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1.

BAKGRUNN

1.1

Lokalisering

Planområdet ligger i Vedavågen, vest for Sævik på Ospøy, Fylkesveg 853 passerer
planområdets nordlige plangrense. Planområdet omfatter et areal på ca. 71,0 daa. Se
planforslaget..

1.2

Planarbeidet sitt formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for småbåthavn med plasser for båtforening,
naust for grunneiere og et klubbhus for båtforeningen.

1.3

Forslagsstiller, plankonsulent

Forslagsstiller er Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve Fredriksen, Arne
Fredriksen, Fredrik Fredriksen, m.fl.

1.4

Konsekvensutredning

Det gjøres konsekvensutredning etter krav nedfelt i områdeplan og oppstartsmøtet
klargjorde hvilket punkt konsekvensutredningen skulle dekke.
Konsekvensutredningen er vedlagt denne detaljplanen.

1.5

Oversendelsesinformasjon

RH Oppmåling v/Rune Hemnes har som konsulent utarbeidet planforslaget på vegne av
Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve Fredriksen, Arne Fredriksen, Fredrik
Fredriksen, mfl.
Fakturaadresse:

c/o Dag Øistein Fagerland
Nesvegen 89
4276 VEAVÅGEN

Tiltakshaver for plansaken:

Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve
Fredriksen, Arne Fredriksen, Fredrik Fredriksen, mfl.

Merk:

”Ospøy”

Forslagsstiller:

RH Oppmåling
v/Rune Hemnes
Slettebøvegen 84
4270 Åkrehamn
Telefon: 41762790
E-post: rune@rh-oppmaling.no
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2.

PLANPROSESSEN

2.1

Oppstartsmøte, føringer og avgrensinger

2.1.1 Oppstartsmøte den 05.05.17 ble følgende klarlagt:
Planarbeidet er i strid med gjeldende plangrunnlag på følgende punkt: BYA naust, Høyde
naust, Klubbhus, Adkomstvei og avkjørsel, Tiltak i båndleggingssoner og
bestemmelsesområdet for riggområdet.

2.1.2 Momentliste, viktige tema som må belyses i planarbeidet nevnt:


Kategorier og arealbruksformål - Kategoriene må listes opp i planbeskrivelsen og
areal per kategori må oppgis.



Arealutnyttelse/tetthet (iht. fylkesdelplan og kommuneplan)



Hensiktsmessig planavgrensning, evt. utvidelse av planområdet (f.eks. siktlinjer)



-

Vurdere utvidelse av planområdet fram til f_KAI03 i sør, for å sikre
allmenhetens ferdsel langs sjø via kai/turvei/sti.

-

Siktlinjer i kryss må inkluderes i planområdet.

-

Regulering av båndlagt området er ikke mulig.

Eiendomsforhold (eksisterende/nye grenser)
-

Dersom det ikke er målt opp nøyaktige eiendomsgrenser, og disse
sammenfaller med ytterkant av planområdet eller formålsgrenser, må det
foretas kartforretning før planen oversendes kommunen.

-

Eiendomsgrense i sjø kan måles opp etter at planen er godkjent og kaianlegg
utbygd, men før brukstillatelse gis. Dette må framgå som et plankrav.



Detaljeringsgrad i planen (skille mellom offentlige, felles og private arealer)



Tinglyste avtaler må sikre at allmenn ferdsel er mulig gjennom området,
uavhengig av hvorvidt arealene er private eller felles.



Rekkefølgekrav
-

Fylkesveg med fortau og f_KV05 fram til avkjørsel må utbedres til regulert
standard før småbåtanlegget tas i bruk

-

Planbestemmelser må sikre at adkomstvei, fellesområder og teknisk anlegg
må være ferdig utbygd før bebyggelsen tas i bruk.



Folkehelseperspektivet (møteplasser, fysisk aktivitet, ulike familietyper)



Universell utforming
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Planbestemmelsene skal sette krav til universell utforming, jf.
kommuneplanens bestemmelser § 5.1.


Infrastruktur (skole, barnehage, butikk o.l.)



Vei-/trafikksituasjonen fram til området og internt i området (bil/myke
trafikanter – skolevei)
-

Området i nordøst er båndlagt for fremtidig regulering (ny bru). Det er
ikke mulig å regulere innenfor båndlagt området.

-

Krav om konsekvensutredning for transport: Økt trafikk (ÅDT) over
Salvøy bru ved realisering av planen, samt sikker ferdsel for myke
trafikanter

-

Byggegrenser mot vei må synliggjøres, byggegrense mot fylkesvei er vist
i områdereguleringsplanen

-

Siktlinjer i planområdet må også inkludere egne siktlinjer mot g/s-vei

-

Adkomstvei skal ifølge kommunal veinorm reguleres 6 m, med 4 m
asfaltert veibane. Siktlinjer i kryss

-

Snuplasser skal anlegges for adkomstveier (se kommunal veinorm kapp.
3.6). Plankartet må vise mulige gangpassasjer mellom parkering og kai
(forbi naust)

-

Vurdere fortau inn fra fylkesvei. Dette gjelder særlig inn mot klubbhuset.



Kollektiv tilgjengelighet (busstilbud, nærhet)



Parkering (behov/normer)
Beskrive parkeringskapasitet. Naust: 0,5 P/naust. Småbåtanlegg: 0,2 P/båtplass.
Det må synliggjøres i plankartet gjesteparkering. Vurdere behov for HCparkering og tilrettelegging for elbil-lade punkter. Sykkelparkering bør
synliggjøres i plankartet



Vegtrafikkstøy
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
gjøres gjeldende i alle plansaker, jf. kommuneplanens bestemmelser § 3.4.



Risiko- og sårbarhetsanalyse (farlig skrent, springflo, flom/oversvømmelse, støyog luftforurensing, tomtegrunn, sjøsedimenter, radon)
ROS-analyse skal legges ved i alle plansaker



Naturvern (biologisk mangfold/fauna)
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal kommenteres i alle plansaker. Se for øvrig
krav om konsekvensutredning.



Strandsone (arealbruk land/sjø, evt. konfliktpotensial)
-

Gjelder alle planer i 100-metersbeltet til sjø (jf. plan- og bygningsloven §
1-8)
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-

Bygninger ved sjø skal ha laveste golvnivå på kote 2,5 (NN2000). Unntatt
fra dette er bygningsarealer der sjøvannsinntrengning ikke vil påføre
bygningen skader (kommuneplanens bestemmelser § 5.12). Eventuelle
sluk i golv må likevel være på +2,5 m.

-

Byggegrense mot sjø skal synes i plankartet. Dette gjelder også der
formål «Småbåtanlegg i sjø» brukes (bygge formål). Dersom områdene
skal brukes til flytebrygger, anbefales formål «småbåthavn» (blått formål)

-

Områder for offentlig ferdsel i sjø må avsettes i plankartet. Det må sikres
tilstrekkelig manøvreringsareal i sjø, minimum 15 m

-

Kommuneplanens bestemmelser om naust sier at det skal være mulig
med fri ferdsel i strandsonen i naustområder

-

Småbåthavn/småbåtanlegg må sikre tilstrekkelig areal for båter (bredde
og lengde)

-

Gjeldende områdereguleringsplan § 96 sier at tiltak som faller inn under
havne- og farvannsloven skal godkjennes av havnemyndighetene. De må
få saken på høring

-

Plass for båtutsett/opptrekk må synliggjøres i kartet.

Landskap (natur, kulturlandskap, hoveddrag-tilpasning)
§ 81 i gjeldende områdereguleringsplan krever at landskapshensyn skal tillegges
særlig vekt. Kommunen ønsker derfor en 3D-illustrasjon, se for øvrig krav om
konsekvensutredning



Friluftsliv/grønne interesser (turområdet, grønt drag, sti/korridor, bruk, behov)
Kommunen anbefaler å anlegge kai/turvei/sti slik at allmenn ferdsel gjennom
området er mulig. Rett til allmenn ferdsel over private anlegg kan sikres
gjennom tinglyste avtaler e.l.



Kulturminner (aut. freda kulturminner, verneverdige miljø, bygninger, anlegg)
Dersom kulturminnemyndighetene ønsker videre undersøkelser, skal foreløpig
rapport/erklæring legges ved planutkastet. Kulturminneavdelingen hos
fylkeskommunen må være høringspart.



Vann og avløp (brannvern, vann og avløp, overvannshåndtering)
-

Vann og avløp: Det finnes ingen kommunale anlegg i nærheten.
Vannledning kan påkobles enten via sjøledning eller fra Salvøy i vest.
Det må anlegges avløps- og pumpeledning i sjø inn til kommunalt anlegg
i Sævikvegen.

-

Overvann: Overvann kan føres direkte til sjø

-

Brannvern: Det er krav til brannvann. Det må være en plan for
brannslukkingssystem, evt. med sjøvann. Ta kontakt med Karmøy
brannvesen.
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Det må legges fram en skisse til teknisk plan. Ta kontakt med VAR for
videre spørsmål.

Energiforsyning (høyspent, gassledninger)
-

Ta kontakt med Haugaland Kraft for informasjon rundt energiforsyning.
Ved behov for trafostasjon må dette vises i plankartet.

-

H370_3 er høyspentlinje som skal fjernes på sikt

-

H370_2 er fremtidig ledningstrase for kablet høyspentlinje

-

Planen må gjennom rekkefølgekrav sikre at hensynene i hensynssonene
blir ivaretatt.

Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form, volum, byggehøyder)
-

Naust skal være maks 30 m2 og 5 m høy. Naust skal ha saltak med min 15
grader takvinkel. Det tillates ikke arker, kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper eller andre fasadeelementer.

-

Kommuneplanens bestemmelser definerer naust som bygning uten form
for overnatting eller varig opphold, for oppbevaring av mindre båt med
tilhørende utstyr.

-

Naust bør bygges i klynger.

-

Byggegrenser mot veier og sjø må fastsettes i planen.

Estetikk (form, struktur, funksjon, uttrykk)
Se punkt om «landskap» over.



Annet (sykkelparkering, søppelhåndtering)
-

Det må foreligge en avfallsplan for anlegget. Dersom det er ønskelig at
søppel hentes av renovasjonsbil, må felles søppelanlegg vises i
plankartet, og det må være snuplass for renovasjonsbil.

-

Mattilsynet skal også være høringspart, se for øvrig kommunal
varslingsliste.

2.1.3 Hensynsfaktorer som må klargjøres
•

BYA naust

•

Høyde naust

•

Klubbhuset

•

Adkomstvei og avkjørsel

•

Tiltak i båndleggingssoner og bestemmelsesområdet for riggområdet.
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2.1.4 Planområdet: Innhold, krav og analyser

2.2

•

Dokumentasjon på varsling av oppstart (tekst, kart samt liste over
varslingsmottakere)

•

Plankart m/tittelfelt: PDF/A-format og SOSI-filer, samt SOSI-fil-kontroll

•

Planbeskrivelse og planbestemmelser (PDF/A-format og i redigerbart format)

•

Eventuelt planprogram og konsekvensutredning

•

ROS-analyse

•

Skisse til teknisk plan

•

Erklæring forundersøkelse

•

Bildemontasje/illustrasjoner

•

ROS – Vurdering

•

Avfallsplan

•

Forslag til planbestemmelser og evt. beskrivelse oversendes i digital form
(sendes i PDF/A format i tillegg til redigerbart format)

Varsel om oppstart av planarbeid

Igangsetting av planarbeid var varslet gjennom annonse i Karmøy Nytt og Karmøy
Kommunes nettside den 21.12.17 og i brev til grunneiere, Naboer, berørte parter, private
21.12.17 og offentlige instanser 19.12.17.

2.3

Merknader/ kommentarer til oppstartsvarselet

Det kom 7 merknader til oppstartsvarselet fra offentlige/ private instanser.
1. Kystverket Vest. Datert 20.12.17 (vedl.06)
Vi viser til deres brev av 19.12.2017 vedrørende igangsetting av ovennevnte planarbeid.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er «å tilrettelegge for naust, kaianlegg og
Veabuen båtlag sine behov for klubbhus og båtplasser, samt parkering.
Gjeldende kommuneplan viser delvis småbåthavn og delvis LNF, men hele området er
områderegulert til småbåthavn».
Kystverket har ingen innvendinger til at det igangsettes reguleringsarbeid. Det er viktig at
det ikke avsettes større arealer i sjø til "enkelt interesser" enn det som er strengt nødvendig,
samt at det ikke planlegges tiltak som kan hindre ferdselen. De tiltak som planlegges
etablert må dimensjoneres slik at de kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i området. Vi
gjør oppmerksom på at det det i sjøkartet vises et luftspenn på 10 meter i søndre del av
planområdet, som vil legge begrensninger for bruken av småbåthavnen for seilbåter.
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Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. Kystverket vil be om at
planforslaget oversendes for uttale når dette foreligger.
Kommentar:
Kystverkets merknad er tatt i betraktning. Både tilsendt dokumentasjon fra Haugaland kraft
og observasjon på stedet forteller at luftspennet på 10 meter, i dags dato ikke eksisterer.
For bruken av planområdet, får dette aspektet ingen konsekvens ettersom området er for
grunt til å ta inn større seilbåter og Veabuen båtlag ikke ønsker å grave ut havnen for å
gjøre den dypere.
Størrelse på fartøy småbåthavnen er tenkt tilrettelagt for, er fortøyning for 17 fot småbåt, i
hovedsak med baug inn mot kai og hekk fortøyd til blåse.
Dersom større båter skal fortøyes (Båter opp til 20 fot), kan de fortøyes med langsiden mot
kai kant, men i all hovedsak skal fortøyde båter ikke forhindre allmenn ferdsel.
2. Fylkesmannen i Rogaland. Datert 11.01.18
Saken gjelder varsel om oppstart av detaljregulering på gnr./bnr. 1/48 m.fl. ved Ospøy
Vedavågen i Karmøy kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for naust,
kaianlegg, klubbhus, båtplasser og parkering.
Planen sin avgrensing og tilrettelegging av tiltak må være i samsvar med overordnet plan,
og premissene som ble lagt til grunn i områdereguleringen må videreføres.
Det er viktig at planen legger opp til et velorganisert småbåtanlegg, og planen må være
tydelig på hva type anlegg som er tenkt etablert, både i størrelse og type. Det må gå klart
fram hvor det er tenkt å bygge, og anlegget må ikke dimensjoneres større enn absolutt
nødvendig. Bestemmelsene i reguleringsplanen må sette grenser for hva som kan etableres
av byggetiltak og hvilke verdier i området som må tas vare på. Det er viktig at det blir lagt
vekt på landskapstilpasning og estetisk gode planløsninger. Fokus på allmenn tilgang til og
langs sjøen vil være viktig og må sikres i plankart og bestemmelser.
Planen må vurderes opp mot naturmangfoldloven, og prinsippene i §§ 8-12 må legges til
grunn. Direkte utfor avgrenset området er det registrert forekomst av skjellsand med svært
viktig verdi. Det er viktig at planarbeidet ikke fører til en forringelse av denne naturtypen.
Vi vil minne om at tiltak i sjø vil kreve en avklaring etter forurensingsloven.
Kommentar:
Fylkesmannens merknad er tatt i betraktning, paragrafene i Lov om forvaltning av
naturmangfold tas det spesielt høyde for i konsekvensutredningens andre utredningstema
som skal se på – Naturmangfold og som er utredet i Konsekvensutredningen.
I tillegg belyses planområdets forhold til skjellsand i tilgrensende registrert området, i
punkt 4.10 (tilstøtende arealbruk og forholdet til strandsonen og sjøområdet), i tillegg er det
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laget et eget punkt i reguleringsplanbestemmelsen i § 6, for å ivareta både ålegress registrert
i området og skjellsand registrert utenfor planområdet.
3. Fylkesrådmannen - Regionalplanavdeling. Datert 15.01.18
Formålet med planen er å legge til rette for småbåthavn og frilufts formål i henhold til
områdeplanen for Salvøy, plan 2082.
Fylkesrådmannen forutsetter at føringene som er lagt i områdeplanen blir fulgt, og at
planen ivaretar friluftsinteresser knyttet til allmenn tilgjengelighet i strandsonen. Det synes
riktig at planområdet også omfatter arealet i øst som er avsatt til frilufts formål i
områdeplanen.
Fylkesrådmannen har ikke ytterligere kommentarer ved varsel om oppstart, men vil gi sin
uttalelse i forbindelse med at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn.
Kommentar:
Fylkesrådmannens regionalplanavdelings merknader er tatt i betraktning, dette innebefatter
de føringene som er lagt i områdeplanen og at planområdet også favner over det grønne
arealet mot øst slik at detaljregulering i området blir så helhetlig som mulig.
4. Fiskeridirektoratet – Forvaltningsseksjonen i region Sør. Datert 16.01.18
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for naust, kaianlegg og Veabuen båtlag sine
behov for klubbhus og båtplasser samt parkering.
-Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er bl.a. å sikre eksistens og utviklingsmuligheter
for marine næringer - herunder å ivareta marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en
balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Fiskeridirektoratets regionskontorer har som en viktig oppgave å medvirke i kommunal
planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL) i kyst- og sjøområder, når fiskeri- og
havbruksinteresser kan berøres, deriblant avgi uttalelse i dispensasjonssaker etter PBL KP.
19.
-Vurdering og merknader
I berøring med nå antydet planområdet er det registrert et området med naturtypen
skjellsand, klassifisert som svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å ivareta. Se
Fiskeridirektoratets kartverktøy: http://www.fiskeridir.no samt Miljødirektoratets
naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/ for eventuelt nærmere informasjon.
Skjellsand fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter samt at større
krepsdyr benytter skjellsandbanker til parrings plasser og ved skallskifte og de finner mat
grunnlag her. Skjellsand regnes som en ikke-fornybar ressurs innenfor overskuelig tid.
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Fiskeridirektoratet vil i utgangspunktet fraråde ethvert tiltak som kan påvirke registrerte
skjellsandforekomster negativt. Dette gjelder desto sterkere når forekomstene er av nasjonal
eller vesentlige regional verdi. Mudring og utfylling i skjellsandområder vil f.eks. kunne
være svært uheldige inngrep. Så vidt vi kan se legges det i denne omgang ikke opp til tiltak
som i særlig grad vil kunne komme i konflikt med skjellsandforekomstene.
Videre kan det i en småbåthavn erfaringsmessig pågå mange forurensende aktiviteter, f.eks.
skraping og påføring av nytt bunnstoff. Bunnstoff inneholder begroingshindrende midler
som også er virksomme mot andre organismer. Videre vil vask og polering av båtskrog og
vedlikehold av motor involvere en rekke andre skadelige kjemikalier samt at påfylling av
drivstoff, lekkasje/svetting av olje fra motorer og stadig utlekking av selvpolerende
bunnstoff vil kunne bidra til små, men hyppige, tilførsler av forurensninger i
småbåthavner. I tillegg kan komme uhell og uforutsette hendelser som kan forårsake
skadelige utslipp.
Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at planen beskriver og vurderer virkninger på det
marine miljø og at man sikrer avbøtende tiltak i form av bestemmelser om håndtering av
utslipp og avfall mv, slik at risiko for miljøskadelige stoffer minimeres.
Ytterligere innspill må utstå inntil man ser nærmere hvilke tiltak og konsekvenser som kan
aktualiseres av planen, og når Fiskeridirektoratet region Sør får forslaget til planen på
høring.
Kommentar:
Fiskeridirektoratets merknader er tatt i betraktning, da særlig tre punkter ser vi som
særdeles viktige og som blir tatt opp i konsekvensutredningen.


Nær planområdet er det registrert et område med naturtypen skjellsand, og dette
området er klassifisert som svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å
ivareta.



Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at planen kommer til å beskrive og
vurdere virkninger på det marine miljø og at man sikrer avbøtende tiltak i form
av bestemmelser om håndtering av utslipp og avfall, slik at risiko for
miljøskadelige stoffer minimeres.
Mer om tiltak for å sikre bruk og vern av sjø under punkt 6.4, Bruk og vern av
sjø og vassdrag.



I tillegg er vi rådet til å se på mulige forekomster av ålegress og dette kommer til
å være inkludert i konsekvensutredningen

5. Karmsund Havn IKS. Datert 18.01.18
Karmsund Havn IKS stiller seg bak de vurderingene som Kystverket har fremmet i sitt brev
datert 20.12.2017.
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Kommentar:
Karmsund Havn IKS’ merknader er tatt i betraktning.
6. Statens Vegvesen – Region vest. Datert 22.01.18
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen,
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Planområdet grenser til fv. 853. Statens vegvesen sine interesser i området er knyttet til
fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Planområdet har adkomst via Salvøy bru. Salvøy bru har vært gjenstand for omfattende
dialog mellom Statens vegvesen og Karmøy kommune. Broen holder ikke dagens krav til
standard, hverken med tanke på kapasitet eller trafikksikkerhet. Det går ikke fram av
oppstartsvarselet om foreliggende planarbeid vil generere økt trafikk sammenlignet med
gjeldende plangrunnlag. Statens vegvesen gir faglig råd om å begrense trafikkbelastningen
på broen inntil den er utbedret. Broen har ikke bevilgning i inneværende Handlingsplan for
fylkesveger i Rogaland 2018 – 2021.
Oppstartsvarselet omfatter ikke avkjørsel fra fv. 853. Avkjørselen er regulert i gjeldende
reguleringsplan. Det bør innarbeides rekkefølgekrav i foreliggende plan til opparbeidelse
av avkjørselen. Avkjørselen må utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Den må tilfredsstille kravene i vegnormalen til blant annet radier, stigning og sikt. Radier
og siktsoner skal være målsatte. Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for
utforming av avkjørselen. Teknisk plan skal være i samsvar med håndbok R700
Tegningsgrunnlag, og inneholde teknisk grunnlag som f.eks. C-tegninger og plan for
håndtering av overvann. Teknisk plan skal godkjennes av Statens vegvesen. Før byggestart
skal det også være inngått en gjennomføringsavtale.
Planforslaget må vise byggegrense til fv. 853. Vegen er vist i klasse 4 i Rammeplan for
avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesveger i Region vest. Anbefalt byggegrense til
vegen er 15 m. Mellom byggegrense og fylkesveg skal det normalt ikke tillates arealbruk
som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens funksjon i samsvar med
reguleringsformålet. Det gjelder bl.a. areal til parkering, manøvrering av kjøretøy, opphold,
lagring, faste installasjoner osv.
Kommentar:
Statens Vegvesens merknader er tatt i betraktning.
-Planområdets avgrensning
Planområdets avgrensning er designet etter eksisterende planlagt utbygging av fv. 853, i
den sammenheng er anbefalt byggegrense på 15m ikke anvendt, siden byggegrense i
eksiterende områdeplan 2082 er mindre, og den videreføres i ny plan.
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Fig.01 - Byggegrensen videreføres fra plan 2082. Illustrasjonen avviker noe fra planforslag pga.
mindre endringer av formålene N2-N4.
-Rekkefølgekrav
Det er innarbeidet rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsler og fortau langs fv. 853 til
planområdet. iht. Statens vegvesens, Håndbok, Hb-N100 – Vei og gateutforming.
-Mulig økt ÅDT
Ettersom naust ikke er å anse som permanente oppholdsplasser og småbåthavnen kommer
til å dekke bruk av mindre båter som transportmiddel i rekreasjons sammenheng, som er
knyttet til sommerhalvåret, ser vi ikke helt at småbåthavnen kommer til å ha stor
påvirkning på ÅDT og kapasiteten på Salvøy brua i forhold til de 83 eksiterende boligene
og de 40 boligene som områdereguleringen for Salvøy i 2016 allerede la an til å tilføye
(PLAN 2082 – 5.11.3 s. 30).
Selv om småbåthavnen som allerede er regulert inn i området krever en
konsekvensutredning i forhold til mulig økt ÅDT på veg, er det flere uvisse aspekter, som
for eksempel at enkelte av de fremtidige eierne av naust, kan være fastboende på Salvøy og
bruken deres av Salvøybroa er allerede medregnet i ÅDT, i tillegg kan det da ha motsatt
virkning i den forstand at de i dagens situasjon, anvender broen for å komme til kaianlegg
andre steder på Karmøy, men ved etablering av småbåthavnen kommer til å minske bruken
av Salvøy brua.
Dette vet vi gjennom faktumet at enkelte av dagens medlemmer av Veabuen båtlag allerede
bor på Salvøy.
Ettersom Områdereguleringen for Salvøy, etablerte en oppgradering av fv. 853 til SA1 vei
med kapasitet på < 15 000 ÅDT burde dette være nok føring til å planlegge og konstruere
bro med samme kapasitet, som bør være bra nok for å dekke ÅDT for Salvøy.
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Det kan argumenteres for at båter trenger tilsyn om vinteren, størrelsen på tenkte småbåter
er 17 fot, denne størrelsen gjør at folk flest tar dem opp om vinteren og lagrer dem i
garasjen eller lignende, kanskje til og med i avlåst naust.
Det antas uansett at tilsyn av 1 båt om vinteren, ikke vil øke ÅDT like mye som en enkelt
bolig, for tallfestet detaljer rundt dette se konsekvensutredningen.
7. Haugaland Kraft Nett AS. Datert 09.08.17
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft Nett sine nettanlegg i området.
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på vår 22 kV luftledning i nord (magenta heltrukken
taggete linje).
Forskrifter for elektriske anlegg – forsyningsanlegg stiller en del krav / setter en del
begrensninger i forbindelse med dette, bl.a.:
-

Minimumshøyde fra offentlig veg og parkeringsplasser til spenningsførende liner.

-

Bruk av anleggsmaskiner nær spenningsførende høyspentlinjer.

-

Minimum horisontal avstand til bygninger og lagerplasser.

For denne 22 kV luftledning må det inntegnes en hensynssone i reguleringsplankartet med
total bredde på 16 meter, (dvs. 8 meter på hver side av luftledningenes trase-midte).
Vi vil kunne uttale oss om aktuelle nye strømforsyningsanlegg til området når konkrete
planer om behov for dette foreligger.
Kommentar:
Haugaland Krafts merknader er tatt i betraktning. Eksiterende hensynssoner i
områderegulering tas videre og inkluderes i denne detaljregulering planforslaget.
H370_3 som er slik vi tolker det, en ovenfor nevnte, 22 kV luftledning.
I tillegg innreguleres fremtidige planlagte H370_2, ettersom den er regulert inn i
områdereguleringen for Salvøy.
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3.1

Lov og statlige planretninger med tilhørende kommunale føringer

3.1.1 Statlige planretningslinjer/ rammer/ føringer








Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med Plan- og bygningsloven og de regler
som er gitt for reguleringsplaner i lovens KP. 12 (kap. 12, Reguleringsplan.)
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen,
er fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 §
6-2
Nasjonal transportplan 2018–2029, Meld. St. 33, Tilråding fra
Samferdselsdepartementet 5. april 2017, godkjent i statsråd samme dag.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet,
Rogaland fylkesting 15. juni 2016
Kommuneplan sammen med gjeldene områderegulering for Salvøy, legger
grunnlaget for innholdet i denne detaljreguleringsplanen.
Vi legger til grunn at kommuneplanen er utarbeidet i samsvar med retningslinjer og
rammer fra statlige og fylkeskommunale myndigheter.

3.1.2 Barn og unge
I plan- og bygningslova er det krav om at i alle reguleringsplaner skal en ta hensyn til barn
og unge og legge til rette for gode oppvekst og levekår.

3.1.3 Kulturminneloven
Lova sitt formål: «Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal
vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og
ressursforvaltning …» «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg hendelser, tro eller tradisjon til».
Innenfor planområdet er det i kommunedelplan «Kulturminne og kulturmiljø» ingen
element eller registreringer som er vist.

3.1.4 Naturmangfoldloven
«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige, geologiske og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern ...».
Generell aktsomhetsplikt er nedfelt i § 6:
«Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på
naturmangfoldet …».
Prinsipp for offentlig avgjerdsstaking finn vi i
§§ 8 til 12: § 8.(kunnskapsgrunnlaget):
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger …».
§ 9. (føre-var-prinsippet):
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«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet …».
§§ 10, 11 og 12 omhandler henholdsvis:
Økosystemtilnærming, kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Miljødirektoratet sin «Naturbase» er et grunnleggende hjelpemiddel for arealplanlegging.
Temakart Rogaland (https://www.temakart-rogaland.no/ ).
Miljødirektoratets nett kart/database (http://kart.naturbase.no/ ) .
Miljødirektoratets nettside (WWW.dirnat.no )

3.1.5 Strandsone
I PBL. § 1-8. «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag» står det i 1. ledd:» I 100metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»
Hele planområdet er omfattet av 100-metersbeltet langs sjø.
Videre er det nevnt i kommuneplanens bestemmelser § 5.12 Bestemmelse om
høydeplassering ved sjø «Bygninger ved sjø skal ha laveste golvnivå på kote 2,5 (NN2000).
Unntatt fra dette er bygningsarealer der sjøvannsinntrengning ikke vil påføre bygningen skader.»

3.1.6 Universell utforming
Første kapittel i plan- og bygningsloven har 9 paragrafer som er samla først i lova fordi de
gjelder både for plandelen og byggesaksdelen. I § 1-1 «Lovens formål» står det i siste ledd:
«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak …».
Det er innarbeidet i planbestemmelsene at prinsipper om universell utforming skal inngå i
planlegging av tiltak innenfor planområdet, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.1.

3.1.7 Trafikksikkerhet
Rammeplan for avkjøringer og byggegrenser på riks- og fylkesveger i Region vest er viktig
og sentralt for vurdering av vilkår for å etablere avkjøringer og vurderinger av
byggegrenser langs fylkesveger/sideveger.
Vegvesenets «Handbok N100» er tilsvarende viktig i vurdering av avkjøringer m.o.t. frisikt
og avkjøringer.
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3.2

Planstatus (Planmessig rammeverk)

3.2.1 Fylkesdelplaner/regionale sektorplaner
Fylkesdelplan for universell utforming
I Fylkesdelplan for universell utforming der det overordnet målsetting at universell
utforming skal være en førende strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner der det er relevant.
Rammeplan for avkjøringer og byggegrenser på riks- og fylkesveier i Region Vest
Det er ikke lagt inn riks- og fylkesvei innenfor planforslaget.
Planområdet grenser til fv. 853. og Statens vegvesen uttaler seg på vegne av Rogaland
fylkeskommune som vegeier. Statens vegvesen har interesser i området knyttet til
fylkesvegen.
Fylkesdelplan for Friluftsliv idrett Naturvern Kulturvern (forkortet som FINK)
Som veiledende gjelder FINK vurdering av denne delen av Karmøy, angående
kulturminner og naturområder.

3.2.2 Kommunale planer
Kommuneplanen sin arealdel
Gjeldene kommuneplan viser plan identifikasjon 670, med nåværende oversikt planareal
som LNFR området over halve planområdet mot øst mens halve planområdet mot vest
viser fremtidig oversikt planareal som småbåthavn (vedl.13).
Kommunedelplan «Kulturminne og kulturmiljø»
Dette punktet dekkes av kommuneplanens arealdels planbeskrivelse punkt 8 Kultur minner
og kulturlandskap.
Kommuneplanens planbeskrivelse






LNF-områdene dekker kommuneplanens planbeskrivelse kommunens mål med
LNF området som følgende …: Gjennom arealplanlegging å sikre
produksjonsgrunnlaget for landbruket i kommunen. Utarbeide en arealplan som
trekker opp grenser for prioriterte landbruksområdet og etablerer markgrenser for
utvikling av kommunens byer. Bruke arealplanlegging som et av redskapene for å
sikre biologisk mangfold, natur- og landskapskvaliteter. …
Kystsonen og sjøområdet dekker kommuneplanens planbeskrivelse kommunens
mål med Kystsonen og sjøområdet som følgende …: Gi kommunens innbyggere en
mulighet for mer differensiert bruk av kommunens kystsone som ligger utenom
byer og tettsteder. Sikre transportfunksjon og fiskeri- og havbruksinteressene i sjø.
…
Kulturminner og kulturlandskap dekker kommuneplanens planbeskrivelse
kommunens mål med Kulturminner og kulturlandskap som følgende …: Bruke
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3.3

kommuneplanens arealdel som et av flere virkemidler for kulturminnevern i
kommunen. …
Samfunnssikkerhet dekker kommuneplanens planbeskrivelse kommunens mål
med - Samfunnssikkerhet som følgende …: Kommunens løpende risiko- og
sårbarhetsvurderinger skal være en del av det samlede faktagrunnlag for
kommunens arealdisponering og utbygging. …

Andre gjeldende planer

Endelig vedtatt arealplan med i ikrafttredelses dato 19.12.2016,
PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY.
Gjeldene områdeplan viser at LNFR området her er omgjort til Fritidsområdet, som er noe
mindre mot øst og at småbåthamnen er trukket in i vågen i Ospøy, slik at den da omslutter
hele havnebasseng (se vedl.14).
I planbeskrivelse til plan 2082 står det følgende angående småbåthavn:
«5.6.3 Småbåthavn
Områder vist til småbåthavn skal nyttes til båtplasser for de respektive rettighetshavere i
strandsonen. Slike områder er søknadspliktig og skal godkjennes av kommunen, samt
havnemyndighetene. Småbåthavnene er for det meste vist sammenhengende ut fra
tilstøtende kaiområder.
Videre er det innenfor bestemmelsesområdet #1 vist til småbåthavn med krav om
detaljregulering. Innenfor området skal det i utgangspunktet etablere småbåthavn med
tilhørende anlegg. Dette kan være f.eks. naust, dersom området er egnet. Tiltaket vil
sannsynligvis medføre økt trafikkbelastning og må antageligvis konsekvens utredes i en
senere detaljregulering.»

3.4

Pågående planer

Det pågår følgende planarbeid i området:
-

Porsholmen (plan-ID 2111), dette er privat detaljreguleringsarbeid, som søker å
finne en tilfredsstillende parkeringsløsning i området.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE
FORHOLD

4.1

Areal

Planområdet omfatter et areal på 17,0 daa der 7.1 daa er sjøareal, mens ca. 570 m2 utgjør
brygge. Planområdet er plassert vest i Karmøy kommune vest for Vedavågen.
Sammen med Salvøy som er litt større utgjør Ospøy og Salvøy, den lille øygruppen Vedøy
omkranset med enda mindre holmer og skjer (se fig.02).

Fig.02. - Plassering utenfor Vedavågen, på Ospøy, med Salvøy utenfor.

4.2

Lokalklima

Klimaet preges av milde vintre og kjølige sommere, karteristiske for maritime klima.
Årsmiddel for normalperioden 1961 – 1990 for nedbør varierer fra 1270mm – 1430mm.
Karmøy er utsatt for vestlig og sørvestlig vind og de fleste stormer forekommer særlig i
januar og februar.

4.3

Topografi

Planområdet består av kystlinje som buer seg inn i planområdet med en lengde på ca. 480m,
hvor noe av kystlinjen består av oppmurt kaianlegg.
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Den nord-vestlige grensen følger eksisterende fv. 853, øst til vest går den fra kote +5.0 og
ender relativt plant mot vest etter 166 m, på kote +4.0.
Mot Sør vest i planområdet kan man finne et mindre område som består av myr.
Det høyeste punktet finner man, mot sørøst i planområdet, en haug som ligger på kote +8.5
og strekker seg øst mot vest, ellers er det en haug mot vest i planområdet som ligger på
kote 8.0 (tatt fra https://hoydedata.no).
Ellers er det tre mindre skjær som varierer i størrelse ettersom det er flo og fjære. Det er
forholdsvis grunt i havnebassenget området. Et av skjærene er merket Holme i planet.

Fig.03. - Mot sørvest

4.4

Fig.04. - Mot nordøst.

Tilkomst til området

Ankomst til området gjennom Salvøyvegen som går gjennom Vedavågen (fv. 853), over
Salvøybroa, hvor ankomsten til planområdet ligger ca. 70m fra basen på Salvøybroa. Her
fører avkjørsel rett ut til oppført kai (se øverst til høyre på fig.04).

4.5

Eksisterende bygg

4.5.1 Bygg
Til dags dato finnes det verken naust eller andre bygg innenfor planområdet.

4.5.2 Annet
Brygger - Det er opparbeidet 2 murte permanente brygger, 2 brygger i tre og 2 midlertidige
flytebrygger innenfor planområdet (se fig.03-04).

Båtopptrekk - Veabuen båtlag disponerer eksisterende båtutsett/opptrekk under
Salvøybroa. Ankomst gjennom avkjørsel fra Ospøyvegen til privatvei som fører øst under
Salvøybroa. Her er det godt tilrettelagt for båtutsett/opptrekk med betongstøpt rampe.
Merket blått i kart (se fig.05 og 06).
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Fig.05 - Båtopptrekk 80m fra planområdet.

Fig.06. - Båtopptrekk fra nord.

Det eksisterende båtopptrekket er et resultat av et samarbeid mellom Veabuen båtlag og
Vedavågen Sjø speidergruppe. Kontrakt ang. rettigheter til båtopptrekk er vedlagt.

4.6

Sol/vegetasjon

Planområdet er sørvendt langs kystlinjen på Ospøy. Tomtene har godt med sol og det er
ingen større fjellmasser eller lignende i det omkringliggende området.
Mesteparten av planforslaget består av kyst lynghei og et knippe mindre eike og gran trær
(under 4 meter i høyde).
Mot nord er det ca. 80m med gressvekst tilgrensende etablert fylkesveg (fv. 853) som
plangrensen fyller. (fig.07 - 09)
Under havnivå finner vi stort sett ulike typer tang og tare med enkelte flekker med hvite
sandmasser (se fig.10).
Fig.07. - Lyng mot øst.
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Fig. 08. - Mindre grantrær.

Fig.09. - Mindre løv trær.
Fig10. - Eksempler på tare.

4.7

Naturmangfold

Naturmangfoldet blir ytterligere utdypet i konsekvensutredningen
På Land
Det er mye lyng og mye steinknaus i hele planområdet, noen steder kan man se vannkulper
men hittil er det ikke observert noe annet fauna enn måker.
Man kan finne mye plast og rekved i hele planområdet, og det kommer nok av at det er
skylt i land ved høy sjø, noe som understreker problemet med forurensning i dag.
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Fig.11. - Plast skylt i land.

Fig.12 - Opp i bildet er nord.

I vann
I vann kan man se områder som muligens består av skjellsand, som man antar er
tilsvarende skjellsand forekomstene som man har registrert utenfor planområdet.
Ellers kan man se nært kystlinjen at det er en rik flora og det er nærliggende å anta at det
tilsvarende er et rikt dyre/plante liv som befinner seg under overflaten.
Befaring med sjøkikkert 16.05.2018 klargjorde at det var en mindre Ålegress i
havnebassenget, dette er klargjort i Konsekvensutredningen.

4.8

Kulturminne og kulturmiljø

Det er i kommuneplanen ikke registrert kulturminne innenfor planområdet.
Kontrollert gjennom miljøstatus.no og SEFRAK-registeret.

4.9

Ledninger og tekniske anlegg

4.9.1 Veger
Eksisterende veiareal innenfor planforslaget ligger under privat eie og består av ca. 107 m
traktor veg, som vegen er i dag starter den ca. 64 meter etter innkjørsel på Ospøyvegen og
krysser først tomt Gnr.1/Bnr.2 med en mindre avkjørsel til tomt 1/51, før den forsetter sør
ca. 60m til tomt 1/55 sør i planområdet.
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4.9.2 Vann og avløp
Det er etablert vann og avløp i det omkringliggende området, men ikke innenfor
planområdet. Slamavskiller med sjøledning finnes sørvest for planområdet.

4.9.3 Elektro
Haugaland kraft har lagt opp strømnett som vist i vedlegg.

4.10 Tilstøtende arealbruk og forholdet til strandsonen og sjøområdet
4 viktige aspekter som må nevnes i forhold til tilstøtende arealbruk er:





Mot vest, nord og øst er planområdet omsluttet med vei. Hovedvegen fv. 853
omslutter plangrensen mot nord og vest, mens en mindre veg Ospøyvegen
(f_KV05), tilgrenser plangrensen mot øst.
Mot øst består planområdet av ca. 20m med strandsone som møter en mindre
samling naust utenfor planområdet.
Mot sør øst er det en større holme på ca. 3.7 daa. I havgapet vest for holmen kun ca.
12 m sør for plangrensen vår befinner det seg et større fredet område i sjø, som hos
Miljødirektoratets naturbase er merket som svært viktig naturtype (gradering A),
med områdenavnet: Salvøy, og IID BN00102343 (planforslaget er markert i blå
stiplet linje på (vedl.17)).
Fakta arket som er tilknyttet graderingen tilhører skjellsand. Verdibegrunnelsen er at
forekomsten er større enn 200 000 kvm og inneholder skjellsand med modellert
skjellinnhold større enn 50%. Nøyaktighetsklassen for denne type registrering ligger
på > 100m.
På grunn av nærheten til det graderte området bør planforslaget ta hensyn til
skjellsanden i den store forstand. Dette tar vi til betraktning i vurderingen av
planforslaget selv om planområdet ikke i seg selv er underlagt denne graderingen.



Mot nordøst for planområdet ligger Salvøybroa, som knytter Salvøy og Ospøy til
resten av Karmøy.
Denne brua bærer hele kapasiteten til Salvøy og Ospøy, og i tillegg er designen på
brua utdatert ettersom den ikke har egent fortau, er for smal til å ta toveis trafikk og
har for kraftig stigning i forhold til høyden.
Det er båndlagt et større område i basen av brua i forhold til mulig utbedring og
dette er med å forme planavgrensning til reguleringsforslaget mot nordøst.
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4.11 Overordnende planer sine restriksjoner på arealbruken
4.11.1 Arealformål i områderegulering
Gjeldende områderegulering for Salvøy (plan 2082 – se 3.3.4 Andre gjeldene planer.) viser
et noe annerledes arealformål avgrensning end kommuneplanen (se 3.3.1 Kommuneplanen
sin arealdel.), og det er områdereguleringens detalj sjiktet som ligger i bunn for dette
detaljplan forslaget som inkluderer 2,8 daa friluftformål mot øst for å få en så helhetlig
regulering som mulig.

4.11.2 Restriksjoner i områdereguleringen
Området er merket med to faresoner, to høyspentlinjer merket H370_2 og H370_3.

4.12 Eiendomsforhold
Planområdet består av flere eiendommer med eiere som har bosted andre steder, ingen av
eiendommene har fastboende.

4.13 Folkehelse
4.13.1 Kollektivtilbud
Sett bort fra skolebussen, er det ikke etablert bussruter til Ospøy. Nærmeste bussholdeplass
er ved Rekkjekrysset, ca. 700 m i gåavstand fra planområdet.
Det er trafikkfarlig bro og det mangler sykkel- og gangsti mellom bussholdeplassen og
planområdet.

4.13.2 Skole og barnehage tilbud
Det er ikke etablert verken skole eller barnehage på Ospøy. Nærmeste skole er Vedavågen
skole og nærmeste barnehage er Steinarskogen barnehage.

4.13.3 Barn og unges interesser
Planområdet har tilgang til flotte grøntarealer som passer godt til lek og friluftsliv. Man
kan fiske flere steder i det omkringliggende området.
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5. PLANER OG ØNSKER, AVGRENSINGER OG MULIGE
LØSNINGER
5.1

Planer og ønsker innenfor planområdet

Det fremgår tydelig ut fra oppstartsvarsling hva søker/grunneier ønsker å gjøre med
tomten. Som opprinnelig regulert, vil vi med dette reguleringsforslaget legge til rette for
utbygging av småbåthavn med naust, innenfor planforslagets areal i tråd med eksiterende
områderegulering. Slik mulighetsvurderingen viser i situasjonsplanen, se vedlegg.
Alle punktene fra oppstartsmøtet er blitt belyst i denne planbeskrivelsen og alle innkomne
merknader er kommentert. I all hovedsak er det fire hovedpunkter som må klargjøres og
belyses.
Forholdet til veg (Salvøybroa og fv. 853)
I forhold til veg, så vi på forhold til eksisterende båndlegging på grunn av utbedring av
Salvøybroa, forhold til avkjørsler til veg og eventuelle rekkefølgekrav som tas videre.
Båndlagt området mot nordøst har vært med å definere planområdegrensen og planlagt
utbedring av fv. 853 setter føringer for byggegrenser innenfor planområdet, dette er
selvfølgelig tatt videre i designen av planområdet.
Planforslaget inneholder alternativer for avkjøring både mot fv. 853 og privat felles veg
Ospøvegen, og her er selvfølgelig Statens Veivesens veiledninger sterkt gjeldene.
Mer om dette i konsekvensutredning.
Forholdet til miljø (skjellsand og Ålegress)
Tilgrensende planområdet mot sør ligger det registrerte forekomster med skjellsand.
Skjellsandforekomster har en feilmargin på >100m, og siden det kun er 12m til forekomsten
av skjellsand, blir det i dette detaljplanforslaget tatt hensyn til skjellsandforekomsten.
Det viste i befaring med sjøkikkert 16.05.2018 at det er forekomster av Ålegress i
havneområdet. Mer om dette i konsekvensutredning.
Som et direkte resultat av konsekvensutredningen, har vi gått bort fra det opprinnelige
antall båtoppstillingsplasser som var totalt 92. Nå ønsker vi at det kun er plassert 56
båtoppstillingsplasser ved småbåthavnen (se tab.04. - Krav om utbygging og fasiliteter).
Høyspentledning (H370_1-3)
Detaljplanen forslaget har tatt med seg alle detaljer rundt høyspentledninger som befinner
seg innenfor området.
Båtopptrekk
Det ble klargjort at det ikke skal tilrettelegges for offentlig båtopptrekk, vask og
vedlikehold av båt innenfor planområdet. Ettersom småbåthavnene har tilgang til
eksisterende båtopptrekk under Salvøybroa.
Dersom Miljødirektoratet i fremtiden stiller strengere krav angående vask og vedlikehold
av båt innenfor planområdet, åpner vi for dette (se 6.3.3 Renovasjon).
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6.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1

Arealer og fasiliteter

Planområdet omfatter et areal på totalt 17,0 daa (17007 m2). Vi viser til detaljreguleringsplanforslaget som ble nevnt tidligere (se vedl.01) sammen med tabellen over areal
fordelingen nedenfor (tab. 01.).
Arealformål

Eksisterende
regulert i plan ID 2082

Sjøareal (o_FER1 og f_SBH1-3)

Eksisterende
(Uregulert areal)

Mål
(Ønsket regulert)

7063 m2

6143 m2

0 m2

150 m2

Området regulert småbåthavnformål
på land (+ veg)

6992 m2

0 m2

Området regulert friluftformål (+ veg)

2787 m2

0 m2

Naust (N1-7)

0 m2

2496 m2

Andre typer bebyggelse og anlegg
(Klubbhuset) (AB1)

0 m2

120 m2

Kjøreveg (f_KV1-4)

0 m2

1455 m2

Parkering (P1-5)

0 m2

1399 m2

Renovasjonsanlegg (R1-2)

0 m2

57 m2

Kai (KAI1-10)

0 m2

718 m2

Frilufts formål (FRIL1-5) (uten veg)

0 m2

3612 m2

Blågrønnstruktur (BG1)

0 m2

793 m2

Annen veigrunn – Teknisk (AVT)

165 m2

Tab. 01. – Arealfordeling.

Her ser vi at detaljplanforslaget gjør at arealet satt av til grønnstruktur og friluftslivsformål
har vokst betydelig, samtidig som stedets sjøareal har minsket. Dette er et resultat av
utbyggingen av kaiområdet samtidig som det er tatt hensyn til landskapets karakter i
design av plan.
Klubbhuset merket (Andre typer bebyggelse og anlegg) (AB1) skal være en mindre bygning
som kan fungere som møteplass for Veabuen båtlag, hvor man kan koke kaffi og anvende et
mindre WC dersom nødvendig. Det skal ikke overnattes i lokalene.
Intensjonen er at den grønne strukturen skal omringe kaianlegget og gi følelsen av at
naustene hører til i landskapet. Situasjonsplan legges ved.
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Fig.13. – Mot sørøst.

Vedlagt dette detaljplanforslaget er det flere bilder av 3D-modell av mulighetsvurderingen,
for å vise tydelig det visuelle rommet som blir dannet i forhold til landskapet omkring,
naust og parkeringsareal.

6.1.1 Fasiliteter ved småbåthavnen
Markeringen «utenfor planområdet» henviser til at fasiliteter må enkeltpersonen selv på
lovlig vis finne løsninger til privat, utenfor planområdet.
Markeringen «Forbud mot» betyr at det er lagt ned eget punkt i planbestemmelsen mot
dette foretaket for at det ikke skal finne sted innenfor planområdet.

Fasilitet

Utenforstående

Naust eier

Veabuen båtlag

Utegrill / Uteområdet

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål N17

Innenfor arealformål AB1

Slipp

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Rampe

Utenfor planområdet

Avtale 73 m øst for
planområdet

Avtale 73 m øst for
planområdet

WC/dusj/toalett/vask

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Klubblokale har WC/vask

Kran/løft

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Oljetømming

Forbud mot

Forbud mot

Forbud mot

Permanent opparbeidet
av drivstoffstasjon.

Forbud mot

Forbud mot

Forbud mot

Søppelhåndtering

Ved R1-2

Ved R1-2

Ved R1

Rengjøring/Vedlikehold
av båt

Forbud mot

Forbud mot

Forbud mot

(Med mindre fremtidig
krav se 6.3.3 Renovasjon)

(Med mindre fremtidig
krav se 6.3.3 Renovasjon)

Tilgang til utenhus
vannkran

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål N17

Innenfor arealformål
KAI4 + Klubblokale

Fiske/Friluftsliv/Lek

Innenfor FRIL1-5 og Kai

Innenfor arealformål
FRIL1-5 og Kai (KAI1-10)

Innenfor arealformål
LNFR og Kai (KAI1-10)

Lagring i Naust

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål N1-

Innenfor arealformål AB1
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7
Båt fortøyning

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål
f_SBH1- 2

Innenfor arealformål
f_SBH3

Utleie av båtplass

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål
f_SBH3

Tab. 02. – Fasiliteter.

Rengjøring og vedlikehold av båt
Det er ikke ønsket at området er knyttet opp mot vask, renhold bunnskraping, drivstofffylling innenfor planområdet, slike aktiviteter skal finne sted utenfor området, gjerne på
egnet slipp eller lignende sted som har de nødvendige fasilitetene.

Småbåt
Ved småbåthavnen er det tenkt at fortøyning er beregnet for 17 fot småbåt. Fortøyning er i
hovedsak tenkt med baug inn mot kai og hekk fortøyd til blåse.
Dersom større båter skal fortøyes (båter opp til 20 fot), kan de fortøyes med langsiden mot
kai kant, men i all hovedsak skal fortøyde båter ikke forhindre allmenn ferdsel.
6 meters arealformålsgrense skal ikke overtredes, verken av båt eller andre
fortøyningselementer, verken over eller under vann.
17 fot = 5.18m
20 fot = 6,09m

6.1.2 Mulige eiendomsforhold
Fremtidige eiendomsforhold har stått sentralt i utarbeidingen og oppdelingen av naust, kai
og veg formålene, noe som man klart kan se i kart under.
Mye er fremdeles uavklart når det gjelder fremtidige eierforhold, så det holdes
hovedsakelig utenfor denne detaljplanen selv om tanker rundt dette temaet har vært
sentrale. (Fig.14.)
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Fig.14. - Skisse over mulig tomte oppdeling.

Ettersom det er mange eiere involvert er mange av tomtene delt opp i naustområder som
lett skal kunne fordeles videre ut til de forskjellige eierne eller selges til andre, dersom dette
er ønsket.
Eiendomsforhold til drift og vedlikehold av følgende fellesarealer:
Felles
arealformål.

Formål

Brukere av følgene arealformål

Eiere av tomter som dekker
følgene arealformål har drift
og vedlikehold ansvar.

f_KV1-2

Privat ankomst veg vest

N1-4, KAI1-4, KAI10, BG1, P12, AB1 og FRIL1

N1-4 og AB1

f_KV3-4

Privat ankomst veg øst

N5-7, KAI5-9 og FRIL2-5

N5-7

R1 (vest)

Privat søppel vest

N1-4, KAI1-4, KAI10, f_KV1-2,
BG1, P1-2, AB1 og FRIL1

N1-4, KAI1-4, KAI10 og AB1

R2 (øst)

Privat søppel øst

N5-7, KAI5-9, f_KV3-4, P3-5 og
FRIL2-5

N5-7, KAI5-9 og FRIL2-5

f_SBH1

Fortøyningssone for båter
mot vest

Tilgrensende eiendom

Tilgrensende eiendom

f_SBH2

Fortøyningssone for båter
mot øst

Tilgrensende eiendom

Tilgrensende eiendom

f_SBH3

Fortøyningssone for
Flytebrygge med båter

Tilgrensende eiendom

Tilgrensende eiendom

o_FER1

Ferdselssone for allmenn
båtferdsel.

Alle

Kommune og Tilgrensende
eiendom

Tab. 03. – Drift og vedlikehold.
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Som vist i tabell, er det satt av to adskilte arealformål for renovasjon, fordelt på området
mot øst og et på området mot vest. For mer ang. renovasjon se 6.3.3 Renovasjon.
Det er tiltenkt private renovasjonsløsninger.
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6.2

Reguleringsformål

Området blir regulert til følgende reguleringsformål (med SOSI-kode):
I Hensikt med planen
II Fellesbestemmelser
III Bygninger og anlegg
a.

Andre typer bebyggelse og anlegg (AB1) (1500)

b.

Uthus/naust/badehus (N1-7) (1589)

c.

Renovasjonsanlegg (R1-2) (1550)

IV Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a

Kjøreveg (f_KV1-4) (2011)

b.

Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT) (2018)

c

Parkeringsareal (P1-5) (2080)

d

Kai (KAI1-10) (2041)

V Grønnstruktur
a.

Friluftsformål (FRIL1-5) (5130)

b.

Blågrønnstruktur (BG1) (3001)

VI Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
a.

Småbåthavn (f_SBH1-3)

b

Ferdsel (o_FER1) (6100)

VII Hensynssoner
a.

Sikringssone for forankring av flytebrygge (H190_1)

b.

Høyspenningsanlegg (H370_1-3)

c.

Sikringssone- frisikt. (H140)

VIII Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
IX Rekkefølgebestemmelser
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6.3

Bygninger og anlegg

6.3.1 Andre typer bebyggelse og anlegg (AB1)
Arealutnyttelse/tetthet
Andre typer bebyggelse og anlegg er tiltenkt klubblokale som skal være dedikert
medlemmene av Veabuen båtlag. Arealformålet inkluderer ikke egent areal for parkering,
siden det er satt av arealformål spesifikt til parkering, derfor ønsker vi å ha en BYA til 80%,
i formålsarealet merket AB1.
Det skal ikke overnattes i lokalene og det skal ikke leies ut til andre tilstelninger.
Arkitektur og tilpasning
Det er ønsket at helhetsinntrykk klart viser til eldre sjøhusbebyggelse som utrykk og
direkte inspirasjon, samtidig som Klubblokalet blir tilrettelagt til å følge moderne
byggekrav og byggetekniske forskrifter.
Selv om vi ønsker at materialbruk form og takstruktur føres videre fra den eldre
arkitekturen på Ospøy og Salvøyna, ønsker vi at det klart skal skilles mellom ny og eldre
arkitektur.
Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form og volum, byggehøyder)
Det tillates å bygge sammenhengende/ i formålsgrensen forutsatt at brannsikkerhet blir
ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.
Totale byggehøyde skal være maks 9m fra gjennomsnittlig planert terreng, ettersom dette
passer godt i forhold eksisterende bebyggelse i området.
Takform skal være saltak med takvinkel mellom 23-45 grader. Totale byggehøyde skal ikke
overstige kote +11,5. Dette ettersom hus plassert gjenboende ca. 50 m fra formålsområdet
ligger på kote +11.95.
Kledning skal tilpasses eksisterende bygninger på Salvøy.
Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er satt i
T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging.
Parkeringsløsning skal komme klart frem av fremtidige byggesøknader
Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter).
Kai og bryggeområdet egner seg godt for fiske og er allmenn tilgjengelig samtidig som
planområdets beliggenhet omringet av grønnstruktur med kystlinje, gir kort avstand til
flotte friluftsområder som kan brukes som et naturlig lekeområde for barn.
Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter
det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene
til det enkelte byggetiltak.

6.3.2 Uthus/naust/badehus
Arealutnyttelse/tetthet

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 35

Intensjonen er her at innenfor området N1 – 7 skal bebyggelsen bestå av naust tilhørende
de som har båtplass på Ospøy småbåthavn, her kan det tillates utskilt bebygd nausttomter i
henhold til planen.
Videre kan byggegrensene for naust ligge i formålsgrensen dersom de ikke er begrenset av
byggegrense mot sjø eller vei.
På grunnlag av karakteren av den historiske oppføringen naust i norsk byggeskikk, er det
ønsket at det er tett avstand mellom byggene. For at oppføring av nye naust skal fremstå
som naturlig, på så små tomter, ønsker vi å sette BYA til 80% slik at naustene ikke blir
stående som små tårn, enkeltvis som ikke er store nok til anvendes til lagring.
Ettersom det er satt et max størrelse på arealet og høyden for naustbygg, blir det ikke satt
noe minimum krav på antall naust innenfor arealformålet som er satt av for naust (N1-7)
Krav om utbygging

Antall naust
innenfor
arealformål

Ved opparbeiding
av kai KAI1-10
tilknyttet naust på
N1-7

Antall
parkeringsplasser pr.
arealformål.
(1 bil pr. naust)

Antall båter pr.
arealformål.
(2 båter pr. naust)

N1

Max 3 naust

Hele KAI1

3 biler i P1

Max 3 båter

N2

Max 4 naust

Hele KAI2

4 biler i P1

Max 4 båter

N3

Max 5 naust

Hele KAI3

5 biler i P1

Max 5 båter

N4

Max 8 naust

Hele KAI4

8 biler i P2

Max 8 båter

N5

Max 10 naust

Hele KAI5, Hele
KAI6 og/eller Hele
KAI7

6 biler i P3 og 4 biler i
P4

Max 10 båter

N6

Max 4 naust

Hele KAI8

4 biler i P4

Max 4 båter

N7

Max 2 naust

Hele KAI9

2 biler i P5

Max 2 båter

f_SB3

0 naust

Hele KAI10

10 biler i P1

Max 20 båter

36 naust

KAI1-10

46 parkeringsplasser

Max totale 56
båter

og fasiliteter

Naust/ Formål

Flytebrygge

Totalt innenfor
planområdet

(754 m2 Kai areal.)

Tab. 04. - Krav om utbygging og fasiliteter.

Det tillates å bygge sammenhengende/ i nabogrensen forutsatt at brannsikkerhet blir
ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.
Slik håper vi at det legges til rette for et utrykk som opprettholder den kulturelle
kyststrukturen som er vanlig i området, så godt som det lar seg gjøre, samtidig som det
legges til rette for at lokalsamfunnet får mulighet for et mer differensiert bruk av
kommunens kystsone.

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 36

Tilknyttet Naustarealet er antall parkeringsplasser, rekkefølgekrav i utbygging av kai og
dermed også antall båter som kan fortøyes langs kaiarealet tilknyttet naustene.
Arkitektur og tilpasning
Bebygd grunnflate for naust skal ikke overstige 30 m2. Mønehøyde skal ikke overstige 5 m.
Gesimshøyden skal være maks 2,5 m over kainivå/terreng mot sjø. Tak skal være saltak
med takvinkel mellom 30 – 40 grader.
Naustene skal bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring av mindre båter og
tilhørende utstyr. Naust skal ikke benyttes til overnatting eller varig opphold, skal ikke ha
innlagt vann og naust skal være tørre bygg og ikke isoleres.
Kledning skal i utgangspunktet tilpasses eksisterende bygningers material for naust
innenfor områdeplanen på Salvøy (plan id 2082).
Naust skal om mulig samles i grupper. Naust skal gis en enkel utforming uten arker,
kvister og andre takopplett, balkonger, karnapper eller andre fasadeelementer. Naust i
samme området skal tilpasses hverandre i utforming, materialvalg og farge.
Byggegrensene for naust kan ligge i formålsgrensen dersom de ikke er begrenset av
byggegrense mot sjø eller veg. Det tillates å bygge sammenhengende/i nabogrensen,
forutsatt at brannsikkerhet blir ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.
I området for naust kan det oppføres brygger/kai uten tilhørende naust.
Naust skal ligge med kortsiden mot kystlinjen.
Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter)
Det er ikke krav om opparbeidet offentlig friområdet og lekeplasser til naust.
Kai og bryggeområdet egner seg godt for fiske og er allment tilgjengelig, samtidig som
planområdets beliggenhet omringet av friluftsområdet (FRIL)-området med kystlinje, gir
kort avstand til flotte friluftsområder som kan brukes som et naturlig lekeområde for barn.

6.3.3 Renovasjon
Eiere/brukere er pliktige til å kvitte seg med søppel innenfor det nærmeste
renovasjonsområdet satt opp, slik at man ikke forurenser planområdet.
R1 skal dekke brukere av planområdet mot vest og R2 skal dekke brukere av planområdet
mot øst. (se tab. 03.)
Dersom fremtidige krav fra Miljødirekturatet krever vaskeområdet med oljeutskiller
tilknyttet småbåthavner, skal dette plasseres innenfor arealfområlet R1. Men dette stilles
ikke som krav for etablering av tiltaket gjennom denne planen.

Konsekvensutredningens retningslinjer om god praksis for avfallshåndtering (se COWI
fagrapport - vannmiljø og Forurensning)
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Anbefalte tiltak:
«Det bør utarbeides avfallsinstrukser/miljøinstrukser til båteiere/brukere av båthavnen som
bl.a. oppfordrer til bruk av miljøvennlige produkter. Henges opp godt synlig på avfallsstasjon
eller informasjonstavle og følges opp av båtforeningen.»

6.4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

6.4.1 Kjøreveg. Felles
Som det tydelig fremgår av detaljreguleringsplan er det tegnet inn 2 avkjørsler fra
planområdet.
Planforslaget inneholder alternativer for avkjøring både mot fv. 853 og Ospøyvegen
(f_KV05 i plan 2082), og her er selvfølgelig Statens vegvesens veiledninger sterkt gjeldende
i form av håndbok N100 sammen med Karmøy kommunes veinorm.
Privatveiene f_KV2 og f_KV4 avviker hovedsakelig fra den kommunale normen på 6 meter
(4+2) veibredde på grunn av at vi mener 4 meter veibredde er nok for en så lite trafikkert
privat vei som det planlegges her. Privatveien f_KV4 er allikevel satt til 6 meter bredde mot
sør, for at brannbil skal kunne nå frem til N7.
I tillegg er byggegrensen som normalt er 3 meter fra kommunal veg justert til 1m ettersom
vegene kommer til å være lite trafikkert. Ellers er alle siktlinjer og svingradius etter
kommunal standard.
Vi mener byggegrensen på 1 meter, kan utgjør differansen i forhold til veigrøft i og med at
arealformålet er naust og ikke boliger og vegarealet kommer til å være relativt flatt.

6.4.2 Parkering

6.4.2.1 Parkering til naust
Det kommer klart frem ut fra situasjonskartet hvor de tenkte biloppstillingsplassene skal
være til naustene innenfor planområdet.
Det er beregnet 1 parkeringsplass pr. naust.

6.4.2.2 Parkering til båtforening
Rundt klubbens lokale skal det settes av 10 biloppstillingsplasser hvor en av disse er HCparkering innenfor arealformålet merket P1 (se tabell 04).
Situasjonsplanen viser mulighet for etablering av 5 sykkelparkeringsplasser.
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6.4.3 Kai
Innenfor området tillates etablering av kai og det samlede fortøyningsareal skal begrenses
til 56 båtplasser. Kaianlegg (KAI1-10) skal tilrettelegges slik at området og kystlinjen
holdes tilgjengelig for allmenn ferdsel. Gjerder levegger eller annen type stengsel er ikke
tillatt. Situasjonskart skal vise mulighet for passering innenfor formålet.
Arealet er privat for eiendommene og naustene som brygge/kai går over/forbi.
Opparbeiding av kaiområdet kommer med krav om opparbeiding av hele arealformålene
og ikke bare kaiområdet direkte foran naustene som blir satt opp. se tabell 04 (under 6.3.2
Uthus/naust/badehus.) kai skal opparbeides i samme material, type og stil slik at hele
havnen får et helhetlig utrykk.
I forbindelse med byggesøknad for arealformålet stilles det krav til utarbeiding av
situasjonsplan. Situasjonsplanen skal vise topp kote høyde for hver av arealformålene
merket KAI1-10, tiltenkt fortøyning for 17 fot småbåter som kan fortøyes på tvers og
mulighet for båt opp til 20 fot som kan fortøyes på langs.

6.4.4 Vann og avløp
Det legges opp vannuttak utenfor alle naust (N1-7 og vann og avløp til klubbhuset (AB1),
som vist i skisse til teknisk plan.
Overvann føres til sjø. Vann hentes fra Salvøy kommunal ledning.
Spillvann, etablert septik ved klubbhuset. Deretter pumpes til kommunal utslippsledning
Salvøy.

6.4.5 Elektriske anlegg
Det legges opp elektriske anlegg til klubbhuset, felles arealer og naust, lagt fra eksisterende
elektriske anlegg. Dette prosjekteres og dimensjonere i.h.t. kravene nedtegnet i plan- og
bygningsloven.

6.4.6 Sikkerhet ved brann
Hvert naust skal forholde seg til §28 i bestemmelsene og dermed, utføres som en egen
branncelle i EI 30 (B30), slik at spredningsfaren mellom naustene og eksisterende
bebyggelse reduseres.
Fra § 11-3. Brannklasser – under 11 Sikkerhet ved brann i TEK 17:
«For byggverk i risikoklasse 1 i én etasje som etter tabell 1 ikke plasseres i brannklasse, er
det heller ikke gitt preaksepterte ytelser. Dette er byggverk som bare er beregnet for
sporadisk personopphold. Byggteknisk forskrift gjelder også for slike byggverk, men ut fra
byggverkets forutsatte bruk kan det bestemmes reduserte ytelser. Dette kan gjøres uten at
det er nødvendig å gjøre en omfattende analyse…»
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Fig. 15. - Klubbhus markert i rødt, hentet fra § 11-3 brannklasser (tab. 1) – under 11 Sikkerhet ved
brann - TEK 17.
Arealformålene med bygninger innenfor planområdet har forskjellige brannrisiko, båtnaust
faller inn under risikoklasse 1 og klubbhus er ikke klassifisert.
Dersom man legger til grunn kriteriene i tabellen: Risikoklasser i forskriften (fra § 11-3
Risikoklasse i TEK17, vil man få følgene utfall.

Fig. 16. - man kan se at Risikoklassen til klubbhus merket med blå sirkler - Hentet fra § 11-2
Risikoklasse, under 11 Sikkerhet ved brann - TEK 17.
Ifølge tabellen ovenfor, kommer klubbhuset inn under Risikoklasse 1 sammen med
båtnaust og det er dermed forbundet liten risiko til alle byggene innenfor planområdet.
Men pga. usikkerhet rundt brannklasse ved klubbhus må det gjøres en analyse/vurdering i
teknisk plan, se § 18 i bestemmelsene.
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Det er valgt å ikke legge ved en teknisk skisse til løsning for brannvanndekning til
klubblokalet pga. resultatet av vurderingen og at dagens forhold kan være endret når en
evt. søknad skal behandles. Vi mener at Klubblokalet bør vurderes i lik linje som naustene.
Vi mener at faren er liten for naustområdet, og når det ikke er varig opphold er det
tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil og evt. åpen
vannkilde. Adkomstplan er vist i vedlegg.
Q Rådgivning ble engasjert for å vurdere tilrettelegging av slokkevann ved utbyggingen av
naust, og selv om vurderingen kun tok for seg behov for tilgjengelig slokkevann kom de til
følgene konklusjon (se 2018149 Ospøy Slokkevann):
-

Vurdering og konklusjon
VTEK17 Stiller i utgangspunktet ingen preaksepterte ytelseskrav til naust. Valg av løsning
må derfor anses som en vurderingssak. Veiledningen har tre forskjellige preaksepterte krav til
slokkevann. I Karmøy kommunes retningslinjer for slokkevann (1) er ikke bruken av åpen
vannkilde nevnt som en preakseptert løsning, selv om dette benyttes i VTEK. Det er ikke
kjent for Q Rådgivning om Karmøy Kommune eventuelt forbyr åpne vannkilder som en
akseptabel løsning. Kommunens retningslinjer for slokkevann (1) anses som et
retningsgivende dokument fra brannvesenet, men er ikke å tolke som et politisk vedtak.
Med mindre et slikt vedtak er fattet anses forskrift og veiledningskravene som gjeldende i
saken.
Selv om tomten ligger i et område hvor kommunalt slokkevann ikke anses som tilstrekkelig
har kommunen godtatt bebyggelse av boliger og industrivirksomheter. Dette tyder på at
kommunen anser tilgjengeligheten av slokkevann som tilfredsstillende. Tomten har enkel
tilgang på slokkevann i form av sjøvann. I tillegg er området godt innenfor kravet om 30
minutters innsatstid for brannvesenet inkludert passende tankbil.
Med dette mener Q Rådgivning at intensjonen til TEK 17 er oppfylt med hensyn på
vannforsyning for brannvesenet.
Referanser
(1) Karmøy kommunes retningslinjer for slokkevann

Kommunen legger til grunn vurderingene fra fagkyndig over, men presiserer at det i
dag ikke er brannvannskapasitet på Ospøy. Kommunen vil sette krav om at det ved
byggesøknad dokumenteres tilstrekkelig slukkevannskapasitet. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses
gjennom å pumpe vann fra sjø. Brannvesenet har informert om at de ikke har
nødvendig kapasitet på mannskap og utstyr til en slik løsning.
En tilfredsstillende løsning må derfor redegjøres for og dokumenteres når det er
aktuelt å bygge ut anlegget. Planbestemmelse § 3 (Fellesbestemmelse) følger opp
dette.
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6.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Både for arealformålet f_SBH1-3 og arealformål f_FER1 gjelder det en vær varsom
tanke ved bruken i og rundt, ettersom det er observert forekomster av skjellsand
tilgrensende planområdet og befaring viser at det er forekomster av Ålegress i
havnebassenget, begge fungerer som viktige livsgrunnlag for sjeldne arter og bør
derfor tas hensyn til.
Det tas uansett hensyn til det marine biologiske livet i havnen og spesiell lov givnad i
bestemmelsene under fellesbestemmelser skal sikre at det tas spesielt hensyn til både
flora og fauna (se §§ 4, 5 ,6 og 7).

6.5.1 Småbåthavn
Her er det tenkt at området skal brukes som fortøyningsplass for småbåter. Det kan legges
ut fortøyningsbøyer, med bunnfeste innenfor areal regulert til småbåtanlegg f_SBH1 og
f_SBH2. Det kan også legges ut utliggere innenfor areal regulert til småbåthavn.
Innenfor arealformålet som står merket f_SBH3 er det tenkt at det skal kunne legges ut
større flytebrygge som kan strekke seg ut i bassenget.
Området skal benyttes til båtplasser for småbåter og disponeres av Veabuen båtlag.
Båtplassene skal organiseres på en slik måte at kapasiteten blir best mulig.
Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av
havnemyndighetene.

6.5.2 Ferdsel
Her er det ment at småbåthavnen skal få sin ferdsel, det tillates ikke å legge ut flytebrygger
her, utleggere eller annet som kan forhindre ferdselen inn og ut av kaiområdet.
I momentlista fra oppstartsmøtet, står det at «Det må sikres tilstrekkelig manøvreringsareal
i sjø, minimum 15m.»
Vi mener at ettersom det er satt klare føringer for størrelse på småbåter mellom 17 og 20 fot
(5-6m), og spesifisert fortøyningsteknikk i forhold til lengde på båt, er 11 meter tilstrekkelig
manøvreringsareal i sjø innenfor havneområdet.
Farleder (o_FER1) er da innerst i småbåthavnen, 11,7 m mellom arealformålet f_SBH3 mot
formålet f_SBH1 og 11,9 m mellom formålet f_SBH3 mot f_SBH2.
Mye av grunnen er at farleder her kun skal brukes for de som skal fortøye ved havnen og
den ikke er beregnet forbigående båttrafikk.
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6.6

Grønnstruktur

I all hovedsak er dette grøntområdet beregnet til friluftsliv, For å bevare så mye av stedets
karakter som mulig har dette arealformålet merket med grønnstrukturer vokst i forhold til
området som ble satt av i områdereguleringen for Salvøya.
Et mindre område langs fv. 853 er merket blågrøntarealer, ettersom dette gir mer spillerom
for etabler fyllingsvoller eller annet som kan komme opp som behov langs vegbanen.

6.7

Hensynssoner

6.7.1 Sikringssone for forankring av flytebrygge (H190_1)
Hensynssonen dekker hele formålet SBH3 og innenfor dette området er det lov å forankre
flytebrygge til sjøbunn.

6.7.2 Høyspenningsanlegg (H370_1-3)


Dette detaljforslaget kommer til å videreføre alle relevante aspekter som
områdereguleringen for Salvøy har angående faresoner og høyspenningsanlegg.
Plan 2082 – punkt 5.7:
«Iht. forskrift skal det ikke bebygges innen 7,5 meter på hver side av høyspentledningen.
Faresonen er derfor vist totalt 15 meter i brede.»



I detaljforslagets bestemmelser, har denne planen videreført bestemmelsene for
høyspenningsanlegg § 84 i plan 2082s planbestemmelser.
Plan 2082 (bestemmelsene) - § 84:
«Innenfor området er det ikke tillatt med bebyggelse før høyspentledningen blir fjernet/kablet
eller det foreligger en positiv uttalelse fra Haugaland kraft.
Når høyspentlinjen innenfor sone H370_3 er fjernet skal hensynsonen «faresone – høyspent»
utgå av plankartet. H370_2 er framtidig ledningstrase for høyspentlinje.»

6.7.3 Sikringssone- frisikt
Frisiktsone er vist i plankartet og skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrige. I
frisiktsonen skal det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

6.8

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

6.8.1 Byggegrense mot sjø
Byggegrense til sjø er satt til 3 meter fra bryggekant, dersom byggegrense ikke er spesifisert
gjelder 100 meter reguleringen for arealformålet som ikke inneholder byggegrenser.
Det er videreført byggegrense og midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde parallelt med
fv. 853 fra plan 2082.
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Midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde frafaller etter at fv. 853 er ferdig opparbeidet,
og senest 10 år etter vedtak av plan.

6.9

Felles bestemmelser

Dersom en ved gjennomføring av planen kommer over forminne, kulturverdier eller
arter/miljø som er freda /vernet, skal kommunen eller andre relevante myndigheter varsles.
Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av adkomstforhold og
utearealer.
Opparbeidelse av fellesarealer slik som veger, stier, brygger m.m. i samsvar med planen,
skal ikke medføre at allmennhetens ferdselsrett etter friluftslovens bestemmelser i området
blir redusert.
Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann og avløpsnett skal kun skje i
henhold til godkjent teknisk plan. I søknad om godkjenning av teknisk plan skal det også
fremgå hvor flomvei skal gå, og hvordan brannvannsdekning blir ivaretatt. Teknisk plan
skal godkjennes av Karmøy kommune.
Tiltak i sjø som faller inn under bestemmelser i Lov om havner og farvann skal godkjennes
av Havnemyndighetene. Arbeid og tiltak skal ikke gjennomføres før avklaringer og evt.
tillatelser etter Forurensningsloven er gitt.
Ved bygging i sjø og land skal det foretas avbøtende tiltak for å redusere
partikkelspredning. Arbeid skal skje utenom vekst- og gytesesong. Aktuelle tiltak skal
fastsettes i byggesak.
Det er forbud mot oljetømming, bunnskraping, bunnsmøring, rengjøring/vedlikehold av
båt, og det er forbudt å etablere permanent fyllestasjon for drivstoff.
Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av planen
må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil vedkommende
myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd).
Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger Sjøfartsmuseum.
Utleie av båtplasser er kun tillatt for Veabuen båtlag.

6.10 Rekkefølgekrav
Rekkefølgebestemmelsene stiller krav til at alle fellesarealer, som felles kjøreveier og
private avkjørsler med frisiktsoner, skal opparbeides som vist i planen og ferdigstilles før
bebyggelsen de skal betjene, kan tas i bruk.
Kjørevei o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082, skal opparbeides fra Salvøy bru til og
med avkjørsel f_KV1 i denne plan, før det gis igangsettingstillatelse for tiltak med adkomst
via f_KV1. Fortau skal kun opparbeides fra dagens kryss til f_KV05 og vestover. Mot øst
avsluttes fortau der dagens kryss f_KV05 begynner, og ikke der krysset er regulert.
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Opparbeidelsen skal være iht. Statens Vegvesens Håndbok N100. Opparbeidelsen krever
teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.
Det er knyttet spesielle rekkefølgekrav til utarbeiding av kaiområdene KAI1-10 ettersom
man ønsker at hele området skal ha en helhetlig design og sammenheng i kaianlegg. Dette
sikrer også ferdsel langs kystlinjen og ekstra sikkerhet for både brukere av naust og
allmenheten.
Det er rekkefølgekrav for opparbeidelse av KAI4 og KAI10 før området SBH3 kan tas i
bruk.
Det skal settes opp stake på merket undervannsholme, før naust og flytebrygge får
brukstillatelse.
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7.

RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING

I den følgende ROS-vurderingen er Karmøy kommune sin mal av 2017 benyttet.

7.1

Innledning

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikringstiltak og lignende.

7.2

Risikomatrise

For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.


Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller
grønn



Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen



Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
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Risikofaktor for matrisen: For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med
konsekvens. Dersom sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult).
Konsekvens

1. Ubetydelig

Sannsynlighet

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre
sannsynlig/ kjenner
tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Tab. 05 - Risikofaktorer for matrisen.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1.

Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre
områder.

2.

Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.

3.

Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet.

4.

Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre
perioder, flere måneder.

5.

Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området.

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1.

Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.

2.

Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for
enkeltpersoner.

3.

Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe
personer.

4.

Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.

5.

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd;
langvarige miljøskader
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7.3

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Naturrisiko - Naturgitte forhold
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
Hendelse / risiko

Aktuelt?

01: Ras/ skred (steinsprang, snø, sørpe og
løsmasseskred)

Nei

02: Geoteknikk (bergarter, løs masser og stabilitet)

Nei

03: Flom (elv, bekk)

Nei

04: Ekstrem nedbør (stormflo, høyvanns stand, store
bølger og stigning av havnivå)

Ja

05: Overvann

Nei

06: Isgang

Nei

07: Ekstrem vind

Ja

08: Radon stråling

Nei

09: Terrengformasjon

Nei

Sanns.

Kons.

Risiko

3

2

6

3

2

6

Naturrisiko – Sårbare Naturområder og kulturmiljø
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
10: Sårbar flora

Ja

2

3

6

11: Sårbar fauna

Ja

1

3

3

12: Naturvernområder

Ja

1

3

3

13: Vassdragsområder

Nei

14: Drikkevann

Nei

15: Automatisk fredet kulturminne

Nei

16: Nyere tids kulturminne/- miljø

Nei

17: Kulturlandskap

Nei

18: Viktige landbruksområder

Nei

19: Område for idrett/lek

Nei

20: Parker og friluftsområder

Ja

1

2

2

21: Andre sårbare områder

Nei

Menneskeskapte forhold – Teknisk og sosiale infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for eller bli påvirket av:
22: Vei, bru, tunnel, knutepunkt

Ja

4

1

4

23: Havn kaianlegg, farleder

Ja

4

1

4

24: Sykehjem; skole, andre institusjoner

Nei

25: Brann, politi ambulanse, sivilforsvar

Nei
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26: Energiforsyning

Nei

27: Telekommunikasjon

Nei

28: Vannforsyning

Nei

29: Avløpsanlegg

Nei

30: Forsvarsområdet

Nei

31: Tilfluktsrom

Nei

32: Annen infrastruktur

Nei

Menneskeskapte forhold – Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
33: Akutt forurensning

Ja

1

5

5

34: Permanent forurensning

Ja

1

5

5

35: Forurensning i grunn / sjø

Ja

1

5

5

36: Støy, støv, lukt

Nei

37: Sterkt/forstyrrende lys

Nei

38: Vibrasjoner

Nei

39: Høyspentlinje (stråling)

Nei

40: Skog- /gressbrann

Nei

41: Større branner i bebyggelse

Ja

1

2

2

42: Dambrudd

Nei

43: Vannmagasiner, med fare for usikker is,
endinger i vannstand

Nei

44: Endring i grunnvannsnivå

Nei

45: Gruver, åpne sjakter, steintipper

Nei

46: Risikofylt industri m.m.

Nei

47: Avfallsbehandling

Nei

48: Oljekatastrofe

Nei

49: Ulykke med farlig gods

Nei

50: Ulykke i av- påkjørsler

Ja

1

2

2

51: Ulykke med gående/syklende

Ja

1

4

4

52: Andre ulykkes punkt langs veg/bane

Nei

53: Vær/føre – begrensinger i tilgjengelighet til
området

Nei

54: Potensielle sabotasje- terrormål

Nei

55: Annen virksomhetsrisiko

Nei

Gjennomføring av planen
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Medfører tiltaket risiko for:
56: Ulykke ved anleggsgjennomføring

Ja

1

3

3

57: Transport av/ulykke med farlig gods

Ja

1

3

3

58: Andre spesielle forhold ved utbyggingen/
gjennomføring

Ja

1

3

3

7.4

Kommentarer og Avbøtende tiltak

Under er kun risikomatrisen gul sone kommentert. Gul sone indikerer «risiko som bør
vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen».
Punkt 04 -Kommentar: Området ligger til og delvis i sjøen. Området er beskyttet mot større
bølger av holmer og moloanlegg, men man må ta høyde for at stormflo og høy vannstand
vil kunne nå ny bygningsmasse.
Tiltak: Som lovpålagt må alle bygningsdeler under kote 2,5 ha konstruksjoner og
innretninger som tåler sjøvann.
Punkt 07 -Kommentar: Sterk vind er en del av det vanlige værbildet gjennom året langs
kysten på Karmøy, og bygningsdeler og andre løse elementer kan rives med av vinden og
skade mennesker eller bygninger dersom de ikke er forsvarlig festet.
Tiltak: Nybygg føres opp i.h.t. plan og bygningsloven.
Punkt 10 -Kommentar: Det er funnet Ålegress i havnebassenget. Ålegress er sårbar flora
som fungerer som nisje for annet viktig fauna. Ålegress er registrert som verneverdig, og er
dermed viktig å ta vare på.
Tiltak: Egen lovgiving i bestemmelser skal sikre fra negativ påvirkning av Ålegress.
Punkt 22 -Kommentar: Utbygging av småbåthavnen med 48 parkeringsplasser vil føre til
større press på vegnettet. Usikkerheten rundt forbedringen av Salvøy bruna er spesielt
problematisk.
Merknad fra Statens vegvesen, påpeker følgende: «… Broen holder ikke dagens krav til
standard, hverken med tanke på kapasitet eller trafikksikkerhet …»
Tiltak: Siden mangelen på broen allerede er fastslått på forhånd, og økningen på ÅDT er
anslått til å bli liten sett i forhold til allerede akseptert økning som følge av Områdeplan for
Salvøy, mener vi at det for denne reguleringsplanen ikke trengs noen tiltak.
Punkt 23 -Kommentar: Den nye farlederen i havnebassenget, har en undervannsholme,
merket i plankartet som Holme. Det kan være en fare for grunnstøting pgr. økt trafikk
inn/ut av havnebassenget, bl.a. brukere som kanskje ikke er like velkjent i farvannet. Dette
kombinert med at innseilingen. blir noe smalere enn i dag, på grunn av kaier på begge
sider, gjør at sannsynligheten for å grunnstøte på den blir større.
Tiltak: Et tiltak foreslått, er stake som merker holmen, dette legger vi inn som
rekkefølgekrav.
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Punkt 33, 34 og 35 -Kommentar: All menneskelig aktivitet fører med seg en økt risiko for
akutt forurensning så vel som risikoen for at forurensningen kan bli permanent når den
først forekommer. Det er viktig å poengtere at det kun er snakk om fortøyning av småbåter
ikke vedlikehold og opptrekk. Dette fører med seg, at både sannsynligheten for akutte
forurensing og permanent forurensning går ned kraftig.
Tiltak: Ingen tiltak kreves.
Punkt 51 -Kommentar: Eksisterende veibane er ikke god nok, i tillegg finnes det ikke gang/ sykkelvei langs eksiterende vei, og syklister er særdeles utsatte.
Tiltak: Forbedring av veibane til og langs denne planen ligger i planbestemmelsen.

7.5

Konklusjon

Etter denne vurderingen vil det ikke være knyttet uakseptabel risiko til utbygging av
området i tråd med foreliggende reguleringsplanforslag. Bortsett fra pkt. 4, 7 og 10 er ingen
elementer i vurderingen over faktor 6.
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