforslaget, planen bidrar til fortetting i
Åkrahamn sentrum. Parkering i kjeller bidrar også til å frigjøre areal til annet formål og gir
mulighet til god sammenheng av felles uteoppholdsareal.
I saksdokumentene kommer det fram at det er planlagt maksimalt 17 boenheter. Planlagt
boligtetthet er i tråd med retningslinjer i Regional plan for areal og transport på Haugalandet
(ATP – Haugalandet). Fylkesrådmannen gir faglig råd om at bestemmelsene også sikrer en viss
minimumstetthet for boliger i tråd med ATP - Haugalandet.
I planen er det lagt til rette for felles uteoppholdsareal både sørvest og nordvest for
leilighetsbygget. Det er avsatt romslig areal til felles uteoppholdsareal, jfr retningslinjer i ATP –
Haugalandet, men en forholdsvis stor del av uteoppholdsarealet i nordvest vil ikke ha
solbelysning ved vårjevndøgn. Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere om det kan gjøres
justering av plassering og/eller utforming av bygget som gjør at en større del av
uteoppholdsarealet i nordvest blir mindre skyggelagt.
Rådmannens kommentar
Det faglige rådet tas til følge. Det utformes en bestemmelse som setter krav til både minimum
og maksimum antall boenheter:
§8

I området skal det oppføres blokkbebyggelse med min. 15 og maks. 17 boenheter med tilhørende
anlegg.
Med tanke på solforholdene på uteoppholdsareal i nord viser rådmannen til at formen på
planlagt bebyggelse blant annet er gjort av hensyn til solforhold på terrasser og av hensyn til
nabobebyggelsen. Kommuneplanens krav til sol på felles uteoppholdsareal imøtekommes i
sin helhet på og ved lekeplass i sørvest. Felles uteoppholdsareal i nord ligger i delvis skygge
ved høst/vårjevndøgn, men deler av oppholdsarealet har skiftvis sol hele dagen. Eksempelvis
har inngangspartiene sol om morgenen. Om sommeren er solforholdene gode også i nord.
At uteoppholdsarealene ikke har optimale solforhold vurderes i denne saken til å være greit
ettersom krav iht. kommunal norm og ATP er oppfylt, viser i denne forbindelse til vurdering
av felles uteoppholdsareal i saksframlegget til 1. gangbehandling av planforslaget:
Etter utbygging vil området bli et boligområde med areal for lek og uteopphold i tråd med Regional plan
for areal og transport på Haugalandet (ATP), med krav til innhold iht. kommunal norm. I henhold til
ATP er det krav om min. 30 m2 uteoppholdsareal per boenhet, noe som tilsvarer omkring 500 m2. I
planforslaget er det lagt opp til ca. 1000 m2 felles leke- og uteoppholdsareal, altså godt i overkant av

kravet. ATP`en krever at min. 50% av arealene skal ha sol ved vårjevndøgn kl. 15. Dette er ikke helt
oppfylt i forhold til det samlede arealet som er avsatt, men i forhold til kravet om 30 m2 per bolig er ca.
400 m2 av minimumskravet på ca. 500 m2 solbelyst ved vårjevndøgn kl. 15.
2. Haugaland brann og redning IKS:
Det er ikke beskrevet hvordan brannvann og tilkomst for brannvesenet skal løses. Ser av
dokumentene at det kommer et brannkonsept, men det bør tas med i teknisk plan hvor
brannkummer skal plasseres.
Ber derfor om at det tas med i rekkefølgebestemmelsene for teknisk plan at den skal også
inneholde plan for brannvann.
Rådmannens kommentar:
Krav til plan for brannvann innarbeides i rekkefølgebestemmelsen for teknisk plan. Det vises
for øvrig til at plan for brannvann med plassering av kummer allerede er tatt med som en del
av skissen til teknisk plan.
3. Fylkesmannen i Rogaland:
Arealutnyttelse
Fylkesmannen er positiv til planforslaget da det legger opp til en fortetting og transformasjon
av areal i sentrum, som i dag er bebygd med en enebolig. Fylkesmannen anser at barn og
unges interesser er tilstrekkelig ivaretatt.
Planforslaget legger opp til en utbygging av 17 boenheter. Fylkesmannen har faglig råd om å
innarbeide minstekrav til antall boliger i bestemmelsene, slik at en sikrer arealutnyttelsen i
henhold til ATP – Haugalandet og kommuneplanen.
ROS-analyse
Det ligger en barneskole 200 meter fra planområdet. Planforslaget åpner opp for en utbygging
av opptil 17 boenheter, som gir en økning av trafikkbelastningen i området. Det er ikke gjort
en tilstrekkelig vurdering i ROS-analysen for konsekvensene av denne økningen for hele
skoleveien, men kun for skoleveien innenfor planens avgrensning. Fylkesmannen gir derfor
faglig råd om at det også gjøres en vurdering av risiko og sårbarhetsforhold for hele
skoleveien, jf. plan- og bygningsloven § 4.3.
Rådmannens kommentar:
Det faglige rådet om å innarbeide minstekrav til antall boliger i bestemmelsene tas til følge.
Det utformes en bestemmelse som setter krav til både minimum og maksimum antall
boenheter:
§8

I området skal det oppføres blokkbebyggelse med min. 15 og maks. 17 boenheter med tilhørende
anlegg.
Med tanke på skoleveg så innebærer planforslaget en forbedring av eksisterende forhold med
sammenknytning og oppgradering av eksisterende skoleveg. Videre forløp av skoleveien er
regulert i den kommunale Plan 2056 Detaljregulering for Rådhusvegen fra 2013. Det er i ROSanalysen lagt til følgende vurdering for konsekvensene av trafikkøkningen planforslaget
medfører for hele skoleveien:

Planområdet slutter omkring 30 meter nord for krysset Esebjør – Rådhusvegen. Det er stilt
rekkefølgekrav til opparbeidelse av bredere fortau langs østsiden av vegen herfra og sørover ned til og
med krysset. I krysset må fortau kobles opp mot, og det må opparbeides tilrettelagt krysningspunkt over
Rådhusvegen i form av opphøyet gangfelt. Gangfelt fører til område som nyttes til parkering hvor en kan
ferdes mellom parkeringsplassene og bebyggelsen sør for den. Det er ikke opparbeid fortau her, men
regulert (plan 2056) fra gangfeltet, langs bebyggelsen og videre rundt hjørnet i krysset med
Bedehusvegen. Herfra går det fortau langs Bedehusvegen og videre sørover til skolen.
Økningen av trafikk som planforslaget medfører er etter at Rådhusvegen er krysset, vurdert til ikke å
være av betydning. Det vil trolig være et begrenset antall biler som vil ta veien sørover i Bedehusvegen
og forbi skolen. Hovedtyngden av trafikken vil mest sannsynlig fra krysset Esebjør - Rådhusvegen
fortsette østover i Rådhusvegen til krysset med Fv. 47 som leder trafikken videre gjennom Åkrehamn
(både sørover mot Skudenes og nordover mot Kopervik og Haugesund). Dermed er det gjennom
planområdet og ved kryssing av Rådhusvegen at planforslaget medfører økt trafikk med tanke på
skoleveg. At planforslaget gir økt trafikk på dettes strekket vurderes til å veies opp med at det
tilrettelegges for bedre skoleveg gjennom hele planområdet og sikrere kobling til kryssingspunkt over
Rådhusvegen.
4. Mattilsynet:
Mattilsynet minner om kravene til sikker levering av tilstrekkelig trygt drikkevann til
planområdet. Vi har ellers ingen merknader til tiltaket.
Rådmannens kommentar:
Merknaden tas til orientering.
5. Statens vegvesen, region Vest:
Statens vegvesen har ingen merknader.
PRIVATE MERKNADER:
1. Einar Ringstrand:
Så vidt jeg kan se ut fra tegninger vil jeg og mine naboer miste sol på terrasse.
Bygget er også høyt i forhold til omliggende bebyggelse, og forslår derfor at utbygger må
redusere høyden med en etage.
Rådmannens kommentar:
Merknaden kommer fra en av beboerne i bebyggelsen nord for planområdet. Rådmannen
vurderer at boligene fremdeles vil ha tilfredsstillende solforhold etter utbygging, til tross for
at hver av dem mister sol midt i dagen i ca. 1,5 time en gang rundt kl. 12-15 (se vedlagte
soldiagram). Kommunal norm for leke- og uteoppholdsareal sier følgende om solforhold på
privat uteplass:

5.2.5 Boligen og privat uteplass
En god privat uteplass betyr mye for kvaliteten til en bolig. Alle boliger skal ha tilgang til privat uteareal
– balkong, terrasse eller hage. Uteplassen bør ha gode solforhold og ikke vende ensidig mot nord/nordøst.

Det bør tilstrebes at alle uteplasser har 5 timers sol ved vår-og høstjevndøgn. Uteplassen bør skjermes
mot sjenerende innsyn, ferdsel og andre sjenerende aktiviteter. Det bør tilrettelegges for gode
utsiktsforhold.
5.3.2.4 Privat hage i rekke-/kjede-/småhusbebyggelse
Hagens dybde bør ikke være mindre enn 10 m målt fra veggliv til tomtegrense/naboens gjerde. Ved
særlige gode solforhold kan dybde ned til min 6 m aksepteres. Se for øvrig krav til privat uteplass og
balkong/terrasse.
Planlagt bebyggelse er på det nærmeste lagt 10 meter fra nabogrensa. Høyden på den
nordligste del av bygget er allerede trappet ned til 2.etasjer (ca. 6 meter) av hensyn til
nabobebyggelsen. Dette gir bygget en høyde på mellom 6 og 9,2 meter mot nabo, og er å ligne
med skråtak i skyggevirkning. Det vises for øvrig til følgende fra plan- og bygningsloven:
§ 29-4.Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen.
Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med
gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan
etter kapittel 11 eller 12.
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense
som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Rådmannen mener at det i prosjektet er gjort grep av hensyn til naboene i nord, som ligger ca.
5 meter fra nabogrensa og dessverre har et begrenset, eneste privat uteoppholdsareal i form av
en sørvendt terrasse på ca.3x6 meter. Det er begrenset hvor stort hensyn kommunen vil
pålegge utbygger å ta, da tilgrensende boliger har en noe uheldig plassering med tanke på
eiendomsgrensen og størrelsen på det private uteoppholdsarealet. Det påpekes at det i
kommunedelplan (som går foran gjeldende reguleringsplan) for området åpnes for
boligbebyggelse, med mulighet for inntil 4 enheter uten krav til regulering, med møne på 9
meter eller flatt tak på 8 meter.
Med tanke på høyden på bygget, så sentralt i Åkrehamn, vurderer rådmannen dette til å være
en naturlig utvikling i tråd med overordnede mål om fortetting i sentrale strøk med Areal og
transportplan for Haugalandet som anbefaler tetthet på 4-8 boliger per daa.

Solforhold høstjevndøgn 22. september

Solforhold vårjevndøgn 21. mars, 21., juni og 21. desember

2. Knut Henrik Knutsen:
Som eier av Esebjør 11, gnr. 15/136 har jeg følgende merknader:
Min eiendom blir berørt i forbindelse med krav om fortau. I vestre del av min eiendom
forutsetter jeg at fortauet skal gå inn til min eiendomsgrense/gjerde og ikke ta noe av
eiendommen.
I nordvestre del av min eiendom vil fortauet slik det er tegnet inn gjøre inngrep i min
eiendom enten på den ene side av veien eller på begge. Veien er i dag 5 meter bred her, og det
vil i følge planen være snakk om behov for ca. 9 meter bredde inkl. fortau på begge sider.
Dette vil bety et vesentlig og skjemmende inngrep i min eiendom som jeg ikke kan godta.

Rådmannens kommentar:
Etter telefonsamtale med Knutsen er det enighet om at areal til veg og fortau nord for o_FT2
kan avstås. Fortauet o_FT2 er lagt i flukt med mur/gjerde langs eiendommen. Opparbeidelse
av et bredere fortau her vil gå utover dagens bredde på vegarealet. For å imøtekomme hans
merknad av hensyn til gjerde/mur er det lagt inn en setning om dette i §2:
§2

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal kun skje i henhold
til godkjent teknisk plan.
Tilpasning til tilgrensende opparbeid gjerde og mur på gnr 15/136, vei og fortau, samt regulert
vei og fortau skal fremgå av teknisk plan. Krysningspunkt for fotgjengere i Rådhusvegen skal
opparbeides i form av opphøyet gangfelt, og skal kobles til fortau i krysset. Løsning for offentlig
parkering på nordsiden av kulturhuset skal fremgå av teknisk plan, parkeringen skal løses innenfor
gnr 15/1076, 15/805 og 15/45 og inneholde 34 oppmerkede plasser. Teknisk plan skal inneholde
plan for brannvann og brannvannskapasiteten skal dokumenteres.

Sigvard Knutsen:

Merknad fra eier av Esebjør 12 gnr.15 Bnr. 1391.











Protestere på inngrep på min eiendom (siktsone fortau)
Min eiendom blir berørt ved at vi mister masse sol på ettermiddag/kveldstid.Vår terrasse
ligger i flukt med huset vestover
Vi mister også all sjøutsikt mot vest/sørvest
Verdiforingelse av eiendommen
Avståelse av grunn til siktsone/fortau
Foreslår at nybygget blir flyttet 5 meter nordover. Da unngår vi mye av dette. Jeg er klar
over at dette går ut over naboene i nord, men de får solen igjen på kveldstid, mens jeg
mister solen tidlig på ettermiddagen og får den ikke igjen.
En annen sak er adkomst/parkering. Som det ser ut på kart vil opparbeiding av nytt
fortau foran bygningen og mot øst (Esebjørvegen mot Rådhusgaten) rasere mange av
parkeringsplassene til Karmøy Kulturhus. I dag er det oppmerket 32 p.plasser +2 HK
plasser- I det nye forslaget er det tegnet inn 24 p.plasser + 2 HK plasser. Det er 8 plasser
mindre enn i dag. Av disse er 11 plasser plassert mot nordsiden av kulturhuset som en
mur. Det må bemerkes at det er foran 2 dører + adkomst til 2 kjellernedganger til
tilfluktsrom, noe som er uheldig angående adkomst//nødsituasjon.
Allerede idag er det mangel på parkeringsplasser når det er arrangement på kulturhuset.
Det fører til kaos og tilfeldig parkering, noe som vanskeliggjør adkomst for beboerne i
området. Det sier også seg selv at beboerne i den nye bygning vil parkere sine nr.2 biler +
gjesteparkere på p.plassen til Kulturhuset.

Rådmannens kommentar:
Prosjektet avhenger av noe areal fra gnr 15/1391 og utbygger har dermed vært i kontakt med
Knutsen og kommet til enighet om en omforent løsning. Byggets sørøstlige hjørne kuttes av
hensyn til solforholdene på 15/1391 (se illustrasjoner under), sørøstlig "spiss" på bygget er
trukket 3,5 m lenger nord og terrasser er endret noe. Videre vil Knutsen få opparbeidet noe
mer terrasse som kompensasjon.
Med tanke på parkeringsplassene til kulturhuset viser rådmannen til egen vurdering av
merknaden fra lederen av kulturhuset under.

3. Kulturhusleder i Åkrehamn Karl Johan Gundersen:
I forbindelse med oppføring av nytt leilighetskompleks på baksiden av Karmøy kulturhus, er
vi blitt gjort kjent med at dette byggeprosjektet vil gå kraftig ut over antallet
parkeringsplasser vi i dag bruker på kulturhuset. Vi har sett tegninger som gjør at vi blir
alvorlig bekymret for fremtidige parkeringsmuligheter i forbindelse med arrangementer på
huset. Vi sliter pr. i dag med å få plasser nok, og mottar stadig klager fra brannvesenet om at
gjester til kulturhuset, parkerer på deres parkeringsplass som ligger like ved. I tillegg
parkeres det langs Rådhusvegen på begge sider, noe som til tider kan være svært
trafikkfarlig. Det er rett og slett for liten plass slik det er i dag, og det er et problem som
oppstår hver gang vi har et større arrangement.

I dag har vi 34 parkeringsplasser på baksiden, og så vidt jeg kan se, så reduseres disse til 26.
Vi mister bl.a. to handicap-plasser som ligger på enden av østfløyen. Disse ligger i dag i grei
avstand fra inngangsdøren og rullestolrampen, men når disse flyttes, blir veien nødvendigvis
mye lengre for rullestolbrukere. I tillegg er hovedrekken av parkeringsplasser (på nordsiden)
blitt flyttet nærmere huset, og det kommer i konflikt med nedgangene til kjelleretasjen som
brukes av ungdomsklubben. Et annet forhold er at når det nye bygget kommer, så vil
besøkende til leilighetene, og en eventuell bil nr. 2 for beboerne, selvfølgelig parkere utenfor
på de resterende plassene, noe som fører til enda færre plasser for oss.
Så vidt vi har forstått så har kommunen funnet frem til denne løsningen sammen med
utbygger, og vi føler ikke vi har fått anledning til å komme med våre innvendinger før nå. Vi
er ikke blitt informert om byggeplanene. Vi har ikke mottatt nabovarsel, men ble gjort
oppmerksomme på planene av en nabo. Vi liker dårlig at kommunen «gir bort»
parkeringsplassene våre for at en privat utbygger skal få løst sine byggeutfordringer.
En løsning på problemet er å flytte leilighetsbygget lenger nord, slik at parkeringsplassene
beholdes. En annen løsning er at det lages nye parkeringsplasser på kommunal tomt like ved,
på utbyggers regning.
Rådmannens kommentar:
Det er innarbeidet i bestemmelsen til teknisk plan og i rekkefølgebestemmelsene at samme
antall parkeringsplasser som kulturhuset har i dag skal være opparbeidet før nye boliger
innenfor planområdet kan tas i bruk. Se bestemmelser og forslag til mulig parkeringsløsning
under (ikke juridisk bindene løsning, skal løses konkret i forbindelse med godkjenning av
teknisk plan). Planbestemmelsene og utomhusplan med mulig parkeringsløsning for
kulturhuset er vedlagt saken i sin helhet.
At kulturhuset per i dag har dårlig med parkering kan ikke legges på forslagsstiller. Det
påpekes at de 2 HC-plassene som ligger langs østsiden av kulturhuset ikke blir berørt av
opparbeidelse iht. rekkefølgekravene som ligger på utbygger i forbindelse med foreliggende
planarbeid. Veien vil ligge på samme sted som i dag og fortau vil kun opparbeides på
østsiden av vegen. Opparbeidelse av fortau langs vestsiden er noe som kan komme i
forbindelse med f.eks. videre utvikling nord for kulturhuset.
Med tanke på varsling og høring av planarbeidet viser rådmannen til at eiendomsavdelingen,
på vegne av kommunen som grunneier, har vært orientert underveis i prosessen. Som følge av
at dere ikke er blitt informert, og for oppfølging av lignende saker i framtiden, er en
kontaktperson i kommunens kulturavdeling lagt til på kommunens interne liste over
mottakere i forbindelse med planarbeid.
§2

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal kun skje i henhold
til godkjent teknisk plan.
Tilpasning til tilgrensende opparbeid gjerde og mur på gnr 15/136, vei og fortau, samt regulert vei
og fortau skal fremgå av teknisk plan. Krysningspunkt for fotgjengere i Rådhusvegen skal
opparbeides i form av opphøyet gangfelt, og skal kobles til fortau i krysset. Løsning for offentlig
parkering på nordsiden av kulturhuset skal fremgå av teknisk plan, parkeringen skal

løses innenfor gnr 15/1076, 15/805 og 15/45 og inneholde 34 oppmerkede plasser. Teknisk
plan skal inneholde plan for brannvann og brannvannskapasiteten skal dokumenteres.
§ 32

Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan iht. § 2 skal være ferdig opparbeidet og godkjent før
nye boliger i planområdet tas i bruk.

