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Kapittel 1 : Bakgrunn for planarbeidet
Utbygger har engasjert Ing. Reidar Bjelland og RH Oppmåling AS til å bistå ved
utarbeidelse av planforslaget.
Hans J. Rasmussen Prosjekt AS Pb 204, 4296 Åkrehamn er initiativtaker, eier og utbygger
av område: Omsøkt areal berører i all hovedsak kun gnr.12, bnr. 175 som byggefirma Hans
J. Rasmussen Prosjekt er eier av.
Sentrale personer i planarbeidet er:
1. Bergitte H. Flatebø, Rådhuset, 4250 Kopervik
2. Aage Steen Holm, Rådhuset,Karmøy kommune
3. Andor Rasmussen, Hans J. Rasmussen Prosjekt AS
4. Ing. R. Bjelland, Esebjør 36, 4270 Åkrehamn
5. RH Oppmåling, Åkrehamn

tlf 52 857500
« 52 857500
« 905 63 737
« 977 86 478
« 417 62 790

Bakgrunnen for denne omreguleringen er ønske fra utbygger om å få utnyttet arealet til
boligetablering.
Reguleringssaken omfatter følgende dokument:
1. Reguleringsplan, målestokk 1:1000.
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse (dette dokument) m/vedlegg (ROS – analyse, skisse situasjonsplan,
skisse teknisk plan, notat vedr. truede arter)
Dokument 1 og 2 er juridiske dokument som skal utfylle hverandre.
Konsekvensutredning
Vi har, i overensstemmelse med Karmøy kommune, vurdert at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning. Planen er i hovedtrekk overensstemmende med overordna
planer og andre myndigheters krav og synspunkter.
I vest har vi imidlertid foreslått en liten formålsendring i forhold til kommuneplanen.
Denne viser en liten del av et stort friluftsområde som i plan er foreslått endret til
boligformål. Angjeldende areal er meget begrenset (kun 450 m2) og er trekantet i utforming
som skjærer seg inn i boligarealet – se kartutsnitt under. Topografien her er sterkt
skrånende mot vest, ca. 250 o/oo.
Planen vil, etter endringen, få en naturlig avgrensing av boligområde i vest med en rett
grenselinje som følger eiendomsgrensen mellom 12/175 og 12/32.
Som nevnt er område sterkt skrånende med fjell i dagen og store steinblokker i overflaten.
Det har vært nyttet til beite, men ikke til fylldyrka mark slik det er betegnet i markanalysen.

Figur 2 Utsnitt kommuneplan

Kapitel 2: Planprosessen

Ing. Reidar Bjelland har, i samarbeid med RH Oppmåling AS, utarbeidd planforslaget samt
varslet berørte grunneiere/naboer/organisasjoner om oppstart av planarbeidet. Offentlige
myndigheter er også skriftlig varslet.
Videre er reguleringsarbeidet annonsert i Karmøynytt og på www.karmoy.kommune.no,
jfr. krav i PBL til digital kunngjøring..
Innkomne merknader og uttalelser som er mottatt i forbindelse med oppstart av
planarbeidet er vurdert og i størst mulig grad hensyntatt.
Frist for innspill ble satt til 9. feb. 2018.
Karmøy kommune er planstyresmakt og har ansvar for viderebehandling av planen.
Kommunen har vurdert at tiltaket ikke antas å kreve konsekvensanalyse.
Det pågår ikke andre planarbeider i område.
Innen svarfristen har vi mottatt i alt 8 merknader, 5 fra offentlige myndigheter og 3 fra
private personer – disse følger som vedlegg.

Følgende merknader er mottatt og kommentert:
1

Fylkesmannen i Rogaland
Merknad datert 26.01.18:
Skriver at planarbeidet må sikre tilstrekkelig lekeareal og grøntområde i tråd med
gjeldende overordna planer og retningslinjer. Videre må vektlegges
landskapstilpasninger og estetiske gode planløsninger.
Kommentar:
Leke- og uteoppholdsareal innen planområde er ivaretatt og tilfredsstilt ut fra gjeldende
forskrifter og kommunale normer.
Det er regulert et felles uteområde øst/vest (f_UTE1) som er sammenbundet med et større
lek-/uteoppholdsareal sentralt i boligområde.
Dette grøntdraget grenser mot boligfelt Tostemmen og utrustes med lekeområde, ute- og
oppholdsplasser mv.
Det kan også opplyses at det kun er ca. 200 m til Karmøys uberørte natur- og
utmarksområder (LNF) som nås via Nylandsvegen og en gammel «kjerreveg» i utmarka.
Det er et godt og trafikksikkert vegnett i nærområdene samt videre til skole, barnehager mv..
Gangveger/fortau er fremført til omsøkt område fra sørvest mot Tjøsvold barnehage,
Gringhaug skole, Åkrehamn ungdomsskole, idrettsanlegg og sentrumsområdet.
Merknad er hensynstatt.

Figur 3 Oversiktskart

2.

Fylkesrådmannens regionalavdeling.
Merknad datert 07.02.18 :
Fylkesrådmannen forutsetter at planforslag er i tråd med overordna planer og
anbefaler høyere botetthet enn varslet legger opp til.
Gjør også oppmerksom på gjeldende krav til uteoppholdsarealer og trafikkareal.
Kommentar:
Planforslaget er stort sett i tråd med overordna planer – unntatt et lite areal (0,45 da) i vest
som er foreslått endret fra friluftsareal til boligformål – knfr. avsnitt Konsekvensanalyse side
4.
Videre har vi i forslaget lagt opp til større boligutnyttelse enn skissert i varslet, slik
Fylkesmannen ønsker.
Lek-og uteoppholdsarealet er ivaretatt ut fra kommunens norm for slike arealformål.
Arealstørrelsen består av 20 m2 pr. boenhet nærlekeplass og 36 m2 privat hage for hver
boenhet, mer detaljer rundt dette finner man i KAP 5.5. Område er sentralt beliggende,
trafikksikkert og solrikt samt skjermet fra sjenerende nordvind.
Arealkrav for uteopphold sikres gjennom krav om areal for privat hage og vi anser
begrensningen på utnyttelsesgrad i BF/BK1 kombinert med krav om privat hage mot
begrensningen på areal satt av til Lekeområdet som begrensende nokk for å sette et absolutt

tak for antall boliger det er mulig og designe innenfor planområdet, det er her ønsket og
bygge 15 boliger innenfor planområdet, men det er ikke satt et absolutt antall boenheter i
bestemmelser.
Merknaden hensynstatt - for øvrig vises også til kommentarene vi har avsagt til merknad 1.
3.

Fylkesrådmannens kulturavdeling
Merknad datert 29.01.18 og 07.02.18.
Fylkesrådmannens kulturavdeling har vært på befaring og har på bakgrunn av
denne ingen merknader til planene. Tar forbehold om eventuelle senere funn.
Kommentar:
Tatt til etterretning. Evt. senere funn skal bekjentgjøres ovenfor ansvarlige myndigheter,
dette er forutsatt i planbestemmelsene.

4.

Statens Vegvesen.
Merknad datert 29.01.18.
Statens vegvesen har ingen merknader til planene.
Kommentar:
Tatt til etterretning.

5.

Haugaland Kraft Nett AS (HK)
Merknad datert 29.01.18.
HK gjør oppmerksom på eksisterende høyspentlinje i sørvest. Denne må hensynstas
på reguleringsplanen ved å regulere en 16 m bred faresone i traseen.
Videre gjør de oppmerksom på farer ved anleggsarbeider nær denne
høyspentlinjen/jordkabler.
Vedlegger kopi av eksist. strømnett i område.
Kommentar:
Tatt til følge i planforslag og ROS-analyse.
Ved anleggsarbeider må det også vertikalt være min. 8 m fra terreng til linjestrekk.
Avstanden er målt til mellom 8 - 9 m.
HK har i skriv til utbygger opplyst at de har til hensikt å fjerne luftestrekket i inneværende
år og legge kabelen i jord i annen trase. Når dette er gjort vil fareformålet bli fjernet og
hovedformålet gjelde.

6.

Nabo, eier av gnr. 12, bnr. 59, og 145, Gunvor J. Sevland
Merknad datert 12.01.18.
Ønsker ikke at hennes eiendommer skal innlemmes i denne reguleringsplanen.
Kommentar:
Dette er delvis tatt til følge – gnr.12, bnr. 145 er ikke medtatt i planområde slik som skissert i
nabovarslet.

Plangrensen følger stort sett grenselinjene for 12/175, men grunnen under Nylandsvegen
(kommunal veg) eies av 12/59 og denne vegen er inntatt i planområde.
Utbygger har imidlertid, etter at merknaden fra G. Sevland kom inn, hatt møte med eiers
barn som på vegne av eier har akseptert at veggrunnen inngår i ny plan og blir del av ny
Nylandsveg. Videre ble det avklart at bom skulle monteres i grenseområde 12/59-175 og at
eier skulle få anledning til å åpne bommen ved transport til sine eiendommer i øst.
7.

Nabo, eier av gnr. 13, bnr. 586, Monika Sarkkinen
Merknad datert 21.01.18.
Lurer på hvilke planer tiltakshaver vil ha for eksisterende lekeplass som er regulert
og opparbeidd innen reg.plan Tostemmen. Mener at denne «tilhører» Tostemmen.
Kommentar:
Tiltakshaver foreslår at denne lekeplassen, som er regulert i reguleringsplan Tostemmen, blir
tatt inn i denne planen og utvidet mot nord slik at den også kan nyttes av alle beboere innen
både Nylandstoppen og Tostemmen.
Lekearealet er 620 m2. Kommunal norm sier at lekearealet skal være min.20 m2 pr boenhet.
Lekeplassen skal betjene 8 eksisterende boliger beliggende i plan Tostemmen og 15 boliger i
ny plan for Nylandstoppen, totalt 23 boenheter. Iflg. planen skal da totalt lekeareal være min.
460 m2
Eksisterende lekeplass eies av Karmøy kommune, men skal vedlikeholdes av brukerne. Den
bærer imidlertid preg av dårlig vedlikeholdt og trenger en oppgradering. I forbindelse med
utbygging av Nylandstoppen vil eksisterende lekeplass bli utvidet og hele plassen oppgradert
etter kommunens norm for felles lekeplasser.
Arealet eies som nevnt av Karmøy kommune og område kan selvsagt nyttes av alle beboere i
område som sokner til plassen.

8.

Naboer til Nylandsvegen v/ Glen Vea
Merknad datert 11.02.18.
8 stk beboere i område har signert et skriv hvor de protesterer på at Nylandsvegen
blir stengt for gjennomkjøring. Hevder også de har vegrett over denne vegen.
Kommentar:
Nylandsvegen er en offentlig kommunal veg som har og vil bli vedlikeholdt av kommunen. I
planforslaget har vi tatt utgangspunkt i eksisterende reguleringplaner i område (plan 278
Tostemmen og plan 293 Tostemmen nord.
Reg.plan Tostemmen nord, som ble vedtatt 15/2 2005. viser at Nylandsvegen skal stenges
for gjennomkjøring mot Sevland når Tostemvegen er forlenget frem til dagens Nylandsveg.
Dette er vedtatt i nevnte plan da eksisterende Nylandsveg til Sevland og FV 47 ikke er
dimmensjonert for den merbelastning som da kan oppstå..
Dette tilsier at eksisterende beboere øst for krysset Nylandsvegen/Tostemvegen, i likhet med
øvrige nye beboere i boligfeltet, må bruke Tostemvegen som ny atkomstveg for kjørend.

Nylandsvegen mot Sevland kan imidlertid nyttes til gang-og sykkelveg for disse beboere.
Dette er, som beskrevet ovenfor, ikke noe nytt som har oppstått i denne plansammenheng,
men har vært vedtatt og bestemt siden 2005 da reg.plan Tostemmen Nord ble behandlet.
Etter oppstartmøte med kommunen kom en frem til at boligene på Nylandstoppen også kunne
få atkomst til Tostemvegen og dermed stenge Nylandsvegen for gjennomkjøring i vestre del
av planområde.
Merknad ikke tatt til følge.

Kapittel 3: Planstatus
3.1

Fylkesdelplaner/regional plan

Fylkesdelplanen for universell utforming sier:
I fylkesplanen for universell utforming er det ei overordna målsetting at universell
utforming skal være strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal være innarbeidd i alle reguleringsbestemmelser der dette
er relevant. Ovenstående har vi inntatt i reguleringsbestemmelsene.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet har som 2. prioritet fortetting
utenfor sentrumsområder og skisserer min. 2,5 boliger/daa. Avstanden til sentrum
er ca. 1400 m. Planforslaget legger opp til en tetthet på omkring 2,2 boliger/da.
Tettheten i et område må ses i forhold til stedets karakter, hvor det i dette tilfellet er
vurdert som et godt argument for å legge seg noe under kravet. Tetthet iht.
foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert adkomst
via Tostemvegen og som blir liggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet
består av eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et
større, ubebygd område til fremtidig boligbebyggelse med krav om
reguleringsplan. Med tanke på områdets beliggenhet vises det for øvrig til at det
ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i enden av Tjøsvold øst på feltet
Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt boligbebyggelse på
Sevland.

3.2

Kommunale planer

I kommuneplanen er område vist utnyttet til boligformål, jfr. kartutsnitt under med
unntak av et lite trekantareal (450 m2) i skråningen mot vest. Dette arealet er i
kommuneplan vist som friluftsareal, men foreslått endret til boligformål i
planforslaget.
Nevnte areal er meget arealbegrenset og har en unaturlig grenseutforming ( se
kartutsnitt nedenfor) )som ved foreslått endring vil gi en rett grenselinje som
samtidig er overensstemmende med dagens eiendomsgrense mellom 12/32 og

12/175. Videre er arealet sterk skrånende, ca. 25 % helning, med fjell i dagen og store
steinblokker.
Det er i kommuneplanen avsatt store grøntområder vestenfor planområde som ikke
vil bli berørt i negativ forstand av denne marginale planendringen som er foreslått.

Figur 4 utsnitt fra kommuneplan

3.3

Reguleringsplaner i område

Reguleringsområde er stort sett uregulert, kun et mindre areal i øst er regulert til
gangveg og friluftsområde og inngår i reguleringsplan for Tostemmen nord, plan
nr. 293.
Den delen av friluftsarealet som er beliggende sør for Nylandsvegen er inntatt i
denne planen og gitt formål uteoppholdsareal. Formålsgrensen mot boligområde,
er noe retningsjustert for å få en bedre tilpassing til tilstøtende boliger, men
arealstørrelsen er stort sett opprettholdt.
I sør grenser planområde til eksisterende plan nr. 278, Tostemmen hvor tilstøtende
areal er boligformål og felles lekeplass. Lekeplassen er innlemmet i ny plan og det
forutsettes at denne skal fornyes og opparbeides iht. kommunens lekeplassnorm.

Figur 5 Utsnitt av dagens reguleringsplaner, planområdet vårt i lilla, (inkluderer lek mot sør).

Kapittel 4: Dagens situasjon
4.1

Lokalisering og dagens bruk

Området ligger på «Sevlandsgarden», men grenser i sør til boligfelt
Tostemmen/Tjøsvold øst. I dag har reguleringsområdet atkomst til Nylandsvegen
og nordover mot Sevland.
Kjøreadkomst vil imidlertid bli via vegforlengelse av eksisterende Tostemveg fra
Tjøsvold øst og frem til kryss med Nylandsvegen. Kommunen har vurdert at
Tostemvegen er dimensjonert for belastningen fra planområdet og at dette blir et
naturlig felt å ta som siste boligområde via Tostemvegen. For avsatt boligområde i
kommuneplan nord for Nylandsvegen må det tilrettelegges for ny vegløsning. Mot
Sevland vil gående og syklende kunne bruke Nylandsvegen.
Det er også sammenhengende fortau/gangveger fra reguleringsområde til
Åkrehamn sentrum, avstand ca. 1400 m.
Arealet har tidligere vært nyttet til beitemark, men har ligget brakk de siste 5-10 år.
Arealet har tydeligvis vært lite interessant å utnytte i landbrukssammenheng.
Det er forholdsvis kort veg til barnehager og skoler på Sevland eller
Grindhaug/Åkrehamn, ca. 1 km hver veg.
Planområde med boligareal, veg-/parkeringsanlegg og lekeplass er ca. 8 da.

Figur 6 – Orienteringskart

4.2

4.3

Topografi

Planområde ligger «høyt i terrenget, er småkupert og forholdsvis flatt, men den
vestre del skråner sterkere ned mot Tjøsvoldsbekken/Tjøsvoldsvannet.

Vegetasjon

Arealet har tidligere vært nyttet til beite slik at vegetasjon (busker,trær) stort sett
ikke forekommer.

Figur 7 Nylandsvegen, omsøkt areal til høyre

4.4

Sol og skyggeforhold

Planområdet har fått navnet Nylandstoppen og indikerer dermed at arealet ligger
fritt og luftig med «sol fra morgen til kveld».

4.5

Nyere tids kulturminner

4.6

Grunnforhold

4.7

4.8

Rogaland fylkeskommunes kulturavdeling har i brev ingen merknader til
planforslaget med henblikk på automatisk freda kulturminner. De skriver
imidlertid at eventuelle funn under gjennomføringen må varsles.
Steingarder, som er sammenfallende med grenselinjer, vil bli bevart i den grad dette
er praktisk mulig..

Område ligger forholdvis høy i terrenget og fast fjell finnes i dagen eller ca. 0,5 m
under overflaten.

Støyforhold

Område er ikke beliggende i nær tilknytning til større støykilder som trafikk,
industri o.l. Spesielle støydempende tiltak anses ikke nødvendig, utover kravene
som fremkommer i Plan-og bygningsloven.

Landbruksinteresser

Eiendommen (12/175), som planområde stort sett omfatter, er isolert arealmessig og
begrenset av veger, steingarder (boliger) og skiftelinjer. I dag ligger område brakk
og ubenyttet, men har tidligere vært nyttet til beiteområde, kanskje også delvis
dyrka mark.
Heller ikke de omkringliggende arealene videre nordover mot Varne er i dag i
landbruksmessig drift.
I NIBIO’s arealoversikt er eiendommen klassifisert etter følgende klasser:
Matrikkel
12/175

Fulldyrka
jord
0,5

Overflatedyrka jord
4,9

Innmarksbeite
1,3

Bebygd
areal
0,4

Sum
eiendom (da)
7,4

Figur 8 Landbrukskart utsnitt fra NIBIO markslag.

Et lite trekantareal i sørvest er betegnet som dyrka mark. Dette må bero på en
feilregistrering da arealet er sterkt skrånende (20-25 % helning) og overflaten består
delvis av store steinblokker og fjell i dagen – se nedenstående bilde.

Figur 9 Bilde av jordteig betegnet som dyrka mark i NIBIO-kart.

Kommuneplanen har avsatt store arealer fra Tostemmen videre mot nordover til
Sevland,Varne til boligformål og dermed indikert at boligutbyggingen for Åkra i
hovedsak skal skje her.
Disse signal har både lokale og fylkeskommunale landbruksmyndigheter vært med
å vedta og antas å indikere at arealene har lav landbruksmessig interesse.

4.9

Beredskap og ulykkesforhold

Planområde ligger helt i ytterkant av dagens bebyggelse og opp mot Karmøys
utmark/friluftsområder og er stort sett skånet for spesielle faremomenter. Ved
ulykke er det imidlertid kort og sikker veg for alle nødetater fra Åkrehamn (ca. 2
km), men også mulig atkomst fra Sevland via Nylandsvegen.

4.10

Eksisterende bebyggelse og grunneierforhold.

På eiendommen står det i dag en rivingsklar eldre bolig og rester etter en løe/uthus
(se bilder). Sør for planområde (Tostemmen) er det oppført eneboliger fra ca. år
2000.
Mot sør er det i forbindelse med opparbeidelse av boligfeltet opparbeidd en felles
lekeplass som foreslås benyttet også av beboerne i denne plan. Lekeplassen foreslås
noe utvidet (ca. 200 m2). Karmøy kommune er grunneier, men den forutsettes
overført og eid av beboerne den skal betjene.
I dag er det 8 eksisterende boenheter som naturlig sokner til lekeplassen, disse er
har fått skriftlig varsel om oppstart av reguleringsarbeidet.
Planforslaget legger opp til 15 nye enheter, dvs. 23 enheter vil totalt bli tilknyttet
lekeområde.
Planområde omfatter stort sett utbyggers eiendom (12/175 og 742).
Nylandsvegen er kommunal, men gnr.12, bnr. 59 eier grunnen. Utbygger har hatt
møte med eierne og det var enighet om at eksisterende veg kunne inngå i regulert
veg i samme trase.

Figur 10 Ruiner av tidligere løe

Figur 11 – Oversiktsbilder – rivingsklart våningshus
Følgende eiendommer er direkte/indirekte berørt av planforslaget:
Gnr.
12

13

Bnr.
175
59,145, 32
145
314
231
465
481
575
582
583
590
640
584
586
581
580
579
585
742

Grunneier
Tiltakshaver
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Karmøy kommune
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør

Grensene i utbyggingsområde (12/175) er oppmålt.

4.11

Sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område

I PLB av 2008 er krav til ivaretaking av barn og unges interesser i planleggingen
styrket. Alle reguleringsplaner skal etter loven hensynta og legge til rette for gode
oppvekst og levevilkår.
Eksisterende område blir i dag ikke benyttet av barn/unge, skoler, barnehager mv.
til aktiviteter mv.
I nærområdene finnes barnehage på Tjøsvold (850 m) og Sevland (900 m), samt
barneskole på Sevland (900 m) eller Grindhaug (1,2 km). Videre 600 m til Fredtun
bygdahus på Sevland.
Idrettsanlegg og stort uteanlegg finnes ved Sevland barneskole. Til Åkra
idrettsanlegg og Åkrehamn ungdomsskole er det ca. 1,8 km.
Viser for øvrig også til pkt 4.15 angående trafikkforhold til skole mv.
Det er tidligere regulert en felles lekeplass (reg.plan Tostemmen) for de minste
sentralt plassert i område mot sør. Den har meget god beliggenhet med henblikk på
trafikksikkerhet og solforhold, men trenger en oppgradering. Dette vil bli gjort i
forbindelse med opparbeiding av Nylandstoppen boligfelt.

Figur 12 Eksisterende lekeplass utvides og opprustes.

4.12 Teknisk infrastruktur

Offentlig vann- og kloakk vil bli tilknyttet og videreført fra kommunens ledninger i
ende Tostemvegen. Dette gjelder også strøm-og telenett.
Før utbygging skal godkjent teknisk plan foreligge.

I bakken finnes ikke rør som må hensynstas iflg. de opplysninger vi har fått.

4.13

Grønn infrastruktur

Det er viktig for trivselen både blant barn og voksne at det er rikelig tilgang på
grøntarealer som kan nyttes til lek og fri lek samt tilgrensede turområder i skog og
mark.
I dag er planområde åpen mark, kun bebygd med en eldre rivingsverdig bolig og
løe. Også omkringliggende arealer er i dag lite benyttet i landbruksmessig
sammenheng. Arealene nord og øst for planområde er iht kommuneplanen avsatt til
fremtidig byggearealer for boliger.
Nylandsvegen, som i dag ligger i planområdets nordgrense, går videre østover til 2
eksisterende boliger. Den har også i alle år fungert som atkomststi til Sevlands
utmarksområder (ca. 200 m fra planområde) hvor det er stier og «kjerreveger både
sør- og østover til Åkramarka og Karmøymarka forøvrig. Det kan også nevnes at i
starten på stien et det en større skog (Mariaskogen) som har vært nyttet i flere
generasjoner til friluftsformål/lek.
Planområdets nære tilknytting til utmarksområdene gir unike muligheter for å
dyrke friluftsliv og fiske rett utenfor stuedørene. Utmarka, som nevnt, strekker seg
sammenhengende østover til Karmsundet) og sørover Karmøyheiene helt til
Skudeneshavn.
Karmøyheiene består av lynghei, myrdrag, fjellknauser og noe beplantet skog,
hovedsakelig furu, se bl.a. bildet under.

Figur 13 Kjerrevegen fra Nylandsvegen mot utmarka

4.14

Kollektivtilbud

Fra regulert område til busstopp på Sevland er det ca. 600 m, via Nylandsvegen.
Denne vegen har lav trafikktetthet og kjørehastighet.

Bussrutene sør-og nord over Karmøy går hver hel time samt egne skoleruter til
ungdoms- og videregående skoler i Åkrehamn og Kopervik.

4.15 Trafikk- og skoleveg mv.

Trafikken og økningen fra omsøkt område er marginal i forhold til dagens tetthet.
Vegnettet i område og vestover til sentrumsområdene i Åkrehamn med skole og
forretninger har bra kapasitet. Det er kun lokaltrafikk til/fra boligområdene som
belaster vegnettet i dag.
Fra planområde til skole, barnehager idrettsanlegg osv. er det i dag opparbeidd
fortau og gangveger på hele strekningen.

Beboerne sokner imidlertid til Sevland skolekrets. Skolen her er beliggende ca. 900
m fra stedet.
Elevenes skoleveg vil følge Nylandsvegen til Fv47 som krysses via undergang ved
«Statoil». Videre følges Vestre Veaveg hvor det er gang- og sykkelveg frem til
Sevland skole. Samme veg nyttes til Sevland barnehage. Nylandsvegen har ikke
fortau, men lav trafikkbelastning, kun trafikkbelastning fra 10-15 boliger.
Barnehagen ved Tjøsvold øst er et annet alternativ, beliggende i sørvest, ca. 850 m
langs Tostemvegen på fortau og delvis gang-/sykkelveg..

Figur 14 Sevland skole

Kapittel 5: Planforslaget
5.1

5.2
SOSI
KODE
1610
1800
1600
3040
2018
2011
2011
2012
1110
1110
1110
2015

Overordna ide

Planen har som utgangspunkt å tilrettelegge for bygging av min. 15 nye boliger
med tilhørende anlegg som veger, gang-/sykkelveger, lekeplass, friområder, felles
avfallsplass o.l.

Arealbruk:
AREALFORMÅL
Lekeplass
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Uteoppholdsareal
Friområde
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Kjøreveg Tostemmen
Kjøreveg Nylandsvegen
Fortau
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 278
Gang- og sykkelveg
Planområde totalt

FORMÅL
NAVN
f_LEK1
BF/BK1
f_UTE1
FRI
AVT
o_V1
o_V2
o_F1
B1
B2
B3
o_GS1

AREAL
m2
615
5870
694
173
315
269
493
80
84
16
5
27
8468

AREAL
daa
0,6
5,9
0,7
0.17
0,3
0,3
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
8,5

Fig. 15 Arealformål

5.3

5.4

Plangrenser

Plangrensene følger stort sett eiendomsgrensene til hovedbruket 12/175 og
eksisterende veger/gangveger. Hovedbruket gnr.12, bnr. 175 er nylig oppmålt.
Man ble nødt til å utvide plangrensen ned til Ånå for å tilrettelegge for flomvei (se
KAP 5.13).

Offentlige arealer – eiendomsforhold

Planen legger opp til at regulert veg o_V1 m/fortau (forlengelse Tostemvegen og
«o_V2» inkl. snuplass (Nylandsvegen) skal være i kommunaleie og driftes av
kommunen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Nylandsvegen driftes også i
dag av kommunen.
Videre skal tilhørende vann-og avløpsledninger beliggende i disse vegene være
offentlig eid og skal driftes av Karmøy kommune.

5.5

Lek- og uteoppholdsarealer

Kommunen stiller krav til privat og felles lek- og uteoppholdsarealer i egen norm
og denne skal oppfylles.
Tilkomst
I planforslaget er eksisterende felles lekeplass på Tostemmen i sør, tenkt utnyttet og
utvidet og inngår som felles lekeplass også for dette boligområde. Denne
lekeplassen ligger meget godt skjermet for trafikk oppfyller krav til gode
solforhold.
Lekeplassen er i dag i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse med
utbygging av planområde.
Antall boliger
Felles lekeplass kan benyttes av alle 15 boligene i planområde samt 8 eksisterende
boliger på Tostemmen som sokner til lekeplassen. Plassen skal eies og
vedlikeholdes av brukerne i fellesskap.
Hver bolig får privat uteoppholdsareal på min 36 m2 på bakkenivå i tillegg tillates
det å bygge balkonger, dette vil fremgå ved søknad om oppføring av boligene.
Felles Lek og Uteopphold
Planforslaget viser en felles lekeplass på 620 m2 samt et felles uteområde på 690 m2
som skal nyttes til felles oppholdsrom (normen krever 30 m2 felles
uteoppholdsareal per boenhet, som i foreliggende planforslag anses dekket
gjennom felles uteoppholdsareal og krav til min. 36 m2 privat hage per boenhet).
Til felles lekeplass skal det iht. til kommunens norm avsettes min 20 m2 pr. boenhet,
herav min 20 m2 til lek, det fremgå av regnestykket at det er snakk om 8+15 enheter
(23), det eksisterende arealet avsatt til LEK har et potensiale til å støtte 31 boenheter
(620/20 m2=31)
Ovennevnte gir en gjennomsnittlig arealbruk pr. bolig til lek på 620/23 = 27 m2
Normens minimumskrav skal dermed være godt ivaretatt.
Før utbygging av delfeltene skal det foreligge godkjent plan for utforming av lek-og
felles oppholdsarealer.

Fig. 16 Eksisterende lekeplass trenger en total rehabilitering.

Fig. 17 Eksempel på apparater/felles utstyr

5.6

Bebyggelse, struktur og tiltak. ved (Felt B1-3)

5.6.1

Boligbebyggelse (B1-3)
I følgene boliger føres bestemmelser i eksisterende reguleringsplaner videre, de er
berørte ved justering av formålsgrenser til kjørevei o_V1 og dens tilhørende
tekniske veigrunn (AVT).
I arealformålet B1-2 skal planbestemmelsene for plan nr. 293, Tostemmen
(tilgrensende plan i øst). Nord, kapitel II gjøres gjeldende. I område B3 skal
planbestemmelsene for plan nr. 278, Tostemmen (tilgrensende plan i sør), gjøres
gjeldende. Lik arealformålet som i planen da er regulert for Boliger.

5.7

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)

5.7.1

Utnytting og tomtestørrelser
Planforslaget legger opp til en maks utnyttingsgrad (BYA) på 60 % for konsentrert
og frittliggende småhus. Det er avsatt byggearealer på totalt 5,9 da som i
gjennomsnitt gir en tomtestørrelse på ca. 400 m2. Det gjør oppmerksom på at felles
veger m.m. inngår i arealet
Tomtestørrelsene vil variere fra min. 200 m2 som ved 60 % BYA gir et beregnet
bebygd areal på maks 120 m2. Gjør oppmerksom på at areal til garasjer og
parkeringsplasser på bakkenivå inngår i BYA-arealet.

5.7.2

Bebyggelse (Felt BF/BK1)
I arealformålet BF/BK1 skal bebyggelsen bestå av kombinerte formål, bebyggelsen er
ikke bestemt her, men skal følge planens reguleringsbestemmelser vedr. størrelser,
utforming, høyder, plassering mv. Videre skal bebyggelsen ivareta tilfredsstillende
solforhold og ikke minst brannforskriftene. Boligene vil bli tilpasset
terrengformasjonene slik at større inngrep unngås.
Struktur
Innen område BF/BK1 kan det det oppføres både frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse. Boliger/uteområder skal prosjekteres av fagkyndige og tilpasses
terreng og innenfor krav fastsatt i planbestemmelser og PBL loven. Boligene skal
oppføres i maks 2 etasjer og ha en utnytting på maks BYA=60 %. I bestemmelsene
legges det også opp til at deler av bygningsmassen kan plasseres i grensene mellom
tomtene.
Arealformålet BF/BK1 kan deles opp i flere mindre delområder hvor hvert
delområde skal ha atkomst fra Nylandsvegen. Det kan opparbeides felles gatetun i
hvert delområde med snumulighet for hver boenhet.
Planarealet ligger på en høyde og skråner ned mot Tjøsvoldvannet i vest og delvis
mot nordøst. I østre del går det et myrdrag nordover (grøntdrag).

Av hensyn til landskapstilpasning vil ebyggelsen i skråningen mot vest vil bestå av
boliger med underetasje. Underetasjens vestfasade vil bli «åpen», mot øst vil
underetasjen bli ført inn i bakken. Videre er det bestemmelse om å etablere
terrengmur vest for første boligrekke, men at denne ikke skal overskride 2m, som
også ivaretar at tiltaket ikke blir et skjemmende element sett fra friområde i vest.
Privat hage skal være min 6 m dyp og utgjøre et areal på min >36m2.
Lekeplass
Lekeplassen vil bli opparbeidd etter kommunens norm. Situasjonsplan for plassen
innsendes kommunen for godkjenning i forbindelse med godkjenning av tekniske
planer.
f_LEK1 skal disponeres og vedlikeholdes av rettighetshaverne i område BF/BK1
samt 8 eksisterende eneboliger på Tjøsvold (Tostemmen) som naturlig sokner til
denne lekeplassen. Det skal avsettes min. 20 m2 nærlekeplass pr bolig, og dette
inkluderer boligene sør for planområdet.

Figur 18 Forslag til bebyggelsesplan

5.8

Samferdselsanlegg.

5.8.1

Vei (o_V1-2)
Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i eksisterende veger og
kommunens vegnorm. Ut fra planområdets størrelse og antall boenhet er det valgt 2
vegtyper:
Veg o_V1 m/fortau er forlengelse av Tostemvegen. Vegen reguleres i 9 m bredde og
asfalteres i 7m bredde, med innsnevring etter krysset, for å tilpasse seg eksisterende
regulering mot nord.
Veg o_V2 er i samme trase som eksisterende Nylandsvegen, men bygges iht.
kommunens vegnorm. Vegen reguleres i 6 m bredde og asfalteres i 4 m bredde,
ellers er veien blokkert med bom mot vest, hvor eier av gnr. 12, bnr. 59 skal gis
anledning til å åpne/lukke bommen for tilkomst til sine eiendommer i øst.
o_V1, Tostemvegen, skal tilknyttes eksisterende veg i sør. Langs eiendom 13/590 er
det langs vegen oppført en støttemur i vel <1 m høyde. Denne er feilplassert.
Innmåling på stedet viser at dagens plassering av støttemur i utgangspunktet ligger
ca. 0,5 m fra fortauets asfaltkant og er over 1,3 m høyde. Dette betyr at muren av en
eller annen grunn ikke er oppført iht. gjeldende vegnorm som sier at murer over 0,5
m skal oppføres 1 m fra reg. vegkant.

5.8.2

Felles veg og parkering for BF/BK1
Parkering vil skje på hver enkelt eiendom og vises på situasjonsplaner. Det skal
være plass til 2 parkeringsplasser på hver eiendom inkl. garasje/carport. Videre skal
det være avsatt plass til 2 sykkelparkeringer. Felles veger kan benyttes som snuplass
for tilhørende eiendommer.
Frisikt i vegkryss mv.
Innen frisiktsonene skal det være fri sikt i forhold til tilgrensede veg. Det må ikke
etableres planter, murer m.m. høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

Figur 19 Normalprofil veg o_V1 (Tostemvegen) og o_V2 (Nylandsvegen)

5.9

Avfallshåndtering - felles plass

Det vil bli opparbeidd felles avfallssorteringsplass langs o_V2 for boligene. Plassen
skal eies, driftes og vedlikeholdes av beboerne i fellesskap.
Plassen skal utformes og dimensjoneres iht. kommunens reglement. Plan, som viser
plassering med kapasitetsberegning, skal oversendes kommunen for godkjenning
samtidig med byggesøknad for 1. delfelt.
Plassen skal være ferdig opparbeidd før boligene kan tas i bruk.

5.10

Teknisk infrastruktur

5.10.1 VA ledning og prinsipper
VA ledningene tilknyttes eksisterende kommunale ledninger i Tostemvegen.
Spillvannsledningene vil bli lagt med gravitasjon i størstedelen av planområde. I
skråningen mot vest ned mot Tjøsvoldbekken kan det bli aktuelt å pumpe
spillvannet gjennom et privat anlegg opp til gravitasjonsanlegget som er offentlig.

Overvannet fra område blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall
mot øst og resterende mot vest. Østlig område består av 7 boliger som blir tilknyttet
eksisterende 600mm rør og flomtrase til friområde i øst.
Vestlig område består av 8 boliger som får gravitasjonsledning som vist i planen
frem til plangrense og deretter i åpengrøft frem til bekk / åna.
Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekk / åna
ikke blir merbelastet. Ny privat bekk skal dimensjoneres i teknisk plan og
dimensjoneres for ca. 20 l/s og flommengde som er beregnet vannmengde fra
område i dag.
Prinsippskisse for løsning av VA-anlegg er vedlagt planbeskrivelsen.
Brannvanndekning forutsettes ivaretatt via eksisterende kommunale ledninger.
Disse har god kapasitet. Beregninger vil bli vedlagt prinsippskissen VA-anlegg.
5.10.2 Strømnett
Haugaland Kraft skal utarbeide planer for energiforsyning av boligene etter en
konkret søknad.
Eksisterende høyspentlinje, som krysser område i sørvest, vil bli vurdert sanert i
samarbeid med Haugaland Kraft. Før linjen er sanert kan det ikke bygges noe i den
trase som er vist på plan.
5.10.3 Bestemmelseområde
Støttemur (#1)
Innenfor bestemmelsesområdet #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates
ikke høyere enn 2m, muren skal gjøre det mulig å utnytte planområdet bedre, slik at
boligene skal få et bedre privat uteareal.
Trase for VA ledning (#2)
Innenfor bestemmelsesområde #2, kan det etableres VA trase og flomvei, dette skal
fremgå i teknisk plan.
Sokkeletasje (#3)
Innenfor bestemmelsesområde #3 (i skråningen mot vest) skal bebyggelsen ha
sokkeletasje av hensyn til landskapstilpasning.
Skissene under viser to snitt gjennom planområde i vest, snitt A og B. Boligene
lengst vest er planlagt to etasjer, der første etasje har inntilfylling mot øst. Det
samme gjelder også for andre boligrekke. Bestemmelsesområde er lagt slik at det i et
25 bredt belte langs vestsiden av planområdet sikrer at bebyggelsen får
sokkelleilighet (her første boligrekke).

SNITT - A

SNITT – B

5.11

Universell utforming

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for hhv. universell tilgjengelighet og universell
utforming og eventuelle avvik fra gjeldene forskrift skal redegjøres for ved søknad
om tiltak. Stigning på maks 1:20 skal tilstrebes.

5.12

Sosial infrastruktur

Det vises til forestående post (sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område).
Det er avsatt et område på 620 m2 til felles lekeplass for de minste samt regulert et
sentralt fellesområde på ca. 640 m2.
På hver tomt vil det også bli privat grøntareal/terrasser med god avskjerming
mellom byggene, her skal hver bolig ha min. 36 m2 hage.
Gang- og sykkelvegnettet til de forskjellige aktiviteter, organisasjoner, barnehager
og skoler på Sevland/Åkra er godt utbygd.

5.13

Grønnstruktur

Felles uteoppholdsareal
Innen planen er det bl.a. avsatt en grønnkorridor øst/vest (f_UTE1) som kan nyttes
til felles aktivitet og møtesteder.
Den del av arealet som er beliggende i øst mot Tostemvegen er i forhold til
reguleringsplan Tostemmen nord endret fra friluftsareal til felles uteområde.
Bakgrunnen for denne endringen er ønske om å få en bedre utnyttelse av dette
sentrale og mer vindskjermede arealet. Areal er også begrenset og isolert fra det
øvrige friluftsområde nord for Nylandsvegen.
Det kan her også vises til store grøntområder utenfor planområde, fra planområdets
vestside og ned mot Tjøsvoldvannet, videre nordover iht. plan 293 og ikke minst
tilgrensede utmarksarealer (Karmøyheiene).
Friområde
Arealformålet merket (FRI) skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Åpen grøft for
flomvann og overvannshåndtering kan etableres i tråd med § 35. Øvrig bebyggelse
eller anlegg er ikke tillatt, heller ikke lagring. Dette er gjort for å kunne håndtere
overvann i planområdet gjennom flomvei til Ånå, se KAP 5.10.1.

5.14

5.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av ROS-analysen for område fremkommer ingen spesielle risikoeller sårbarhetsområder som må veies spesiell oppmerksomhet utover det som må
forventes av normale fareområder ved utbygging og senere opphold. ROS –
analysen er vedlagt.

Miljøkonsekvenser

Område er beliggende på et småkupert område som skråner forholdsvis sterkt
nedover i sørvest. Arealet har hovedsakelig vært brukt til beite
Anleggsgartner Vigdis M. Hansen har karakterisert arealet som «tilsådd beitemark».

Dagens terrengnivå vil stort sett bli opprettholdt og utbygger legger opp til
komplett opparbeidelse av alle uteområder, veger, lekeplass mv. Boligene vil bestå
av rekkehus/frittliggende småhus.
Steingard, som følger grenselinjen i sør mot Tjøsvoldgarden/Tostemmen, bør
bevares i den grad dette er hensiktsmessig og praktisk mulig.
Løsmassene, som blir avdekket over fjell, vil etter planering bli benyttet til dekning
av steinfyllinger og interne plener og grøntareal.
Løsmassene i område vil, i forbindelse med utbyggingen, bli lagt i depo og
tilbakeført område under sluttføringen av utbyggingen. Overskuddsmasse av evt.
matjord forventes å bli lav, men skal borttransporteres og benyttes i
landbrukssammenheng.
Planområde er sentralt beliggende i forhold til offentlige transportmidler med kort
gang-/sykkelforbindelse til buss- og offentlige funksjoner. En utbygging medfører
ikke større klimakonsekvenser enn det en kan forvente i sentrale strøk.

5.16

Naturmangfold (biologisk mangfold/fauna)

Det er gjennom naturmangfoldloven gitt et sett med regler for hvordan man skal
opptre i saker med betydning for naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold. Viktige forutsetninger i loven er aktsomhetsplikt, føre-var
prinsippet og at vedtak skal fattes på grunnlag av kunnskap om naturmiljøet som
blir berørt.
Naturmangfoldet er lavt innen dette begrensede planområde (kun 8 da). Det har i
tidligere tider stort sett vært nyttet til beite, de siste åra beite for hester.
Vedlegger rapport fra Hageland v/anleggsgartner Vigdis M. Hansen som har befart
område og ikke funnet noen planter som befinner seg på rødlisten.

5.17

5.18

Kulturminne

Fylkesmannens kulturavdeling har befart område og signalisert at det sannsynligvis
ikke finnes noen arkeologiske gjenstander. Tar forbehold om å komme tilbake til
nærmere undersøkelser dersom det skulle vise seg ikke å medføre riktighet.

Lyd, støy, luftkvalitet og forurensning

Områdets beliggenhet, helt i ytterkant av boligbebyggelsen, tilsier ingen problem
for beboerne i forhold til de problemområder som nevnt i overskriften.

5.19

5.20

Anleggsfasen

Planområde er begrenset i areal og boligtetthet og ventes utbygd i sin helhet innen
en begrenset tidsperiode.

Folkehelse

I Folkehelseloven § 4 står det at kommunen skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller
og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Disse punkt er vurdert i plansammenheng og en kan ikke se at planens innhold vil
gi negative konsekvenser i forhold til å ivareta befolkningens helse, trivsel og risiko
for økt kriminalitet eller sosiale helseforskjeller på en god måte.
Planen legger opp til gode interne boforhold i form av opparbeidde lekeplasser og
felles møteplasser i nærområde. Videre er det gode gang- og sykkelforbindelser fra
område til kollektiv transport, skoler, barnehager og sentrumsområdene for øvrig,
alle under 2 km.
Områdets plassering er unik i forhold til å dyrke frem friluftsliv og andre aktiviteter
samt søke til rolige og avstressede områder.
Negative faktorer som støy- og luktkilder, veg- og trafikkbarrierer samt utrygghet i
form av kriminalitet m.m. er meget lave i bomiljøet.

5.21

5.22

Steingard

Skiftegarden i grensen mellom Tjøsvold og Sevland bør bevares i den grad dette er
praktisk mulig.

Eksisterende høyspentlinje

Høyspentlinje i luft krysser regulert boligområde i sørvest. Det kan ikke oppføres
boliger eller andre byggkonstruksjoner i denne traseen før linjen eventuelt er sanert
eller omlagt.

Fig. 20 – Regulerings forslag, fareområde høyspent, angitt med Rød skravur (H379).

Kapittel 6 Vedlegg
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Naturmangfold - Notat ang. truede plantearter

