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PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan 2112 - detaljregulering for Ospøy småbåthavn, gnr. 1/48 m.fl.,
med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart og bestemmelser datert 10.02.20), jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.

SAKSFRAMSTILLING
RH Oppmåling AS har på vegne av Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve Fredriksen,
Arne Fredriksen, Fredrik Fredriksen, m.fl. utarbeidet forslag til reguleringsplan for Ospøy
småbåthavn - gnr 1/48 m.fl. i Veavågen, plan-ID 2112.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 17 daa. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekk
- i sjø: Småbåthavn, flytebrygge og ferdsel
- på land: Naust, kai, vei, parkering, renovasjon samt annen type bebyggelse (klubbhus).
Ubebygde arealer består av blågrønnstruktur og friluftsområder
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planforslaget omfatter arealer som ligger innenfor formålet SBH07 i områdereguleringsplan 2082
Områderegulering for Salvøy, godkjent 19.12.16. Områdereguleringsplanen setter krav om
detaljregulering for ny småbåthavn (SBH07). Området er i dag for det meste ubebygd, med
unntak av et par mindre, private kaier. Se bilde 1.

Bilde 1: Flyfoto av dagens situasjon

Planen legger til rette for bygging av totalt 36 naust, 1 klubbhus og 1 flytebrygge. Klubbhuset og
flytebrygga skal disponeres av Veabuen båtlag, med utleie av til sammen 20 båtplasser. Naustene
er delt inn i 7 delområder med 1 båtplass pr. naust. Båthavnen gir dermed rom for totalt 56 båter.
Det er ikke lagt opp til at større båter skal bruke småbåthavnen (under 20 fot).

Naustene skal være maks 30 m2, uisolert, uten innlagt vann, og kun benyttes til oppbevaring av
mindre båter og tilhørende utstyr. Det tillates ikke overnatting eller varig opphold.
De ulike delfelt av naust har krav om samtidig opparbeidelse av kaianlegg foran. Kaiene skal
være tilgjengelig for allmenn ferdsel, og stengsel er ikke tillatt.
Det er ingen eksisterende tekniske anlegg i form av vann og avløp i planområdet. Dagens
Salvøyveg (fylkesvei) er smal, i områdereguleringsplanen er den regulert bredere med fortau mot
sør. I nordenden av planområdet går det en høyspent kraftlinje i luft. Denne skal legges delvis på
sørsida av fylkesvei i jordkabel. Helt i nordøst er det en båndleggingssone i
områdereguleringsplanen, som skal sikre at arealer ikke blir regulert til andre formål før det er
regulert ny bro mellom Ospøy og Karmøy. Denne broa er i dag svært smal uten gangfelt.
Det er i planarbeidet lagt vekt på at allmennheten skal ha tilgang til kaier og sjønære arealer, at
størrelse og aktivitet i småbåthavna gir minimal forurensning som ivaretar ålegrass og annet
marint liv, samt at området kan tilrettelegges for naust med båtplass, og utleie av båtplasser
gjennom Veabuen båtlag. Det er blant annet ikke lagt opp til offentlig/privat båtopptrekk for ikke
å bidra til unødvendig økt trafikk over Salvøybrua. Videre er det rekkefølgekrav om å
opparbeide fylkesvei (Salvøyvegen) med fortau fram til avkjørsel i vest (KV1 i denne plan). Det
gjøres unntak for opparbeidelse av krysset KV03 (Salvøyvegen) og KV05 (begge i plan 2082) slik
som regulert, for å ivareta dagens veibredde i krysset. Likeledes er krav om opparbeidelse av
fortau øst for dette krysset (mot Salvøy bru) tatt ut.
Det finnes i dag et privat båtopptrekk på Ospøy ved speiderhuset (ved brufoten). Det er i 2009
inngått en samarbeidsavtale mellom 1. Vedavågen sjøspeidergruppe og Veabuen båtlag om bruk
av dette båtopptrekket, se vedlegg.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til:
- Vestre og nordre del: Småbåthavn – på land og i sjø
- Østre del: LNF på land og Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
I områdereguleringsplanen er hele området (på land og i sjø) avsatt som småbåthavn, med
unntak av et landområde helt i øst som er avsatt til friluftsformål. I planforslaget settes det av
større områder til friluftsformål enn det som allerede er regulert i godkjent
områdereguleringsplan.
Tilgrensende reguleringsplaner:
Det er ingen tilgrensende planer, foruten områdereguleringsplanen som dekker hele Ospøy og
Salvøy. Det er i 2019 vedtatt en detaljreguleringsplan for Porsholmen i nord. Denne planen ligger
på nordsiden av fylkesveien, og grenser ikke direkte til planforslaget for Ospøy småbåthavn.
Teknisk plan - vann- og avløp:

En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg, men dette ligger
ikke i nærheten. Det er en sjøledning for vann nord for Ospøy, og en kommunal pumpestasjon
for avløp i Sævikeveien. Slamavskiller med sjøledning finnes sørvest for planområdet.
Det legges opp vannuttak utenfor alle naust og vann og avløp til klubbhuset. Overvann føres til
sjø. Vann hentes fra Salvøy kommunalledning. Spillvann og avløp for klubbhuset pumpes til
kommunal utslippsledning.
Det er ikke 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 § 4 (Fellesbestemmelse) følger opp dette.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Nylig registrerte barnetråkk viser ikke at området er i aktiv bruk. Etter utbygging vil
området bli en småbåthavn med naust, hvor det legges opp til fri ferdsel gjennom området på
brygger.
Ved gjennomføring av tiltak i henhold til denne planen er det krav om opparbeidelse av
Salvøyvegen/fylkesveien i henhold til områdereguleringsplanen. Dette innebærer at Salvøyvegen
langs planområdet blir utvidet med fortau, noe som er positivt for alle myke trafikanter, med
unntak av fortau fra Salvøy bru mot første kryss i sør (KV05 i plan 2082). Småbåthavnen vil
medføre noe mer trafikk over Salvøybrua, som er smal og trafikkfarlig. Mertrafikk grunnet
småbåtanlegget er liten i forhold til dagens trafikkbilde.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål. Det er stilt krav om
konsekvensutredning for tema naturmangfold, jf . naturmangfoldloven, deriblant landskap,
forurensning av vann, grunn og støy og vannmiljø, jf. vannforskriften.
Planområdet er ikke utbygd i dag, og består delvis av kystlynghei. Dette er imidlertid marginale
arealer, og det er gjennom områdereguleringsplanen for Salvøy avsatt områder for friluftsformål
og LNF-formål på Ospøy og Salvøy. Det er funnet et mindre område med ålegrasforekomst
innenfor planområdet.
Konsekvensutredningen med tilhørende fagrapport på vannmiljø og forurensning tilsier at det
må påregnes noe utslipp av bunnstoffer, slik som kobber- og sinkforbindelser, fra båter som
ligger i vann. Dette er uunngåelig. Planforslaget la opprinnelig opp til 92 båtplasser, men er
redusert til 56 båtplasser for å redusere miljøbelastningen i småbåthavnen. Plassering av kaier,
båtplasser og brygger kommer heller ikke direkte i konflikt med ålegrasforekomsten.
Videre er det ikke lagt opp til båtopptrekk og – gjennom planbestemmelsene – lagt inn forbud
mot vask, oljetømming og vedlikehold av båter i småbåthavnen, både på land og i sjø (tabell 02,
kap. 6.1.1 i planbeskrivelse og §§ 8-9 i planbestemmelsene). Dette, sammen med redusert antall

båtplasser, er vurdert til å gi akseptabel miljøbelastning innenfor planområdet. Det er satt krav
om at bygging ikke skal skje i vekst- og gytesesongen, for å hindre at partikkelspredning i
byggefasen forstyrrer marint liv unødvendig.
Ytterligere tiltak kan også vurderes i byggesøknad (f.eks. krav til materialbruk mv.), jf.
planbestemmelse § 7 (Fellesbestemmelse).
Planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Plan- og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven. Listen over oppgavene er omfattende. I et eget punkt er det formulert at
planleggingen skal «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra
til å forebygge kriminalitet».
Økt trafikk til Ospøy over Salvøybrua kan utgjøre en liten negativ konsekvens, samt at det alltid
vil være mulighet for vinningsforbrytelse innenfor småbåtanlegg. Imidlertid vil utvidelse av
Salvøyvegen langs småbåthavnen med fortau være en positiv konsekvens for befolkningen både
for Ospøy og Salvøy. Fri ferdsel for allmennheten/lokalbefolkning gjennom planområdet kan
også være en positiv konsekvens, da området i dag er ulendt å gå i, og/eller privatisert.
Kommunen vurderer at planen totalt sett bidrar positivt til folkehelsa.
Økonomiske konsekvenser:
Alt anlegg, deriblant også veier, kaier mv., er private eller felles og innebærer ikke
investeringsmidler eller drift- og vedlikeholdsutgifter for kommunen. Salvøyvegen med
tilhørende fortau er fylkeskommunal.

Saksbehandling:
1. gangsbehandling og offentlig ettersyn:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 02.10.18 - sak 109/18 - og følgende vedtak ble fattet:
«Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2112 - Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – gnr 1/48 m.f l. - Veavågen, datert 02.10.18, legges
ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan - og bygningsloven § 5 - 2 og § 12 - 10.»
Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 28.11.18. Det kom
inn følgende uttalelser til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....24.10.18
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................27.11.18
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................23.11.18
4. Fiskeridirektoratet .............................................................27.11.18
5. Karmsund Havn IKS .........................................................30.10.18
6. Fiskarlaget Vest ..................................................................22.11.18
B. Private merknader:

Ingen private merknader.

2. gangsbehandling og første gangs begrenset ettersyn:

Det kom ingen innsigelser til planforslaget, men enkelte merknader gjorde at Hovedutvalg
teknisk og miljø behandlet reguleringsplanen 2. gang i møte 22.01.2019 - sak 12/19 - der
følgende vedtak ble fattet:
«1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter som berøres av endringer i
planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en rimelig frist til å uttale
seg, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.»
Hovedendringene var:
Plankart:
- Endring av formål «Småbåtanlegg i sjø og vassdrag» (SB) til «Småbåthavn» (SBH). Hele
området ligger i sjø, og hensikten med endringen er å tydeliggjøre at det ikke tillates
utbygging (byggeformål) i sjøområdet
- SB3 er endret til SBH3 med en ny hensynssone (H190). I dette området er det tillatt å
etablere en flytebrygge med tilhørende båtplasser rundt, beregnet på Veabuen båtlag.
Hensynssonen definerer området der forankring i bunn tillates, på lik linje som i det
tidligere formålet SB
- Friluftsområde FRIL2 var markert som felles (f_FRIL2), mens de andre områdene ikke var
det. Dette var en feil. Ingen friluftsområder skal være felles eller offentlig eid, men
områdene skal like fullt kunne brukes av allmennheten, jf. planbestemmelsene for
formålet
Planbestemmelser:
- Det er under formål «Uthus/Naust/Badehus» presisert hvor mange naust det maksimalt er
tillatt å bygge for hvert delområde, i tråd med tabell i planbeskrivelsen
- Bestemmelser under tidligere formål SB er nå lagt inn i nytt formål SBH. Det presiseres at
byggegrense for flytebrygge går i formålsgrensa for SBH3. Ei flytebrygge må imidertid i
praksis være mindre, fordi formålet også skal romme selve båtplassene rundt flytebrygga
- Ny hensynssone (sikringssone for forankring) – H190 – er lagt til med samme utstrekning
som tidligere formål SB3, for å vise hvor forankring av flytebrygge kan tillates
- En feil i § 51 er rettet opp. I et tidlig planutkast var det tillatt flere båtplasser, der hvert
naust kunne ha 2 båtplasser. Dette ble før offentlig ettersyn redusert til 1 båtplass per
naust, men endringen ble uteglemt i planbestemmelsene
- Det er lagt til et rekkefølgekrav for SBH3 (flytebrygge som skal brukes av Veabuen
båtlag). Disse må bruke KAI4 og KAI10 for å komme til flytebryggen fra
parkeringplassen. Det manglet rekkefølgekrav for dette, noe som nå er lagt til
- I § 37 presiseres det at det på parkeringsplass P4 må settes av plass for gangferdsel
mellom KV4 og KAI08

-

-

Det er presisert i § 64 at det er en avkjørsel fra f_KV01 til Salvøyvegen, og ikke et kryss.
ÅDT både på Salvøyvegen og fellesveg i planområdet åpner for at dette kan være en
avkjørsel, og siktlinjer og veg er utformet deretter
Det er lagt til to nye rekkefølgekrav som sikrer at renovasjonsanlegg bygges i forbindelse
med andre byggetiltak, og at det foreligger en uteomhusplan for de berørte områdene
som bygges (delområde). Det siste for å kunne sikre en mer helhetlig utbygging av hele
området

Det kom inn fem høringssvar fra offentlige myndigheter, der ingen hadde merknader til
endringene. Det kom inn 3 private merknader. To av disse er fra grunneiere som er
forslagsstillere til planforslaget.
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....30.01.19
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................04.02.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................13.02.19
4. Fiskeridirektoratet .............................................................11.02.19
5. Karmsund Havn IKS .........................................................27.01.19
B.
1.
2.
3.

Private merknader:
Stava Eiendom AS .............................................................25.01.19
Tomas Mørch .....................................................................12.02.19 (forslagsstiller)
Lars Arve Fredriksen .........................................................13.02.19 (forslagsstiller)

3. gangsbehandling og andre gangs begrenset ettersyn:
Merknadene fra private gjorde at hovedutvalg teknisk og miljø behandlet reguleringsplanen 3.
gang i møtet den 03.12.2019 - saksnr. 140/19 - der følgende vedtak ble fattet:
«1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter som berøres av endringer i
planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en rimelig frist til å uttale
seg, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.»
Hovedendringene var:
Plankart:
- Formål «Grønnstruktur» (GRØNN1) endres til «Blågrønnstruktur» (BG1) i henhold til ny
nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt register. Endringen får ingen
konsekvenser, men det gamle formålet «Grønnstruktur» finnes ikke lenger.
- Bestemmelsesområde for midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde (#2) endres til M1,
med tidsangivelse for når midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde bortfaller. Dette pga.
nye krav til produktspesifikasjon for arealplan og digitalt register.

-

N2 og N3 utvides henholdsvis mot nord og sør, og erstatter kaiarealet (KAI02 og KAI03)
som i tidligere planforslag går mellom naustområdene. Dette innebærer at formålene N2
og N3 vil henge sammen. Begrunnelsen for dette er at frisiktkrav sør ved N2 ikke gir
optimal plassering av antall naust som er tillatt i N2. Ved å utvide både N2 og N3 (uten at
antall naust økes), blir plasseringen av naustene bedre. Naust vil fremdeles plasseres i
klynger med luft mellom innenfor arealformålene, men det legges ikke opp til kaipassasje
her. Det er regulert passasje sør for N2 og nord for N3, som anses som tilstrekkelig.
- N4 økes nordover til byggegrense mot fylkesvei, for å sikre bedre plassering av naust og
mer luft/gangpassasje mellom naustene
Planbestemmelser:
- §38
Henvisning til antall parkeringsplasser for Veabuen båtlag, var feil. Antall
parkeringsplasser skal harmonere med antall båtplasser i SBH_03, og ikke SBH_02.
Dette er endret.
- § 61
På grunn av nye nasjonale krav, må midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde ha
påført gyldighetsperiode (fra-til) i planregisteret. Denne perioden blir også synlig i
digitale plankart (på nett). Det legges derfor til at bestemmelsesområde M1
(tidligere «2) gjelder fra 03.12.2019 og i 10 år fra når planen vedtas. Da vi ennå ikke
vet når planen vedtas, er datoen foreløpig satt til 03.12.2029. Denne datoen vil
altså
endres til 10 år fra vedtatt plan, når dette er avklart. Planbestemmelsen endres til
følgende:
«Bestemmelsesområde (M1) skal nyttes til midlertidig bygg- anlegg og riggområde i
forbindelse med opparbeiding av tilhørende veg. Området kan benyttes til
midlertidige anleggsveger, massedeponi, brakker og lignende under
anleggsperioden. Etter endt anleggsperiode skal bestemmelsesområde opphøre.
Bestemmelsesområdet bortfaller senest 10 år etter vedtak av plan.»
- § 64: Rekkefølgekravet fjernes:
«Kjørevei i plan 2082 - f_KV05 – skal opparbeides fra krysset til fylkesvei/Salvøyvegen og
fram til og med kryss f_KV3 i denne plan. Opparbeidelsen skal være iht. kommunalteknisk
norm og Statens Vegvesens Håndbok N100, før det gis igangsettingstillatelse for tiltak med
adkomst via f_KV3. Opparbeidelsen krever teknisk plan godkjent av Karmøy kommune og
Statens vegvesen.»

-

§ 65: Blir ny § 64. Det gjøres noen presiseringer ift. til at rekkefølgekravet over blir
fjernet. Opparbeidelse av o_KV03 med fortau må ikke komme i konflikt med
allerede opparbeidet kryss mot f_KV05:
«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. Opparbeidelsen skal være iht. Statens Vegvesens Håndbok N100.
Opparbeidelsen krever teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.»

Illustrasjon 1: Fortau skal opparbeides fra krysset markert med rød pil, og videre vestover. Kjørevei skal opparbeides
fra Salvøy bru og vestover.

Illustrasjon 2: Fortau skal opparbeides vestover fra dagens kryss, markert med rød pil. Dette for å ikke snevre inn
dagens kryssutforming.

Det kom inn fire høringssvar; tre fra offentlige myndigheter og en privat merknad. Offentlige
myndigheter hadde ingen merknader til endringene. Den private merknaden anses ikke som
vesentlig eller relevant.
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....12.12.19

2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................16.12.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................20.12.19
B. Private merknader:
1. Kåre Gilje ............................................................................21.12.19

Det vises for øvrig til sammendrag av alle innkomne uttalelser og merknader, med rådmannens
kommentarer, under. Alle høringssvar fra offentlig ettersyn, første gangs begrenset ettersyn og
andre gangs begrenset ettersyn ligger vedlagt i et samlet dokument.

Rådmannens kommentarer:
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 høringsrundene 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 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.

Rådmannens konklusjon:
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 03.12.19, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 14.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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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.

OFFENTLIG ETTERSYN:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen (24.10.18)
Fylkesrådmannen mener det er positivt at planarbeidet vektlegger at allmennheten skal ha
tilgang til kaier og sjønære arealer, og at planen dermed bidrar til økt friluftsliv og god
folkehelse.
Planområdet ligger midt mellom to friområder. Fylkesrådmannen ber kommunen om å
vurdere om parkeringsarealene kan utformes på en slik måte at det enda bedre
sammenheng mellom friområdene og kaiområdet/ferdselsstier.
Fra et regionalt perspektiv er det viktig at slike anlegg er forankret i overordnede planer av
hensyn til samlokalisering av båtplasser, og minst mulig enkeltinngrep i strandsonen.
Regionalplanavdelinga har i egen e-post datert 14.12.18 bekreftet at fylkeskommunen ved
kulturavdelinga ikke har merknader til planforslaget.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Friområdene som er nevnt er små og allerede i dag svært fragmenterte av eksisterende veier. I
øst fremstår friområdene mer som «grønne øyer» enn som aktuelle områder å bevege seg i eller
gjennom. I vest, vest for planområdet, kan friområdet benyttes av turgåere til/fra sjøen.
Planforslaget har derfor lagt større vekt på å bruke eksisterende infratruktur (veier) for ikke å
lage nye sår i landskapet, enn å binde friluftsområdene sammen.
Kommunalsjef teknisk er av den oppfatning at hensyn til allmennheten er godt nok ivaretatt. Det
fremgår at området skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel, og kaiene er gjennomgående. Dette
gjelder også ferdsel over parkeringsareal mv. (§2): «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.» Hensynet blir dermed ivaretatt i byggesak.
Plankartet endres dermed ikke. Imidlertid er det fullt mulig å anlegge stier (eller bevege seg)
mellom kaier og friområdene, f.eks. fra KAI8/KAI9 gjennom FRIL4 opp mot kjøreveien KV4 (i
øst). Naturlige stier i terrenget gjennom bruk vil være mindre ødeleggende for de gjenværende
grøntområdene, enn dersom det skal opparbeides gangveier eller lignende. Det er lagt til en
setning i § 37 om at det på P4 må sette av minimum 3 meter bred gangsone mellom KV4 og
KAI08 for å sikre ferdsel mellom vei/friluftsområder og kaiområdet.

2. Fylkesmannen i Rogaland (27.11.18)
Fylkesmannen viser til småbåtanlegg f_SB1 og f_SB2 som byggeformål i sjø. Fylkesmannen har
faglig råd om at bare selve brygga skal vises med byggeformål, og at fortøyningsområde i sjø blir
vist med formål «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», ev. et
underformål. Dette vil gi planen sterkere føringer for utforming og fremtidig bruk av anlegget.
Det går ikke frem av plankartet og bestemmelsene hvor mange naust som kan tillates oppført
innenfor områdene N1-N7. For å sikre områdets utbyggingsstruktur har Fylkesmannen et faglig
råd om at det også blir lagt inn et maksimum antall naust i plankart og tilhørende bestemmelser.
Foreslått kjørevei (f_KV3 og f_KV4) har fått en plassering som gir fragmentert struktur på
område avsatt til friluftsformål (f_FRIL2 – f_FRIL4). Fylkesmannen har faglig råd om at veien blir
plassert slik at man får en større sammenhengene friluftsområde. Eventuelt bør f_KV4 tas ut av
planen og parkering P5 legges inn under P4/P3.
Fylkesmannen minner om at tiltak i sjø krever avklaring etter forurensingsloven, der
Fylkesmannen er myndighet. Det kan være aktuelt med nærmere utredninger i forbindelse med
tillatelser etter denne loven, for å konstatere at planlagt område ikke har negativ innvirkning på
de marine verdiene.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Faglig råd om å endre formålet SB1-2 til «blått» formål imøtekommes. Dette gjøres for alle tre
områdene SB1-3, som får formålet «Småbåthavn» (SBH). For SBH3 (tidligere SB3) er det lagt inn
byggegrense og hensynssone som sikrer at det kan anlegges en flytebrygge med forankring i
bunn. Utstrekning av dette formålet er lik som opprinnelig formål SB3.
Faglig råd om at det legges inn maks antall naustplasser i hvert delområde, i henhold til
planbeskrivelsen, imøtekommes. Dette er nå presisert i § 21 i revidert utkast til
planbestemmelser.
Faglig råd om å endre kjøreveier for å gi sammenhengende friluftsområder i øst, imøtekommes
ikke. Det er allerede opparbeidet kjøreveier der KV3 og KV4 (og P5) er lagt. Dersom
friluftsområdene ikke skulle splittes opp, må nye kjøreveier gjøre inngrep i «urørte» områder i
dag. Det er kommunalsjef teknisk sin oppfatning at dette visuelt og for eksisterende vegetasjon,
vil være mer uheldig enn å beholde dagens veistruktur. Verdien av friluftsområdene i den østre
delen av planområdet er, etter kommunalsjef teknisk sin vurdering, først og fremst av visuell
karakter (øy av grønne områder med opprinnelig vegetasjon), enn som ferdselsområde for
gående. Området er småkupert, og det er sannsynlig at ferdsel gjennom området først og fremst
vil skje via veisystemene og kaiene. Planforslaget ivaretar på denne måte større områder som
ikke blir utsatt for inngrep, enn dersom veisystemet blir lagt om. Dette gjelder også eksisterende
vei, regulert som KV4 og P5 i planforslaget.

3. Karmsund Havn IKS (30.10.18)
Karmsund Havn IKS har ingen merknader til planforslaget.

4. Fiskarlaget Vest (22.11.18)
Fiskarlaget Vest viser til kart fra Fiskeridirektoratets sin nettside som viser at det ikke er registrert
fiskeriinteresser i/ved reguleringsområdet. De peker på at det blir også fisket i områder som ikke
er registrerte, f.ek.s nye fiskeri som leppefiske eller fiske etter sjøkreps.
Fiskarlaget Vest viser til vurderingene som kommunen har gjort i forhold til forurensning og
påvirkning av sjøbunn, og foreslår at det etter en tid bør kreves befaring av området, for å se om
de iverksatte tiltakene for å ivareta naturmangfoldet er nok. Resultatene fra en slik befaring kan
brukes ved vurdering av nye småbåthavner.
Fiskarlaget Vest beskriver for øvrig en rekke generelle hensyn til fiskerinæringa som er basert på
fornybar biologisk produksjon, og at det er grunnleggende at kyst- og havsmiljø er mest mulig
rent og fritt for miljøgifter, samt at fiskerinæringa får ha nok egnet areal å fiske på.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk tar uttalelsen til orientering. Det er forståelig at fiskeriinteressene kan
være i områder som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets kart. Bukta som planforslaget
omfatter, er imidlertid svært trang, relativt grunn og er avsatt til småbåthavn i overordnet plan.
Det vil derfor ikke være naturlig at det foregår fiske innenfor planområdet.
Det kan være hensiktsmessig å foreta en befaring og undersøkelse av de marine forholdene etter
at småbåthavnen er utbygd, for å se hvordan småbåthavnen påvirker det marine miljøet. Det er
imidlertid vanskelig å si når området er utbygd, da planområdet eies av flere grunneiere og kan
utbygges i flere etapper. En undersøkelse av marine konsekvenser bør heller iverksettes
uavhengig av planen, som et ledd i kommunal oppfølging av miljøtilstander i en eller flere
småbåthavner i kommunen, og etter en overordnet plan for miljøovervåking av slike anlegg. Det
settes derfor ikke et spesifikt krav til dette i planbestemmelsene.

5. Statens vegvesen (23.11.18)
Statens vegvesen sine innspill til oppstart av planarbeidet er delvis hensyntatt i
planforslaget. Når det gjelder kapasitets - og trafikksikkerhetsutfordringer tilknyttet Salvøy
bru, anser forslagsstiller og kommunen at foreliggende planforslag ikke vil medføre vesentlige
endringer i trafikkforholdene sammenlignet med gjeldende plangrunnlag. Statens vegvesen har
ikke merknader til de vurderinger som er gjort i denne forbindelse.
Avkjørselen fra fv. 853 til f_KV1 skal dimensjoneres som kryss på grunn av
trafikkbelastningen. Krysset er ikke utformet i samsvar med vegnormalen N1 00. Det må
redegjøres for dimensjonerende kjøretøy og kjøremåte. Siktkrav i uregulerte kryss er 20x30
m. Det framgår av planbestemmelsene § 65 at:

og
via

«Kjørevei o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082, skal opparbeides fra Salvøy bru til
med kryss f_KV1 i denne plan, før det gis igangsettingstillatelse for tiltak med adkomst

f_KV1. Opparbeidelsen skal være iht. Statens Vegvesens Håndbok N100. Opparbeidelsen
krever teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.»
Statens vegvesen gir faglig råd om å utforme f_KV1 i samsvar med N100. Vi presiserer at en
godkjennelse av teknisk plan for krysset forutsetter at det er utformet i samsvar med N100.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
I Statens vegvesen sin håndbok står det at kryss bør vurderes hvis avkjørselen har mer enn 50
ÅDT og primærvegen mer enn 2000 ÅDT. Salvøyvegen har i dag en midlere ÅDT på 1061 og et
potensial for utbygging som kan øke trafikken med kansje 200-300 ÅDT. Tiltakene innenfor
planområdet er beregnet til å gi godt under 50 ÅDT for begge adkomstveier til sammen (jf.
konsekvensutredningen. Kommunalsjef teknisk mener derfor at planforslaget kan legge til grunn
at avkjørselen til fylkesveien ikke trenger å utformes som et kryss.
Det er også andre krav til utforming av avkjørsel, blant annet vinkel på hovedvei. I planforslaget
er KV1 vinklet innenfor tillatt variasjon på 70-110 grader.
Veien avviker fra N100 sin anbefaling på hjørneavrunding R=4 til R=6, pga. kjøretøy som skal
hente renovasjonskontainere. For øvrig kan radius her endres i teknisk plan, med asfaltert
avkjørsel med R=4, men der sideareal eksempelvis gruses.
Kommunalsjef teknisk kan derfor ikke se at planforslaget trenger å endres.

6. Fiskeridirektoratet (27.11.18)
Fiskeridirektoratet region Sør ga i brev datert 16.1.2018 tilbakemelding på oppstartsvarsel for
samme plan. Våre innspill og merknader fra den gang synes tilfredsstillende fulgt opp, og vi har
ikke ytterligere merknader til fremlagte planforslag.

FØRSTE GANGS BEGRENSET ETTERSYN:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen (30.01.19)
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen for uttalelse.
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse datert 24.10.18 og har ingen ytterligere kommentarer til
saken.

2. Fylkesmannen i Rogaland (04.02.19)
Me viser til kommunen si oversending frå 24. januar.
Saka gjeld avgrensa offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Ospøy småbåthamn med
tilhøyrande anlegg på ovanfornemnte eigedom. Kommunen har på bakgrunn av merknader ved
første høyringsrunde føretatt endringar i plankart og føresegner.
I revidert planforslag har kommunen i hovudsak innarbeida våre faglege råd, jf. uttale den 27.
november 2018. Me har på dette grunnlaget ingen ytterlegare merknader i saka.

3. Karmsund Havn IKS (27.01.19)
Vi viser til Deres brev av 24.01.201 9 vedrørende begrenset ettersyn for detaljregulering Ospøy
småbåthavn. Det opplyses at det på bakgrunn av uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn
er foretatt endringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Karmsund Havn I KS har ingen merknader til de foreslåtte endringer.

4. Statens vegvesen, region vest (13.02.19)
Statens vegvesen viser til brev datert 24.01.2019. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for
småbåthavn med naust og tilhørende anlegg. Området er regulert til småbåthavn og
friluftsformål i gjeldende reguleringsplan.
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.
Statens vegvesen sine innspill til planarbeidet er kommentert og imøtekommet ved behov. Vi har
ingen andre merknader til planen.

5. Fiskeridirektoratet (11.02.19)
Vi viser til oversendelse av 24.1.2019 om begrenset høring av forslag til ovennevnte
detaljreguleringsplan. På bakgrunn av uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn er det
foretatt endringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se av oversikten over justeringer i planforslaget at det
kan medføre særlige konsekvenser for nasjonale og vesentlige regionale interesser, som
Fiskeridirektoratet skal ivareta i planleggingen. Vi har derfor ikke merknader utover vår
tilbakemelding i brev datert 16.01.2018 og 27.11.2018.

6. Stava Eiendom AS (25.01.19)
Leste planen idag og ønsker bare å spille inn at bedriften Stava Mekaniske Verksted AS har
behov for at avkjørselen fra fylkesvei 853 til f_KV1 må utformes slik at semitrailere har mulighet
for å komme ned til vår virksomhet. Avkjøringen er idag tilpasset dette og dersom en
omarbeiding gjør krysset vanskeligere å forsere for semitrailere vil dette ha store følger for den
virksomheten som drives.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det er krysset fv. 853 og f_KV05 som kommenteres, og ikke f_KV1 slik det står over.
Krysset er i dag opparbeidet med grus, og adskillig bredere enn det som er regulert. Selve krysset
ble regulert i plan 2082 Områderegulering for Salvøy, vedtatt 19.12.16. Det kom ingen merknader
fra Stava Eiendom den gang om at regulert kryss var for smalt for deres virksomhet. Kommunen
ser likevel at det er uheldig at en «trang» kryssutforming i gjeldende plan, vil kunne skape
problemer for eksisterende næringsvirksomhet på Ospøy.
Kommunen har vært ute på befaring, og ser at dagens kryss har gode siktforhold (tilsvarende det
som er regulert) og svingradius, men at stigning på KV05 er noe større enn Statens vegvesens
sine normer tilsier. Dog er stigningen akseptabel i yttersving. Selve KV05 er også regulert
smalere enn det kommunens egen veinorm tilsier for nærings-/industritrafikk.

Illustrasjonen over viser regulert vei, samtidig som man kan se dagens utbredelse av veikrysset under. Rød pil viser
utstrekning av dagens kryssbredde, som er adskillig bredere enn den regulerte.

Vi finner det imidlertid urimelig at kravet om ny regulering og opparbeidelse av kryss og vei i
henhold til næringstrafikk skal belastes plan 2112 Ospøy småbåthavn. Deres bruk av området er
begrenset til 16 naust med parkering, med en anslått ÅDT på ca. 2,5 ÅDT (16/36 deler av alle
naust som generer trafikk, minus trafikk til Veabuen båtlag som har innkjøring lenger vest).
Videre skal renovasjonsbilen hente avfall i området, men den trafikkerer veien allerede i dag.
Samtidig ønsker kommunen ikke å sette krav om opparbeidelse av krysset slik det er regulert i
dag, all den tid dette kan skape problemer for eksisterende næringstrafikk hos Stava. Vi foreslår
derfor at rekkefølgekravet om opparbeidelse av krysset fjernes.
Samme spørsmål ble også reist i forbindelse med vedtak av plan 2111 Porsholmen, da også disse
hadde krav til opparbeidelse av f_KV05 med kryss mot fv. 853. Kommunen sendte derfor
spørsmålet om fjerning av rekkefølgekravet i plan 2111 til Statens vegvesen den 15.05.2019, og
fikk følgende svar: «Statens vegvesen viser til tidligere dialog i sakens anledning og møte med Karmøy
kommune den 07.03.2019. Vi har ingen merknader til kommunens vurderinger. Statens vegvesen vil
imidlertid oppfordre planmyndigheten til å klarlegge behovet og endre reguleringsplanen for
krysset fv. 853 x KV05 .»
Kommunen er enig i at krysset antakeligvis bør endres for å sikre riktig utforming ift. dagens
næringstrafikk spesielt, og all trafikk generelt. Kommunalsjef teknisk mener derimot at det er
Stava Eiendom sin bruk som i all hovedsak utløser behov for omregulering til et større kryss, og
at de selv bør sikre dette gjennom en reguleringsendring og opparbeiding. Samtidig ligger
krysset innenfor båndleggingssone for ny regulering av Salvøy bru. Dette innebærer at fremtidig
bru mellom Karmøy og Ospøy kan innebære at krysset likevel må flyttes eller endres.
Båndleggingen ble vedtatt med plan 2082 i 19.12.16, og er gjeldende frem til 19.12.20. Kommunen
mener derfor at det beste er å avvente en beslutning på hvorvidt det blir igangsatt regulering av

fv. 853 med ny bru av Statens vegvesen, eller om båndleggingen vil opphøre. Inntil dette er
avgjort, mener kommunen at dagens kryss øyensynlig fungerer godt for Stava Eiendom sin
virksomhet og brukerne forøvrig, og at det dermed ikke er behov for å endre på krysset
utforming slik det er i dag, selv om det ikke er i tråd med reguleringsplanen.

7. Lars Arve Fredriksen (13.02.19)
Ønsker med dette å belyse rekkefølgekrav om opparbeidelse av vei og fortau tilhørende
fylkesveg.
Anser det som urimelig at, før det gis igangsetting tillatelse for tiltak med adkomst via f_KV1
alene skal opparbeide kjørevei(fylkesveg) o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082 . Jeg mener
med dette at igangsetting tillatelse for tiltak med innkjørsel/adkomst via f_KV3 også må ha et
rekkefølgekrav om å opparbeide deler av fylkesveg med tilhørende fortau. Med det mener jeg at
tiltak med innkjørsel via f_KV3 også må ha rekkefølgekrav om å opparbeide fylkesveg med
fortau fra Salvøybru til og langs gbnr 1/37. Det forbauser meg også at rekkefølgekrav som
omhandler fylkesveg fra Salvøybru ikke blir satt i utbygging/reg.plan av Porsholmen.
Vil også med dette at videre behandling av detaljplan blir satt på pause inntil berørte grunneiere
blir enige i samråd med kommune om hvordan rekkefølgekrav skal gjelde. Henviser til samtale
med saksbehandler om å pause saken. Vi berørte grunneiere har hatt et godt og konstruktivt
møte forrige fredag vedrørende plan og rekkefølgekrav. Håper videre at vi kan få et møte med
kommune for god dialog angående krav i plan.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Viser til kommentar til merknad fra Tomas Mørch, under.

8. Tomas Mørch (12.02.19)
Det vises til deres brev av 24. januar 2019 - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 2112
DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN GNR 1/48 MFL. - VEDØY.
Det vises videre til Planbestemmelser IX Rekkefølgebestemmelser § 65: - 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. Opparbeidelsen skal være iht. Statens
Vegvesen Håndbok N100. Opparbeidelsen krever teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.
Vegen som det kreves opparbeidelse og fortau på er en Fylkesveg der Rogaland fylkeskommune
er vegeier. Dersom Karmøy kommunes langsiktige utviklingsplaner for Salvøy forutsetter at det
må opparbeides gang/sykkelveg fra Salvøybroa mener vi dette må løses i samarbeid med det
offentlige, i dette tilfellet Karmøy kommune, Rogalands fylkeskommune og Statens vegvesen.
Jeg vil også peke på Nødvendighetskriteriet som følger av pbl. § 17-3 tredje ledd første punktum.
I nødvendighetskravet ligger det et krav om at tiltaket må ha saklig sammenheng med den
konkrete utbyggingen. Med dette menes at behovet for tiltaket må være direkte forårsaket av den
planlagte utbyggingen. For å kunne anses nødvendig må tiltaket enten tjene interessene i det
konkrete utbyggingsområdet eller avhjelpe skadevirkninger eller ulemper av utbyggingen.
Bestemmelsen setter som vilkår at de tiltak utbygger kan besørge eller bekoste må være
nødvendige for gjennomføringen av det konkrete planvedtak. Dette vil gjelde for alle tiltak

utbygger skal bekoste gjennom avtalen. Jeg viser her til Planbeskrivelsen som sier at
småbåthavnen ikke kommer til å ha stor påvirkning på ÅDT, ref Planbeskrivelse 2.3 punkt 6. Jeg
ser ikke at dette rekkefølgekravet er nødvendig for gjennomføring av dette konkrete
planvedtaket. Rekkefølgebestemmelsene sier imidlertid ingen ting om hvem som skal stå for
gjennomføringen, men vil fungere som et byggeforbud inntil kravene er oppfylt. Hvem som skal
besørge eller bekoste et eventuelt tiltaket må bestemmes nærmere i en utbyggingsavtale med
kommunen. Grunneiere berørt av denne plan og Veabuen Båtlag ønsker å gå i dialog med
Kommunen med formål å få fjernet dette rekkefølgekravet, og vil fremlegge ytterliggere
argumenter for dette i kommende møter med kommunen og eventuelt andre parter.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Etter at flere grunneiere ba om at planarbeidet skulle stanse, har det vært flere dialogmøter
mellom forslagsstillerne og kommunen vedrørende rekkefølgekrav for utvidelse av Salvøyvegen
med fortau, o_KV03 og o_GS3.
Rekkefølgekravet som har vært en forutsetning hele veien i planprosessen – og som også
forslagsstillerne selv gjennom innsendt planforslag for førstegangsbehandling i kommunen har
akseptert – gjelder ikke kun opparbeidelse av fortau, men også opparbeidelse av fylkesveien slik
som regulert. Dagens fylkesvei er delvis smalere, og delvis med annen kurvatur enn det den
gjeldende reguleringsplan har fastsatt.
I områdereguleringsplan 2082 Salvøy, vedtatt i 19.12.2016, er det ikke satt rekkefølgekrav til
opparbeidelse av fylkesveien med fortau (fra Salvøy bru over Ospøy fram til selve Salvøy). Det er
derimot rekkefølgekrav for nye tiltak med adkomst via o_KV14 med fortau o_F3, som begge
ligger på Salvøy. Ut fra dette, kan administrasjonen tolke områdereguleringsplanen dithen, at det
i forbindelse med utarbeidelse av plan 2082 er vurdert som urimelig å sette rekkefølgekrav til
utbedring av Salvøyvegen og tilhørende fortau. Hvis man legger dette til grunn, må ny bru og
vei over Ospøy anses å være en kostnad som kommunen/fylkeskommunen/Statens vegvesen må
finansiere og gjennomføre. Hadde kommunen og veieier forventet at denne veien skulle ha vært
utbedret som grunnlag for nye tiltak, burde dette ha vært synliggjort gjennom rekkefølgekrav i
plan 2082.
Kommunalsjef teknisk har derfor godtatt et planforslag uten rekkefølgekrav for denne veien, slik
at § 65 i siste forslag til planbestemmelser for plan 2112 kan tas ut. Det må imidlertid tas
forbehold om at både fylkeskommunen og Statens vegvesen kan ha et annet syn på saken.
Imidlertid foreligger det ingen planer om å bygge ny vei og fortau fra kommune eller
fylkeskommune, og fra administrasjonens side har det vært poengtert at – dersom
rekkefølgekravet skal fjernes – må planforslaget omarbeides. I dagens planforslag er det foreslått
ulike byggeformål i det som er avsatt i plan 2082 som midlertidig anleggs- og riggområde for
bygging av ny fylkesvei og fortau. Videre er det også en hensynssone for høyspent kabel som må
tas hensyn til. Et planforslag uten rekkefølgekrav, vil ikke kunne bygges ut så lenge formålene er
i konflikt med disse hensynssonene.
Forslagsstillerne har på bakgrunn av dette kommet frem til at de likevel ikke ønsker at
rekkefølgekravet skal utgå. Dette innebærer at rekkefølge blir stående. Unntaket er strekningen
fra Salvøy bru frem til og med krysset f_KV05, der kommunen gjør unntak for opparbeidelse av

fortau, samt at kryssutforming for øvrig må avpasses dagens utvidetet kryss, og ikke slik krysset
er regulert. Inntil båndleggingssonen for ny bru er fjernet, mener kommunen at alle er best tjent
med at dagens kryss fv. 853/f_KV05 forblir slik det er i dag.
Endringen i planbestemmelsene medfører at Salvøyvegen (o_KV03) blir utbedret fra Salvøy bru
og vestover, mens fortau blir opparbeidet fra vestsida av krysset mot f_KV05. Selve
kryssutformingen her skal følge dagens kryss, og ikke slik den er regulert.

ANDRE GANGS BEGRENSET ETTERSYN:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen (12.12.19)
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse datert 24.10.18 og har ingen ytterligere kommentarer i
saken.

2. Fylkesmannen i Rogaland (16.12.19)
Saken gjelder begrenset offentlig ettersyn av reguleringsplan 2112 for Ospøy småbåthavn.
Kommunen har på bakgrunn av merknader etter tidligere begrenset ettersyn foretatt endringer i
kart og bestemmelser.
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.

3. Statens vegvesen, region Vest (20.12.19)
Statens vegvesen viser til brev datert 05.12.2019. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for
småbåthavn med naust og tilhørende anlegg. På bakgrunn av uttalelser og merknader etter
tidligere begrenset ettersyn i brev datert 24.01.2019 er det foretatt endringer i kart og
bestemmelser.
Planområdet grenser til fv. 4834. Statens vegvesen sine interesser i området er knyttet til
fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Statens vegvesen sine tidligere innspill til planarbeidet er imøtekommet. Vi har ingen andre
merknader til de endringene som er gjort i kart og bestemmelsene.

4. Kåre Gilje (21.12.19)
Jeg har fått oversendt dokumenter ang. planarbeid for ny båthavn på Ospøy.
I den anledning har jeg noen synspunkter ang. dette. Når jeg leser om den store bygningsmessige
antall av små sjøhus, så slår det meg at her må være mangel på parkering.
Har i den forbindelse to parseller som kan passe til det formålet.
Parsellene er oppmålt og skilt ut og klar til bruk til f.eks tillaging som parkering for
småbåthavna.
De to parsellene det gjelder er merket romertall 5 og 7(grønn). Og jeg kan være interressert i å
selge til dette formål
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Antall parkeringsplasser er i henhold til kommunal norm i forhold til naust og båtplasser (uten
tilhørende naust), se planbeskrivelse kap. 6.4.2 Parkering og tabell 04, samt situasjonsplan i

vedlegg der parkeringsplasser er opptegnet. Kommunen vil derfor ikke sette krav til ekstra
parkeringsplasser enn det som er angitt i planforslaget.
Parsellene som er angitt i merknaden er avsatt til friareal i gjeldende områdereguleringsplan
(plan 2082) og i forslag til detaljreguleringsplan (plan 2112). Parsellene kan derfor uansett ikke
anvendes til parkering.

