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Figur 01. – Eksisterende hus – bilde mot øst.
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1.

Bakgrunn for planarbeidet

1.1

Forslagsstiller, plankonsulent

1.2

Planarbeidet sitt formål

1.3

Eierforhold innenfor planområdet

1.4

Politiske vedtak og eventuelle utbyggingsavtaler

1.5

Konsekvensutredning

Forslagsstiller er Svein Kristian Stokka, og Rune Hemnes v/RH Oppmåling er
plankonsulent.

Det skal som varslet i varslingsbrev deles opp tomt og tilrettelegges for å bygge to adskilte
frittstående bolighus, med aktuelle byggegrenser.

Tiltakshaver er eier av tomten 112/6, Svein Kristian Stokka

Det er i dag ingen politiske vedtak som ligger til grunn for planforslaget og ingen
utbyggingsavtaler.

Det ble klart ut fra oppstartsmøtet at det ikke ble nødvendig med konsekvensutredning
ettersom kommuneplan viser samme arealformål som denne planen foreslår.
Det er kun behov for vanlig ROS-analyse.

1.6

Oversendelsesinformasjon

RH Oppmåling v/Rune Hemnes har som konsulent utarbeidet planforslaget på vegne av
Svein Kristian Stokke, som oversendes vedlagte forslag til detaljplan.
Fakturaadresse:

Tiltakshaver for plansaken:
Forslagsstiller:

Svein Kristian Stokke
Haugebergsvegen 6 B
4270 Åkrehamn
Svein Kristian Stokke
RH Oppmåling
v/ Rune Hemnes
Slettebøvegen 84
4270 Åkrehamn
tlf: 41762790, e-post: rune@rh-oppmaling.no

2.

Planprosessen

2.1

Medvirkningsprosess

Rune Hemnes v/RH Oppmåling utarbeidet dette planforslaget, etter Oppstartsmøtet var
holdt 23.03.2019.
Medvirkende konsulenter;
Naturmangfold - Ola S. Apeland ved Raglamyr Hagesenter AS
Støy - Henning Severson ved SINUS (Nå del av Brekke & Strand akustikk AS).

2.2

Varsel om oppstart av planarbeid

2.3

Merknader/ kommentarer til oppstartsvarselet

Igangsetting av planarbeid var varslet gjennom annonse i Karmøynytt og Karmøy
kommunes nettside den 25.04.19 med brev til grunneiere, naboer, berørte parter, private og
offentlige instanser i samsvar med vedlagt liste. (se Varslingsbrev og Varslingsliste for
offentlige)

Det kom 07 merknader til oppstartsvarselet fra 07 offentlige/ 00 private instanser
(se Merknader og Uttalelser).
Dato

Innkomne merknader

Kommentar

25.04.19.

1. Mattilsynet
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet vil som
alltid minne om kravene til sikker levering av trygt
drikkevann til boliger i planområdet.

Mattilsynet`s merknad er
tatt i betraktning.
(Se KAP 5.6.7)

08.05.19.

2. Fiskeridirektoratet
Det er registrert gytefelt for torsk utenfor planområdet. For
nærmere detaljer, se eventuelt Fiskeridirektoratets
kartverktøy; (https://www.fiskeridir.no/Kart )
(http://www.fiskeridir.no/ ).

Fiskeridirektoratet`s
innspill er tatt i
betraktning.

Fiskeridirektoratet region Sør kan foreløpig ikke se at den
aktuelle planen vil kunne medføre spesielle negative
konsekvenser for gytefeltet, men erfaringsmessig vil planer
om bolig- og fritidsboliger nær sjø ofte medføre ytterligere
ønsker og behov som brygger o.l.
Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold
generelt sett ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig
grad foretas inngrep som sprenging, mudring og utfylling i
sjø. Det forutsetter eventuelt noen avbøtende tiltak mot
forurensing og skadelige utslipp til sjø. Videre forutsettes i
tilfelle en beskrivelse og vurdering av planens virkninger på
miljøverdier i sjø, jf. PBL § 4-2 første ledd. For å unngå
negative konsekvenser i størst mulig grad for den marine

Egen bestemmelse
for å kontrollere
byggeaktivitet langs
kystlinjen er lagt til.
(Se KAP 5.12 Felles
bestemmelser)

biologien, bør mer inngripende tiltak og særlig støyende
arbeider, dersom de finnes nødvendige og kan tillates,
foregå i vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro.
09.05.19.

3. Statens vegvesen
Kyss mot fv. 832 er regulert i plan for Døle/Skre fra 1993.
Krysset ser ut til å være opparbeidet i samsvar med
reguleringsplanen. Dersom krysset ikke er i samsvar med
reguleringsplanen bør det stilles rekkefølgekrav til krysset i
planen.
Fv. 832 er vist i klasse 2 i Rammeplan for avkøyrsler og
byggjegrenser på riks- og fylkesvegar i Region vest. Anbefalt
byggegrense til vegen er 50 m. Trafikkstøy må utredes som
del av detaljplanleggingen.

Merknad fra Stantes
Veivesen tas med i
planarbeidet og
planbestemmelsen.
Vi tolker krysset mot Fv.
4800 (tidligere Fv. 832) til
å være ferdig utformet og
at det dermed ikke blir
behov for rekkefølgekrav.
Eksisterende støysone
føres videre i
planforslaget

Dersom det er nødvendig med tiltak mot støy må tiltakene
vises på plankartet, og planbestemmelsene må stille
konkrete krav til innen- og utendørs støygrense i tråd med T- Planområdet får egen lov
givnad knyttet opp til
1442 og angi krav til tiltak.
støygrense i tråd med
T1442 og angitte krav til
tiltak.
(Se KAP 3.2, 5.8.2 og
5.5.1)
14.05.19.

4. Rogaland Fylkeskommune - kulturarv
Fylkesrådmannen som sektormyndighet innenfor
kulturminnevern har vurdert planområdet med tanke på en
eventuell konflikt med automatisk freda kulturminner.
Ut fra kart- og arkivsjekk, samt søk i digitale
kulturminnedatabaser, kan vi si at det ikke er registrert
automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. I
tillegg vurderer vi potensialet for hittil ukjente automatisk
freda kulturminner som lavt. Vi har på den bakgrunn ingen
merknader til oppstartsvarselet.
Fylkesrådmannen vil likevel understreke at selv om det pr. i
dag ikke er kjent automatisk freda kulturminner i
planområdet, må eventuelle funn ved gjennomføringen av
planen straks meldes til Rogaland fylkeskommune, og alt
arbeid må stanses inntil vedkommende myndighet har
vurdert/ nærmere dokumentert funnet, jfr. Lov om
kulturminner § 8, 2 ledd.

Innspill tas til
etterretning.

16.05.19.

5. Rogaland Fylkeskommune Planen omfatter areal som både er avsatt til boligformål og
til friområde. Fylkesrådmannen legger til grunn at oppføring
av ny bolig i sin helhet blir liggende innenfor areal vist som
boligformål. Videre vil det være viktig å sikre allmennhetens
interesser i det regulerte friområdet øst i planområdet.
Regionalplan for areal og transport på Haugalandet (ATP –
Haugalandet) legger føringer både for boligtetthet og felles
uteoppholdsareal. Vi legger til grunn at retningslinjene blir
fulgt i det videre planarbeidet.
Planområdet er i dag regulert til blanda formål hytte/bolig,
men er vist som boligområde i kommuneplanen.
Bebyggelsen er i dag både hytter og boliger. For å en
helhetlig planlegging av området ber vi kommunen vurdere
om reguleringsplanarbeidet bør utvides til å gjelde et større
område. Ved å se større områder i sammenheng, vil en
lettere kunne utforme gode felles uteoppholdsareal.
Utbygging og fortetting gjennom bit for bit gjør det
utfordrende å sikre at krav til felles uteoppholdsareal, jfr
retningslinjer i ATP – Haugalandet blir fulgt opp.

Innspill tas til
etterretning, men med
tanke på størrelsen på
arealformålet som er satt
av til boligformål, har vi
valgt å følge
oppstartsmøtets
retningslinjer og
begrenset planområdet
sitt omfang til området
for de to tiltenkte
boligene.

23.05.19.

6. Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen forutsetter at friområdet bevares som i
gjeldende reguleringsplan, og at bolighusene legges i
område som i dag er regulert til byggeområde.
Fylkesmannen har utover dette ikke merknader på dette
stadiet i planprosessen.

Innspill fra Fylkesmannen
i Rogaland tas med i
planarbeidet, og
friområdet bevares som i
gjeldene reguleringsplan.
(se KAP 5.7)

05.06.19.

7. Fiskarlaget Vest
Fiskarlaget Vest viser til kart frå Fiskeridirektoratet si
nettside som viser at det er registrert gytefelt ved
reguleringsområdet. Kaste-/låssettingsplassar i fjorden,
indikerer at det føregår notfiske der. Det blir òg fiska, og
drive andre fiskeri, i område som ikkje er registrert. Ein har
t.d. «nye» fiskeri som leppefiske og fiske etter sjøkreps.

Innspill tas til
etterretning.

Fiskarlaget Vest har ikkje merknader til reguleringsplanen så
lenge det ikkje har påverknad på eventuell fiskeriverksemd
utanfor reguleringsområdet.
Tabell 01. – Merknader.

3.

Planstatus

3.1.

Fylkesdelplaner/regionale sektorplaner
ATP - Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Planarbeidet er i strid med gjeldende regionale plan på følgende punkt:
Boligbygging
ATP setter krav om boligutvikling, planområdet ligger utenfor sentrum- og byområder.
KAP 4.3 retningslinje 10 a viser at; Ny boligbygging skal bygge opp om eksisterende bytettsteds- og grendesentrum ved at prioritering og rekkefølge i utbygging skjer «innenfra
og utover» i hvert senter. Til tross for dette mener vi at det bør aksepteres boligutbygging
siden det er snakk om 1 ny bolig i et område hvor man allerede har godkjent en stor
mengde boligutbygging og hvor man befinner seg ca. 26m fra konsentrert
småhusbebyggelse.
2 boliger/ 2.99 daa (som foreslått) er langt under kravet om min 2 bolig/ daa, som
retningslinje 12 (s. 42 i ATP) viser i «…nærliggende boligområder for øvrig" for Vormedal,
Kolnes.
Universell utforming
Tilkomst til kystlinjen befinner seg i et område hvor det blir vanskelig å tilrettelegge for
universell utforming, ettersom det er kraftig helning i terrenget. Til tross for dette vil det
åpnes for at det kan gå trapp eller sti ned til kystlinjen.

3.2.

Kommunale planer
(Kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle berørte
kommunedelplaner)

Planarbeidet er iht. gjeldende kommuneplangrunnlag (se Fig. 02.) hvor det er regulert
boligbebyggelse mot vest, andre typer bebyggelse og anlegg mot kysten mot øst, skilt fra
hverandre av grøntstruktur.
Boliger blir planlagt innenfor Gul støysone i kommuneplan, og må derfor forholde seg til
T1442 og angitte krav til tiltak i støysone (H220_1).

3.3.

Gjeldende reguleringsplan

Det eksisterer i dag en større reguleringsplan PLANID 540, kalt «Døle/Skre» godkjent i
Karmøy kommunestyre 27.04.1993, sist endret etter HTS 07.06.2012, planarbeidet er i strid
med gjeldende plangrunnlag på følgende punkt:
- Arealformålet skal endres fra «Kombinert bolig- og hytteområde» til kun «Boligområde».
- Byggegrense skal bli mer aktuell for boligområde.

Figur 02. – Eksisterende kommuneplan – kommunestyret
16.06.2015

3.4

Pågående/Tilgrensende planer

Det ikke er kjente planarbeid i området.

Figur 03. – Eksisterende reguleringsplan plan ID 540 –
vedtak 27.04.93

4.

Dagens situasjon

4.1

Lokalisering, avgrensning og adkomst

4.1.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på Skre på fastlandsdelen av Karmøy kommune, nord for Eike. Nær
Skrevegen Fv. 4800.

Figur 04. – Lokalisering.

4.1.2 Adkomst
Adkomst til planområdet fra E134, hvor man tar av mot Skre inn på Fv. 4800 (tidligere Fv.
832) Skrevegen, etter 550 m svinger man av øst inn på en mindre kommunal veg med
samme navn (Skrevegen), her ankommer man planområdet.
4.1.3 Avgrensning
Planområdet omfatter et areal på ca. 3.0 daa, der ca. 0.1 daa (49 m2) utgjør areal i sjø.
Hovedsakelig utgjør nordlige og sørlige eiendomsgrense til 119/6 planavgrensning mot
nord og sør. Arealet mot vest og øst er definert av eksisterende arealformål grense. Ved
avkjørselen mot nordvest definerer frisiktlinjen ved avkjørsel tilføyd planareal.

Figur 05. – Avgrensning i lilla, - Fonnakart, kartet viser Fv. Som 832 som var tidligere nummer, nå er veien Fv. 4800.

4.2

Topografi og grunnforhold

4.2.1 Topografi
Ved ankomst fra Skrevegen, mot nordvest befinner man seg like over kote 42, planområdet
synker noe langs vestlige plangrense ned til like under kote 40. Det er helning i den
bebygde delen av eiendommen ca. 45m hvor planområdet blir brattere østover fra ca. kote
34. Hele planområdet faller sterkt øst ned til kystlinjen som utgjør laveste nivå møt øst.
4.2.2 Grunnforhold
Vestlige del består hovedsakelig av sterkt endret mark, hvor man har etablert hage. Mot øst
ned skråningen mot sjøen går grunnen over til å være mindre endret skog (skogsmark),
sjiktet med jord er tynt og noen plasser kan man si at det er mer snakk om mindre endret
berg, ur og grunnlendt mark.
Innenfor planområdet ligger ikke soner som det er registrert radon aktsomhet
(se http://geo.ngu.no/kart/radon/)
Bergarter som er registrerte her, består av migmatitt med glimmergneispaleosom.
(se http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/)

4.3

Vegetasjon

Ved ankomst viste befaring av området 14.04.19 at eiendommen mot vest er sterkt kultivert
med blomster. Tilgrensende nordgrensen finner man en rekke med bartrær ned mot huset,
det har tydelig vært hage rundt det eksisterende huset ettersom det finnes mye blomster
beplantning. Øst for huset skråner tomten etter ca. kote 34 brattere ned mot kystlinjen hvor
man finner noe løvskog med et og annet bartre innimellom.

Eksisterende hage er kontrollert for spredning av uønskede arter, dette er gjort av kyndig
faglig konsulent Ola S. Apeland ved Raglamyr Hagesenter AS 25.09.2019, vedlagt rapport
viser mer detaljert vurdering av kartlagte og dokumenterte blomster hagen er kultivert
med, mer i KAP 4.6 Naturmangfold.

Figur 06. Hekk til venstre, med ankomststi blomsterbed vest
for huset.

Figur 07. Bedd mot nord

Figur 08. Høstberberis, Berberis Thunbergii (Svartlistet)

Figur 09. Bulkemispel, Cotoneaster (Svartlistet)

Figur 10. blomster mot sør ved huset

Figur 11. Bulkemispel, Cotoneaster

4.4

Landbruk

NIBIOs registrering av gårdskart viser at det inngår kun tomter med tidligere registrert
Produktiv skog, innenfor planområdet. Dette gjelder også delen av planområdet som i dag
består av bolig med hage. Merk at det ikke er planlagt jordbruk/skoghogst på dette
området.

4.5
Sol/Skyggeforhold
Hovedsakelig er det gode solforhold over mesteparten av tomten. I det store
perspektivet ligger stedet Skre, øst for en større topp (Dyrafjellet) i tillegg til at
planområdet heller mot øst, noe som betyr at man ikke kan se solnedgang til tross
for at man har sol hele dagen.
4.6

Naturmangfold

Innenfor planområdet
Det er ikke observert viktige naturtyper innenfor planområdet. Artskart.artsdatabanken.no,
temakart-rogaland.no og Miljødirektoratets kart.naturbase.no viser at det ikke er observert
viktige naturtyper innenfor planområdet.
Hele eiendommen ble gjennomgått i kartleggingen av fremmed arter, og det ble i liten grad
gjort funn på eiendommen. Funnet innenfor eiendommen besto av 1 stykk Høsterberis,
berberos thunbergil (Fig. 08) og 2 stykk Bulkemispel, Cotoneaster bullatus. (Fig. 09).

Kategori

Id

Dato

Navn

SE

25.09.2019

Høsterberis,
berberos
thunbergil

SE

25.09.2019

Bukemispel,
Cotoneaster.

Tabell 02. – Svartliste - Naturmangfold, (ingen har ID).

Som man kan se er de begge fremmede arter med svært høy risiko, det betyr at det krever
spesielle tiltak ved bygging nært denne vegetasjonen og flytting/behandling av dens
jordsmonn, i den forbindelse (Mer ved KAP 5.13 Rekkefølgekrav).
Nært planområdet
Utenfor planområdet viser registreringer derimot 3 observasjoner av rødlistede fuglearter,
Åkerrikse og Stær to ganger, ca. 30m nordvest for planområdet. Det er også 3 rødlistede
karplanter, Solblom, Ask og Vestlandsvikke observert ca. 150m nordvest for planområdet.
Selv om Åkerriksen og Stæren begge ble observert utenfor planområdet, har de begge (ut
fra artsdatabanken.no) aktsomhets soner som favner over planområdet vårt, selv om det er
over 12 år siden Åkerrisen ble observert, ble Stæren observert i 2018, og den bør derfor

hensyntas i forhold til støy under oppføring av tiltak. (mer ved KAP 5.12 Felles
bestemmelser).

Kategori

Id

Dato

Navn

CR

18.05.2007

Åkerrikse
Fugler
Crex crex

NT

22.10.2018
09.09.2017

Stær
Fugler
Sturnus vulgaris
(2 registreringer)

VU

04.07.1927

Solblom
Karplanter
Arnica Montana

VU

04.07.1927

Ask
Karplanter
Fraxinus excelsior

NT

04.07.1927

Vestlandsvikke
Karplanter
Vicia orobus

Tabell 03. – Rødliste, naturmangfold, (ingen har ID).

Figur 12. – Planområdet markert blått stiplet, kart fra Miljø departementet, (viser ikke funn i artsdatabanken.no).

4.7

Eksisterende bygg og drift

Det finnes i dag to eksisterende bygninger og en betongbrygge, innenfor planområdet.
Huset (bygnings nr. 11912168) mot nord har inngang mot vest, på kote 38.9. Naustet

(bygnings nr. 13733287) ligger mot Førresfjorden og har inngang mot sør, naustet er
restaurert og godkjent med betong brygge.

Figur 13. – Eksisterende hus fra adkomst fra vest

Figur 14. – Inngangsdør ved adkomst fra vest

Figur 15. – Fasade mot sør, terrasse

Figur 16. – Fasade mot sør, terrasse i betong.

Figur 17. – Fasade mot øst.

Figur 18. – Fasade mot Nord, med kjeller dør.

Figur 19. – Eksisterende murt gelender.

Figur 20 – Vindu ved vest fasade

Figur 21. – Eksisterende bod har falt sammen.

4.8

Figur 22 – Eksisterende naust mot nordøst

Estetisk vurdering av nærområdet

På østsiden av Skrevegen er det i dag nesten bare saltak og valmete tak, noe som førte til at
vi gjorde en estetisk vurdering om dette var et estetisk trekk vi måtte føre vide.
Premisset med slike grep er å opprettholde karakteristikker i bygg historiske aspekter hvor
tendenser i byggestil i en epoke har skapt spesifikt kulturrom i et større område.
Det virker naturlig å begrense vår kartlegging av det estetiske rom til bygningene øst for
Fv. 4800 Skrevegen, dette er gjort ettersom veien skaper en klar visuell avgrensning i
nærområdet ved planområdet vårt.
Den estetiske vurderingen er basert på befaringer på stedet og man har anvendt kriterier
fra veileder 6105 – Estetikk.

Figur 23. - Ortofoto av omkringliggende bebyggelse, Bygg D ligger i planområdet.

Det som kommer frem fra kartleggingen, er at boliger i nærområdet stort sett har mørke
taksten med lys tre kledning. Det er en klar trend at boligene har møne vent nord mot sør,
det er ellers ingen klare estetiske trekk. Gjennomsnittlig BYA ligger på 139 m2 fordelt på 2

etasjer. Hus A med røde tak sten og hus B med slemmet betong vegg mot sør skiller seg
mest fra resten.
Vår vurdering er gjort ut fra 3 hovedpunkter;
 Volum,
 Fasade og tak
 Materialer og farger.
Merk at BYA kun dekker det bebygde arealet av boligen og inkluderer ikke garasjer, boder,
driftsbygninger og parkeringsareal.
Bygnings
nr.
11912117

Volum

Fasade og tak

Materialer og farger

2 etasjer. Med 95 m2 BYA
fordelt på
En bygningsmasse, med
mindre utstikk i fasaden
mot vest og øst.

Liggende kledning.
Vinduer uten sprosser og
inngang mot sør.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.

Bolig B
(Skrevegen 60)

13729190

3 etasjer. Med 182 m2
BYA fordelt på to
bygnings element, hvor
det er hint om et tredje
element mot sør.

Bolig C
(Skrevegen
62A og B)

30007528
8

1 etasjer. Med 218 m2
BYA fordelt på tre
bygningsmasser, et stort i
midten med to mindre på
sidene, nord og sør.

Bolig D
(Skrevegen 66
–Planområdet)

11912168

2 etasjer. Med 67 m2 BYA
fordelt på
En bygningsmasse
formet Kvadratisk.

Bolig E
(Skrevegen 70)

11910858

2 etasjer. Med 133 m2
BYA fordelt på
En bygningsmasse
formet Rektangulært.

Liggende kledning.
Fasade mot sør i slemmet
betong.
Vinduer både med og
uten sprosser og inngang
mot nord.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.
Liggende og stående
kledning.
Vinduer uten sprosser og
inngang mot vest.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.
Liggende og stående
kledning.
Vinduer både med og
uten sprosser og inngang
mot nordvest.
Saltak med møne vendt
nordøst mot sørvest.
Liggende og stående
kledning.
Vinduer både med og
uten sprosser og inngang
mot vest.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.

Hvit liggende tre
kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og hvite
taknedløp.
Røde taksten.
Hvit liggende tre
kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og hvite og
svarte taknedløp.
Svarte taksten.

Bolig A
(Skrevegen 59)

Tabell 04. – Estetisk vurdering. For bolig markering A-E plassering se Fig. 23.

Konklusjon

Hvit liggende og
stående tre kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og metall
taknedløp.
Svarte taksten.
Hvit liggende og
stående tre kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og hvite
taknedløp.
Svarte taksten
Hvit liggende og
stående tre kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og svarte
taknedløp.
Svarte taksten

At et hus har rødt taksten og at et annet hus har betong i sørlige fasade, og at det er stående
og liggende kledning om hverandre viser at det er allerede tillatt mindre brytninger med
estetiske trekk.
Det er kanskje en tanke at fremtidig bebyggelse skal kunne vise til det mørke saltaket, med
en lysere fasade kledning i de lavere etasjene, men at andre estetiske trekk tynger mindre.
Kanskje holder det at takformen langs Skrevegen har Saltak (møne nord mot sør), men at
bygninger lengre fra offentlig vei kan være utført med flatt tak, dersom øverste etasje er
utført med mørkere kledning. Slik har man ført videre hovedtrekk i stedets karakter.

Figur 24. – Bolig A – Skrevegen 59

Figur 25. - Bolig B – Skrevegen 60

Figur 26. - Bolig C – Skrevegen 62A og B

Figur 27. - Bolig D – Skrevegen 66 - Planområdet

Figur 28. - Bolig E – Skrevegen 70 med garasje i forgrunn.

4.9

Kulturminne og kulturmiljø

Det finnes i dag ingen registrerte kulturminner og kulturmiljø innenfor planområdet.
4.9.1 Vurdering av nyere tids kulturminner
Naustet (bygnings nr. 13733287)

Naustet ble restaurert og godkjent i 2018 og det er ingenting som tilsier at det tilhører eldre
bygningstradisjon (Fig. 22), det er ikke funnet noen registrert bygge dato på det
opprinnelige naustet.
Huset (bygnings nr. 11912168)
Bolighuset er registrert hos kommunen til å være fra 1938. Dette er mellomkrigstiden, som
er av interesse ettersom denne perioden var starten for utviklingen av moderne hjem.
Særlig etter Stockholmutstillingen i 1930 kom funksjonalismen inn i norsk arkitektur og
design, stilarten danner grunnlaget som bygningen vurderes opp mot, da nærmest relevant
det som går under byggmesterfunkis (Trefunkis).
Vår vurdering er at dette huset ikke skal klassifiseres som nyere tids kulturminne.
Intensjonen med denne typen bevaring er at man skal ivareta bygningshistorikk eller
kulturell historie som gir en forståelse av stilarter og samfunns funksjoner, og selv om
huset vårt deler 4 av 13 karakteristikker (se nedenfor) som er typiske for byggmesterfunkis,
er de fire elementene alle typiske for bygninger langs vestkysten generelt, og huset er ikke
rent nok i stil til å gjenspeile funksjonalismen i norsk arkitekturhistorie.

Figur 29 - Fra miljolare.no – Eksempel på byggmesterfunkis fra 1930/1940 tallet. Kilde: Anders Frøstrup: Rehabilitering.
Konstruksjoner i tre. Universitetsforlaget 1993.
Nr

Er det
likheter?

Typisk for byggmester funkis

Huset i planområdet - bygnings nr. 11912168, ved 112/6

1

Nei

Asymmetri i fasaden. Det er den
indre planløsning som avgjør
hvordan fasaden blir utformet,
plassering av vinduer etc..

2

Nei

Sammenstilling av geometriske
elementer

3

Ja

Oftest liggende panel

4

Nei

Flate tak, saltak eller
pyramidetak med slak takvinkel

Symmetrisk fasade mot vest ved inngangsparti og vindus
rekke i øst-fasade, så vel som i takoppdeling.
(nb vindu ved inngangsparti i 2 etasje er ikke symmetrisk
plassert, uklart om vindusplassering var originalt planlagt
slik)
Sett vekk fra at dører og vinduer er rektangulære og at
huser i seg selv er rektangulært, virker det ikke som det er
noen videre intensjonell sammenstilling mellom de
geometriske elementene.
Liggende panel i huset.
Trappe del ved inngangsparti har stående panel (muligens
et tilbygg).
Saltak med oppløft/arker i tak parti over trappedel
inngangsparti og det hevede taket er gjenspeilet mot øst litt
bredere.

5

Ja

Store vinduer uten innramming
eller sprosser. Vinduene er gjerne
satt tett sammen i vindusbånd

Store vinduer uten innramming eller sprosser, men
vinduene er ikke satt tett sammen i vindusbånd.
Vindu ved ingangsparti har sprosser (se Fig. 16, 17 og 18)

6

Nei

Vindu eller inntrukken balkong i
hjørnet

Ikke balkong, men murt terrasse mot sør.

Nei

Små luftebalkonger

8

Ja

Pipe i yttervegg kan forekomme,

9
10

Nei
Ja

Garasje i sokkelen
Fravær av dekorative elementer

11
12

Nei
Nei

13

Nei

Enkelt listverk.
Baldakin over inngangsparti og
terrasse.
Brystning og gelendre utført i
panel, tilsvarende huset for
øvrig, eller enkle smijerns
gelendre.

7

Ikke luftebalkong
Pipe plassert sentralt i huset. (men pipe plassert sentralt i
bygningsmassen er også representativ for stilarten)
Ikke garasje
Det er ingen dekorative elementer annet end i
inngangsdøren, som har kassetter under en tredelt vindus
design, uklar om døren var originalt ført slik). (se Fig. 14)
Ende lister ved fasade kant, typisk for hus langs vestkysten.
Ikke Baldakin verken over inngangsparti eller terrasse dør.
Gelender ved mur terrasse er bygget i teglsten med
murpuss, skiller seg fra huset i stil og gjennomføring.
(se Fig. 19)

Tabell 05. – byggmester funkis, fra Mathilde Sprovin - byggogbevar.no

4.10

Veier, ledninger og tekniske anlegg

4.10.1 Veier
Det finnes i dag ingen veier innenfor planområdet, Skrevegen mot vest utgjør
planavgrensning og tilkomst til planområdet. Veien er kontrollert opp mot gjeldene
regulerings plan (planID 540), planen viser 6m regulert bredde, noe som betyr at det skal
være 4 m asfaltert veibane.
Oppmåling av eksisterende asfalt viser at den har gjennomsnittlig veibredde på 4,18 m.
Veien strekker seg langs hele plangrensen, som vist i eksisterende plan.
Vi mener det dermed ikke blir behov for rekkefølgekrav til opparbeidelse av vei.

Figur 30 – Eksisterende veikryss (mot sør)

Figur 31 – Eksisterende veibane (mot sør)

4.10.2 Stier
Det går sti fra eksisterende bolig til kystlinjen, i tillegg går det sti på tvers av planområdet
sør til nord mellom naboeiendomer (se Fig. 41).
4.10.3 Vann og avløp

Det ligger 150 SJK vannledning
som ender i kum (55910) og en
160 PVC spillvannsledning som
ender i kum (55926) ca. 9 m vest
for plangrense.
Det ligger privat
overvannsledning parallelt med
sørlige grense ca. ned til sjø.

Figur 32 – Eksisterende VA ledning

4.10.4 Elektro
Det går ingen kraftledninger innenfor planområdet, men kart fra Karmøy kommune viser
at eksisterende bolig i planområdet er tilknyttet strømnettet fra stolpe mot vest.

4.11

Tilstøtende arealbruk

4.12

Trafikkforhold

3 viktige arealbruk bør nevnes.
 Fylkesvei Fv. 4800 Skrevegen passerer planområdet 8 meter mot vest, og 15m
byggegrense fra senter vei overlapper planområdet mot vest. Dette inkluderer gul
støysone.
 Kystlinje utgjør østlige plangrense ved Førresfjorden.
 Friluftsområdet som utgjør ca. 1.8 daa i planområdet er del av et større friområde
som strekker seg parallelt med Førresfjorden, totalt utgjør dette friområdet ca. 15.9
daa.
4.12.1 Kollektivt
Det går offentlig buss forbi planområdet 14 ganger daglig og skolebuss, nærmeste
registrert busstopp ligger 45m nordvest for planområdet.
4.12.2 Avstand til sentrum
Planområdet ligger ca. 1.7km nord for tettstedet Eike.
4.12.3 Trafikkmengde
Samleveg Skrevegen passerer vest for planområdet, veien leder direkte ut til fylkesveien
(Fv.4800) med samme navn bare 5 m vest. Vegvesen.no viser at fylkesveien har en total
ÅDT på 1400 (gjeldende for 2018) hvor høyest tillatt hastighet er 50 km/t.
4.12.4 Fotgjengere
Det går fortau langs vestsiden av Fv. 4800, men det er ikke fotgjengerovergang langs denne
veien.

4.13

Barn og unges interesser

Skolebuss passerer planområdet, ellers egner naturområdet seg godt til friluftsliv og lek,
og det er fint å fiske fra kystlinjen. Deler av planområdet er noe bratt og kan være krevende
å passere gjennom, selv om det går stitråkk fra øvre til nedre del.

4.13.1 Barn og LEK
Ca. 98 meters gange fra planområdet
finner man nærmeste lekeplass, denne
lekeplassen er tiltenkt boligene ved
Skrevegen 67 og 69.
Det finnes andre lekeplasser regulert i
nærområdet, men de er ikke
opparbeidet enda, og man kan ikke vite
når de blir opparbeidet.
Det finnes i tillegg masse
friluftsområder i tillegg til friområdet
som er inkludert i planområdet, blå linje
i kart viser gangavstand til lek, mens
rød linje viser gangavstand til andre
offentlige friområder (73m), dette
friområdet er på 1.6 daa og her er det
planlagt gang/-sykkelveg til et
ytterligere friområde lengre vest, opp
mot Dyrefjellet.
Figur. 33 – Rød linje til offentlig friområde, blå linje til opparbeidet
lekeareal.

4.13.2 Barnehage
Det er langt til nærmeste barnehage. I kommunen viser tabellen to private barnehager
innenfor 2.1km radius, sammen med den ene offentlige barnehagen på Kolnes, (sone5),
men det er to barnehager som ligger like nært i tilgrensende kommuner, de er også vist,
selv om kjøreavstanden er lengre.

Navn på barnehage

Markering

Kjøre avstand

Privat/
offentlig

Kommune

Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage

A

1,9 km

Privat

Karmøy

Espira Århaug barnehage

B

2,4 km

Privat

Karmøy

Kolnes barnehage

C

2,3 km

Offentlig

Karmøy

Rufus barnehage

D

3.,6

Privat

Haugesund

Førresfjorden barnehage

E

3.1 km

Tysvær

Tabell 06. – Barnehager i gangavstand fra planområdet.

Karmøy kommunes barnehageplan 2014-2025 viser at det pr. januar 2013 er 9 kommunale
og 25 private barnehager i Karmøy kommune. Til sammen 3089 barn fordelt med 26,5 % i
kommunal og 73,5 % i privat barnehage.

Figur 34. – kartet viser private og offentlige barnehager innenfor 2.1km radius.

Planområdet tilhører sone 5. Nedenfor viser en samlet oversikt for barnehagekapasiteten
for hver sone og fordelingen av enheter i kommunale og ikke kommunale barnehager. I
tillegg vises prognose, dekningsgrad og fremtidig behov i sone 5.

Figur 35. – viser tabell over samlet oversikt over barnehagekapasitet i kommunen – hentet fra Karmøy kommune
barnehageplan 2014 – 2025 – side 30

En mindre undersøkelse viser at det ikke er noe videre utvidelse i antall barnehager,
nordøst i sone 5.

Figur 36. – Hentet fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 40 – Prognose, fordeling og antall enheter i sone
5

Figur 37. – Hentet fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 40 – Endring i barnehagetall i forhold til år
2013, dekningsgrad og fremtidig behove i sone 5).

Fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 38 - Prognose, dekningsgrad og
framtidig behov i sone 3:
«Det er prognostisert en svak, men jevn vekst i barnetallet i sone 5. Prognosen viser at den
samlete økningen i barnetallet fram mot 2030 vil være på ca. 40 barn, fordelt med ca. 23
barn i den yngste aldergruppen og ca. 16 barn i den eldste aldersgruppen. Figuren over til
høyre viser at det trolig vil bli et behov på om lag 660 enheter ved periodens utløp.
Forutsatt at kapasiteten holdes uendret og at barnetallet utvikler seg slik prognosen
forventer vil dekningsgraden reduseres fra dagens 118 % til 110 % i 2030.
Dersom barnetallet utvikler seg slik prognosen viser vil det ikke være behov for å justere
kapasiteten de neste 10 årene for å opprettholde dagens dekningsgrad. Veksten i området
er
prognostisert til å komme i siste del av perioden og en kan forvente at kapasiteten bør økes
med over 55 enheter dersom en vil opprettholde dagens høye dekningsgrad på 118 %.
Dette tilsvarer mellom 40 og 50 barnehageplasser. Om en ønsker å redusere
dekningsgraden til 100 % må kapasiteten på lang sikt reduseres med ca. 70 enheter, eller
mellom 53 og 70 barnehageplasser.»

4.13.3 Barneskole
Sør for planområdet 2.3km, finner man Kolnes barneskole som ligger på Eikje, den ligger
ca. 2.4km kjøreavstand fra planområdet, og ifølge skolebruksplanen 2015-2030 er
elevtallsveksten i dette skoleområdet relatert til store vedtatte utbyggingsplaner. På
bakgrunn av byggeprogrammet forventes veksten å ta til for fullt i skoleåret 2020/21.
«Dersom utbyggere forserer utbyggingen, kan elevtallsveksten komme tidligere ved
Kolnes skole. På lang sikt kan det være grunnlag å dimensjonere skolen for 350 – 400 elver.
Skolen kan på kort og mellomlang sikt forvente ujevne årstrinn med varierende elevtall på
«kullene», noe som kan gi delingsproblematikk.»
Skolen vurderes til å ha en kapasitet på 240-260 elever og tallene fra 2018/2019 på 199 elever
(Utdanningsdirektoratet (https://gsi.udir.no)) viser at elevtallsprognosen fra
skolebruksplanen overestimerte veksten for 2018/2019, som skulle ha ligget på 212, hvilket
betyr at skolen dekker behovet i området.

Figur 38. – Hentet fra Karmøy kommune skolebruksplan 2015 – 2030 – side 17.

4.13.4 Ungdomsskole
Ungdomsskoletrinnet dekkes av Vormedal ungdomsskole som ligger ca. 1,2 km sørvest for
planområdet. Skolen er den eneste ungdomsskolen på fastlandssiden av Karmøy og
skolebygget er fra 1979. Vormedal Ungdomsskole rekrutterer elever fra Kolnes skole,
Mykje skole og Norheim skole.
Ifølge skolebruksplanen har skolen en funksjonell kapasitet som vurderes til 420-440
elever, men på grunn av usikkerhetene i prognosetallene bør skoleeier følge ekstra godt
med på utviklingen fra omkring 2020.
Vormedal ungdomsskole får en mindre nedgang i elevtallet tidlig i planperioden. Skoleåret
2018/19 markerer «bunnåret» med ca. 350 elever.
På lang sikt forventes skolen å vokse mot 450 elever, eller som en ren fem parallell
ungdomsskole med grunnlag for 6 paralleller på noen trinn. Vormedal ungdomsskole har i
de siste 5-6 årene hatt et samlet elevtall rundt 400 elever.

Figur 39. – Hentet fra Karmøy kommune skolebruksplan 2015 – 2030 – side 34

4.13.5 Områder for lek og friluftsliv
Friområdet som ligger i planområdet i dag, er del av et stort friområde på 15.9 da og
strekker seg fra sør til nord langs kystlinjen. Til tross for at dette arealet er bratt og enkelte
steder meget overgrodd kan man finne en god del stitråkk både vest øst gående, men også

sør nord gående. Innenfor planområdet er det godt tilrettelagt for tilgang til kystlinjen og
her er det muligheter for friluftsliv i form av fiske og båtliv.

4.14

Nærhet til butikk

4.15

Folkehelse i området

Planområdet ligger ca. 30 min gange fra sentrum i Eike og ca. 5 min kjøreavstand fra
Raglamyr som er et næringsparkområde hvor man har tilgang til forskjellige butikker og
mulighet for stor handel. På Raglamyr finner man Amanda storsenter, Obs bygg
Haugesund, Hageland og Europris, mfl. Butikker.
PBL § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging etter loven.
Listen inneholder bl.a. et eget punkt som det er formulert at planlegging skal fremme
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til å forebygge
kriminalitet.
Positive faktorer
Boligene ligger >5min gangavstand til gode eksisterende busstilbudet ved lavt trafikkert
fylkesvei som har fortau på vest siden, dette oppfordrer til bruk av kollektivt
transportmidler.
Mer en halvparten av planområdet består av friluftsområdet, hvor det befinner seg gode
stillesoner og hvor det legges opp til at allmenheten kan få adgang til kystlinjen.
Negative faktorer
Planområdet ligger lengre en 1000m fra Skole, barnehage dagligvarehandel tilbud og til
tross for at det er gode buss tilbud tilgrensende planområde, kan dette føre til at man
velger å anvende bilkjøring for daglige gjøremål fremfor å sykle.
Til tross for store friluftsområder i nærområdet, er tilgang til opparbeidet offentlig
lekeareal som kan fungere som møteplasser for de minste barna, en mangel vare.

5.

Planforslaget

5.1

Planer og ønsker innenfor planområdet

Det skal som varslet deles opp tomt og tilrettelegges for å bygge to adskilte frittstående
bolighus, med aktuelle byggegrenser.
Tiltakshaver ønsket å fradele en del av tomten mot vest, slik at han kan selge tomt nr. 2
Det er flere viktige aspekter som måtte avklares før planarbeidet gjennomføres.
Avklaring angående byggehøyder
Tomten har en kraftig helning vest mot øst og dette betyr at det kommer til å være veldig
forskjellige byggehøyder for de to boligene, for å løse dette deles arealformålet for bolig
(BF) i to deler med en felles avkjørsel mot nordvest, dette betyr at tomt nr. 2 må ha veirett
over tomt nr. 1.
Avklaring angående avløpstilknytning
I oppstartsmøtet ble det klargjort at man måtte avklare hvordan avløpstilknytning for bolig
nr. 2 løses, ettersom det kommunale VA-nettet trenger utbedring før flere brukere tilknytter
seg nettverket. Her har man funnet at løsningen er rekkefølgekrav for bolig/tomt nr. 2,

dette fungerer bra ettersom bolig nr. 2 i tillegg må ha egne bestemmelser tilknyttet
byggehøyder.
Avklaring angående nærlekeplass
Selv om det er masse fine frilufts tilbud i nærområdet mangler det offentlig nærlekeplass
for alle boligene i arealformålet merket BOLIG/HYTTE-OMR i den eksisterende planen (øst
for Fv.4800). Vi mener at det faller seg urimelig at denne planen som allerede har 1 bolig og
som kun utvider boligtilbudet med 1 bolig i tillegg, skal regulere inn nærlekeplass for å
løse problemet. Vi mener mer belastningen på eksiterende /regulerte lekeplasser blir for lite
i forhold til kostnaden for å løse mangelen for nærlekeplass som minimum måtte ha vart
på 150 m2 med lekestativ, fordelt på 2 boliger bygget i bratt terreng, det blir derfor ikke
regulert in nærlekeplass innenfor planområdet.
Avklaring angående vei tilkomst.
Vei tilkomst til og langs planområdet er allerede opparbeidet, så det blir ikke behov for å
spesifisere verken rekkefølgekrav eller andre opparbeidelse krav som gjelder utover krav
for avkjørsel fra boliger på byggesaks nivå.
Avklaring angående tak form
Som man kan se ved den estetiske vurderingen ved KAP 4.8 har man konkludert med at

fremtidig bebyggelse skal forholde seg til omkringliggende bygningers mørke
saltaket og lysere fasade kledning i de lavere etasjene, men at andre estetiske trekk
tynger mindre. Vi mener at det holder at takformen langs Skrevegen har Saltak
(møne nord mot sør), men at bygninger lengre fra offentlig vei kan være utført med
flatt tak, dersom øverste etasje er utført med mørkere kledning. Slik har man ført
videre hovedtrekk i stedets karakter.

5.2

Reguleringsformål

Arealformål er vist med gjeldene SOSI kode i parentes.
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
a. Boligbebyggelse, Frittliggende småhusbebyggelse (felt; BF1 og 2) (1111)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
a. Renovasjon (felt; f_R1) (1550)
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5)
a. Friområde (felt; FRI) (3040)
Sikrings-, støy- og faresoner (PBL § 11-8 a)
a. Sikringssone – Frisiktsone (140)

5.3
Arealregnskap
Planområdet utgjør 3,0 daa, hvor ca. 48 m2 utgjør havoverflate i Førresfjorden.
Arealformål

Feltnavn

Eierform

Areal

Frittliggende småhusbebyggelse

BF1 og 2

Annen eierform

Renovasjon

f_R1

Felles

Friområde

FRI

Offentlig

Total

PlanID 5107

1296 m2
6 m2
1763 m2

3065 m2

Tabell 07. – Arealregnskap.

Det ligger kun en type sikring i planområdet.
Sikrings-, støy- og
faresoner formål

Feltnavn

Grunnlag

Areal

Frisikt

Frisikt

Frisikt ved avkjørsel.

42 m2

Tabell 08. – sikrings/faresoner.

Figur 40. – Detaljplan – for Solborg.

Figur 41. – Skisse for situasjonsplan for Solborg.

5.4

Landbruk

NIBIOs registrering av gårdskart viser at det kun inngår Produktiv skog innenfor
planområdet, og at dette jordsmonnet utgjør 2.7 daa. Det eksisterer i dag ikke produktiv
skog innenfor planområdet, og arealformålet merket BF1 og BF2 er allerede i dag, omgjort
til opparbeidet bolig med hage, det planlegges heller ikke fremtid skogsdrift innenfor
planområdet.

5.5

Bygninger og anlegg

5.5.1 Bolig, Frittliggende småboliger BF1 og 2
Arealutnyttelse/tetthet
I arealformålet BF1 og BF2 skal det føres opp en frittliggende småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg. Det tillates at boligen også kan føre opp garasje/carport. Tillatt bebygd
areal (BYA) for både BF1 og BF2 skal ikke overstige 35% av områdets nettoareal. Dette er
gjort 300m sør for planområdet så denne tettheten finnes allerede langs Skrevegen.
Arkitektur og tilpasning
Ved utforming av boliger skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder
bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende
eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og fargevalg.
Som det konkluderes ved KAP 4.8, ser man at ny bebyggelse langs Skrevegen bør ha sort
saltak med møne som er vent nord mot sør, mens man kan la boliger som er trukket vekk
fra veibanen ha flatt tak, dersom man benytter kledning som er mørkere i øverste etasje, og
lysere i under etasjene. Ellers skal man kun ha lys kledning i under etasjen.

Slik vil man ikke skape for mye brytning i utrykk, og dette kompromisset er mer i tråd med
moderne byggestil på Vestlandet, hvor nesten halvparten av nyere boliger er bygget med
flatt tak. Derfor er det forskjellige bestemmelser knyttet til takform for BF1 og BF2.
Bebyggelsens mønehøyde for BF1 skal ikke overstige (10m) fra gjennomsnittlig planert
terreng, det tillattes flatt tak dersom øverste etasje har mørk kledning tilsvarende
omkringliggende tak og byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote +46,5.
For BF2 skal byggets mønehøyde ikke overstige (8m) fra gjennomsnittlig planert terreng,
det tillates kun saltak og byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote +49,5. (se Fig. 46)

Figur 42. – Tak form sørfasade fra Skrevegen, nabohus til
høyre.

Figur 43. – Tak form sørfasade fra Skrevegen, hus med flatt
tak i bakgrunnen.

For bolig på BF1 ønsker man å ha inntrukket
øverst etasje, slik at fasaden man ser fra
sjøen ikke blir for dominerende, som vist i
fig. 44.

Figur 44. – Landskaps tilpasning – fra Førresfjorden.

Tilpasning
Som man kan se ut fra Snitt A-A i fig. 45 og 46, er terrenget bratt, det betyr at man kan
enten fylle opp som boligen plassert i BF2 med saltak eller bygge underetasje som åpner
seg opp mot øst som det er vist i boligen med flatt tak i BF1. Ingen av løsningene krever
støttemur.
I snitt A-A kan man se grønn linje som viser eksisterende landskap.

Figur 45. – Snitt A-A, mot nord, ned til Førresfjorden.

Figur 46. – Detalj fra snitt A-A, mot nord, tilpassing i landskapet.

Figur 47. – sørfasade fra Skrevegen

Figur 48. – nordfasade fra Skrevegen

Figur 49. – østfasade fra Førresfjorden.

Figur 49. – vestfasade fra topp.

Støy
For boligen skal støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal tilfredsstille de krav
som er satt i T – 1442 Retningslinjer for støy i arealplanlegging. Eksempelvis kan dette
gjøres som Fig. 43 viser fasade mot veien, hvor man kan se at det kan bygges en bod eller
garasje, som fungerer som støyskjerming, for mer se KAP 5.5.2.
Solforhold
Det bør være relativt enkelt å tilrettelegge for gode solforhold for begge boligene ettersom
ingen av dem har visuelle hindringer mot sør. Til tross for at bolig 2 ligger øst for bolig 1
har bolig 1 sol mot sørøst. Boligene skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være
soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.
Eierforhold
I planen legges det inn ny tomtegrense, hvor vi forslår at arealformålet BF2 skal tildeles
nytt gårds og bruks nr. og hvor arealformålet BF1 da kan beholde dagens gårds og bruks
nr. (112/6).
Adkomst/Parkering
Arealformålet BF2 skal gis adkomst rettigheter over arealformålet BF1, dette er for å sikre
at adkomstpunkter til samlevegen Skrevegen holdes nede til det minimumme og sikre at
det er tilfredsstillende frisiktlinjer for avkjørsel, se felles bestemmelser.
På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass
medregnet). Bil skal kunne snus på egen grunn.
Dersom det blir opprettet sekundær boenhet i BF1 eller 2 skal det anlegges 1
biloppstillingsplass ekstra for sekundær boenhet iht. kommunal vei norm KAP 3.8.1.
5.5.2 Angående Støysone
Støysone viderefører krav i kommuneplan, for gul sone iht. T-1442, her skal KAP 3.4
bestemmelser om vegtrafikkstøy i kommuneplanens bestemmelser gjelde. «Områder med
støy fra vegtrafikk, skal skjermes slik at innendørs og utendørs arealer oppfyller de til
enhver tid gjeldende bestemmelser om støy. Jf. Miljøverndepartementets retningslinjer for
støy i arealplanlegging, T-1442.»

Støyrapport
Vedlagt støyrapport, ble utarbeidet av SINUS (Nå del av Brekke & Strand akustikk AS). Det
skal tas hensyn til støyrapporten ved byggesøknad se KAP 5.13 Rekkefølgekrav.
Rapporten viser følgene:
For bolig 2 er det et areal (plen) på ca. 40 m2 med støy under Lden 55 dB. Sør og
vestsiden beregnes gul støysone. Størrelsen på disse uteareal med støy under gul
sone er noe lavere enn målsettingen etter T-1442 på minst 50 m2.
Dersom en vil øke arealet av støy under gul sone kan en eventuelt vurdere en lokal
skjerm på sørvestsiden. Høyden må være ca. 1,8 m (og ca. 11 m lang). En slik skjerm
vil kunne gi støy under gul sone for et areal på ytterligere 50 m2 sør for boligen.
Bolig 1, som er noe tilbaketrukket, vil tilfredsstille målsettingen om stille side for
alle fasader.
Bolig 2 har for uskjermet situasjon stille side mot øst og ca. halve fasade mot nord.
Det anbefales derfor minst ett soveromsvindu mot disse retningene.
For bolig 2 må det foretas en vurdering av fasadetiltak i forbindelse med byggesak
(med endelige plan- og fasadetegninger).

Figur 46. – Fra Støyrapport - KAP 7.1. fig. 1 – uten skjermingstiltak.

Figur 47. – Fra Støyrapport - KAP 7.1. fig. 2 – med skjermingstiltak.

5.6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.6.6 Renovasjon
Ved renovasjonsområdet f_R1 er det tiltenkt at begge boligene skal kunne ha
søppeloppstillingsplass.
5.6.7 Vann og avløp
Det ligger kommunalt vann- og avløpsnett vest for planområdet med Kum 55910 og 55926
som nærmeste tilkoblinger.
Vannledning
Det er planlagt vannforsyning med tilkobling til kommunalledning som føres til hver av
boligene separat, som vist i skisse til rørleggemelding (fig. 40).
Spillvann
Spillvann fra boligene pumpes til ny kum nordvest i planområdet, hvor det er fall ned til
kommunalt nett tilkobling, ved kum 55926.
Som nødløsning dersom pumpe skulle svikte, ligger det SP-ledning fra pumpe til
slamavskiller som videre er tilknyttet overvannsledning som leder ned til kystlinjen.
For bolig 2 ligger det egent rekkefølgekrav pga. begrenset spillvanns kapasitet på
kommunalt nett, (se KAP. 5.13 Rekkefølgekrav).
Overvann
Overvann fra begge boligene føres til sjø med eksisterende OV-ledning, det er lagt inn
sluker ved parkeringsareal.

Figur 48. – Skisse av mulig teknisk løsning for VA

5.6.8 Sikkerhet ved brann
Det er eksisterende brannkum 55909 innenfor en radius på 75m fra boligene i planområdet,
det er en 150mm forsyningsleding til denne kummen, dette vil oppfylle kravet om 20 l/s.

Figur 49. – Skisse av brannvannsdekning.

5.6.9 Elektriske anlegg
Man må kontakte Haugaland Kraft i sammenheng med byggesak for ytterlige detaljer på
hvordan strømnettet vil bli etablert, ved varsling har Haugaland Kraft ikke kommet med
merknader.

5.7

Grønnstruktur

5.7.1 Friområde
Formålsgrensen for friområdet videreføres fra eksisterende plan (planID 540).
Friområdet i denne planen gjelder et større område med en rekke forskjellige
karakteristikker som vi mener ikke gjelder for planområdet vårt og de er derfor tatt ut av
planen.
Innenfor formålet ligger det godkjent Naust som eies og driftes av tiltakshaver, i tillegg går
det stier både på lang og på tvers av arealformålet.
Vi har lagt inn følgene bestemmelser for arealformålet:
 Friområder (arealformålet kaldt FRI) skal nyttes til sport og lek. Kommunen kan
tillate oppført bygg i området som ikke er til hinder for områdets bruk til friområde.


Eksisterende bebyggelse innenfor arealformålet FRI, inngår i planen, og tillates
gjennomført iht. kravene for naust i Kommuneplanens arealdel, det offentlige
pliktes ikke å drifte eller vedlikeholde bygningen (bygnings nr. 13733287).



Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates.

5.8

Sikringssone

5.9

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

5.8.1 Frisiktlinje
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veianlegget for øvrig. I frisiktsonene skal det
være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Nødvendig skjøtsel
av vegetasjon tillates.

5.9.1 Byggegrense
Arealformål

Type

Avstand fra
formål grense

Forklaring

Bolig BF1

Byggegrense

4 meter

Normal byggegrense 4 meter fra plangrense mot
sør, vest og nord

Byggegrense

1 meter

1 meter fra arealformålet friområdet mot øst

Byggegrense

3 meter

3 meter byggegrense fra veiareal mot vest
(plangrense vest)

Byggegrense

4 meter

Normal byggegrense 4 meter fra plangrense mot
øst og sør (plangrense sør).

Byggegrense

I arealformål
grense.

Byggegrensen er lagt i areal formålsgrensen
tilgrensende BF1 mot nord.

Punkt

INN og UT
Kjøring pil

Adkomst til planområdet er kun tiltenkt gjennom
arealformålet BF1

Bolig BF2

Planområdet

Tabell 09 – Flater, linjer og punkt.

5.9.2 Strandsone
Til tross for at strandsoneloven gjelder alle planer i 100-metersbeltet til sjø (jf. plan- og
bygningsloven §1-8) blir dette ikke aktuelt, ettersom arealformål for bygninger har laveste
nivå på kote 54.2 (NN2000) og sjøvannsinntrengning her ikke vil være aktuelt.
Det blir derfor kun lagt inn felles bestemmelse se KAP 5.12

5.10

Folkehelse

Positive faktorer
Planen legger til rette for gode stillesoner i området for friluftsliv, og eier av tomten har
allerede lagt godt til rette for videre bruk. Det er satt opp benk ved sti ned til kystlinjen og
stien som leder til naboeiendom er ryddet og tilrettelagt ved vedlikehold av sti ned til
naust. Alt dette oppfordrer til bruk av friområdet og felleskap i nærmiljø.
Negativ faktorer
Behovet for offentlig nærlekeplass vokser med 1 husstand.
På grunn av den bratte topografien i området er det ikke mulig å tilrettelegge for universell
utformet tilgang til kystlinjen gjennom planområdet, til tross for at det er allmenn tilgang.

Figur 50. – benk ved sti, gir pusterom i en kraftig stigning, men
er også et fint utsiktspunkt.

5.11

Figur 51. – Stien til naboen oppfordrer til bruk av
friområdet, og er ivaretatt.

Barn og unges interesser:

Det tilføyes kun 1 ny bolig til planområdet som da har 2 boliger og vi håper at den store
mengden friluftsområde som er tilgjengelig både i planområdet og nært planområdet vil
være tilstrekkelig for å veie opp mot mangel av nærlekeplass.
Begge boligene har mulighet for å etablere mer enn 8 m2 terrasse med trinnfri tilgang til
terreng.
Den eksisterende tilgang til friområdet vedvarer og almen tilgang til kystlinjen sammen
med tverrgående stier gjennom friområdet, sikrer barns interesser.

5.12

Felles bestemmelser

Det er lagt inn felles bestemmelser i sammenheng med:
 Universell utforming og unntak
Tiltak innenfor området skal planlegges med tanke for universell utforming. Ved
bratt terreng kan kommunen gjøre unntak.
 Støy
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Vestre del av planområdet ligger i gul sone
for vegtrafikkstøy fra Skrevegen, og løsning for dette må komme frem i byggesak.
 Fornminner automatisk freda kulturminner
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.
 Naturmangfoldloven
Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks
varsles.
 Krav om godkjenning
I forbindelse med byggesak skal det foretas grunnundersøkelse for å sikre at
grunnforholdene for framtidige bygg og anlegg blir stabile og at ras, setninger,
overvannsskader etc. unngås.
 Veirett
Eier av fremtidig tomt som er fradelt fra gnr. 112 bnr.6 skal ha veirett over eiendom



5.13

gnr. 112 bnr. 6. Det gjelder veirett fra/til kommunal samleveg (Skrevegen) fra/til
arealformål felt: BF2. Veirett skal tinglyses.
Hekkings tid for Stær
Ofte returnerer Stæren til samme sted som året før, gjerne hekker Stæren i kolonier
og den er hullruger så den kan ta i bruk en rekke forskjellige typer hulrom.
Arten er nært truet og må hensyntas i hekkingsperioden, det er derfor lagt inn
fellesbestemmelse som sier at arbeid og tiltak skal skje utenom hekkingsperioden,
hekkingsperioden er på vårparten mellom april og mai.

Rekkefølgekrav

Tre rekkefølgekrav er lagt inn og legger forutsetninger for gjennomføring av tiltak.
 Igangsettingstillatelse av bolig i arealformål BF2, kan ikke gis før nytt avløpsanlegg
i ny Eikjeveg er etablert, og kloakk fra Kolnes/Skre området er overført til Årabrot
renseanlegg i Haugesund.
 Før utbygging må det foreligge en godkjent situasjonsplan i M 1:500. Denne skal
vise tomtedeling, bebyggelsens plassering, funksjon og ytre dimensjoner,
adkomstforhold med frisikt, garasje/carport med biloppstillingsplass,
opparbeidelse av fellesfunksjoner som kildesortering og lignende.
 Høstberberis (Berber thunbergii) og Bulkemispel (Cotoneaster bullatus) skal fjernes
før byggestart. Vedlagt byggesøknad skal det legges ved tiltaksplan som viser
kartlagt forekomst av plantene innenfor hele BF1 og 2. Kartlegging må være
utformet av kvalifisert botaniker og kartlagt nært i tid, til den dato byggesøknad er
innsendt, byggesøknad skal beskrive hvordan man forsvarlig skal fjerne plantene.
Planten skal fjernes fra hele område som byggesøkes.
Grunnen til rekkefølgekravet for de to plantene ligger i den store spredningsfaren
som de har foran sine naturlige slektninger i norske arter, bestemmelsen hviler på
naturmangfoldloven § 70:
"Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven
medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den
ansvarlige treffe rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.».
Mer om planteartene kan man finne ved artsdatabankens faktaark:
( https://artsdatabanken.no/publikasjoner/faktaark/fa )


Det skal tas hensyn til støyrapporten ved byggesøknad. Innendørs og utendørs
arealer skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser om støy. Jf.
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442.
Situasjonsplan for dette skal godkjennes av kommunen (og Statens vegvesen).
Nødvendige støytiltak skal være etablert før bebyggelsen den skal sikre tas i bruk
og plasseres iht. byggesak.

5.14

ROS - konklusjon

6.

Risiko- og sårbarhetsvurdering

6.1

Innledning

Etter vurderingen i vedlagt ROS vil det ikke være knyttet uakseptabel risiko til utbygging
av
området i tråd med foreliggende reguleringsplanforslag. Ingen elementer i vurderingen
over faktor 6.

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.

6.2

Medvirkende

Denne risiko- og sårbarhetsvurderingen er utført av RH-Oppmåling, men det er hentet inn
konsulent for å gjøre en spesiell vurdering angående fauna i hage og muligheten for
uønskede arter, funn i egen rapport, vedlagt (p. 13 i ROS analyse). Det ligger gul støysone
innenfor planområdet og det må derfor utføres støy rapport, vedlagt (p. 39 i ROS analyse).
Konsulent for p. 13; Ola S. Apeland ved Raglamyr Hagesenter AS
Konsulent for p. 39; Henning Severson ved SINUS (Nå del av Brekke & Strand akustikk
AS).

6.3

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

Tabell 10. – Risikomatrise – Verdi markering.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
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

Tabell 11. – Risikomatrise.

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.
Sikkerhetsklasser for flom og stormflo
I § 7- 2 gir TEK17 egne sikkerhetsklasser for flom og stormflo som skal legges til grunn for
byggverk i flomutsatte områder. Funksjonen til byggverket avgjør både hvilken
sannsynlighet og hvilke konsekvenser som skal legges til grunn for stormflo, og dermed
også hvilken sikkerhetsklasse byggverket skal plasseres i.
Sikkerhetsklasse for flom /

Konsekvens

Største nominale årlige
sannsynlighet

F1

Liten

1/20

F2

Middels

1/200

F3

Stor

1/2000

Stormflo

Tabell 12. - Sikkerhetsklasser for flom og stormflo.

Vurdering under punkt 4 i KAP 6.3 i ROS, gjøres i forhold til høyest risikoklasse innenfor
planområdet.
Kriteriene for plassering av bygg i sikkerhetsklasser finner man ved TEK17 § 7-2. og i
tilhørende veileder fra Direktoratet for byggekvalitet.

6.4

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Hendelse/Situasjon

Aktuelt

Sanns.

Kons.

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang

Nei

2. Snø-/is-/ sørperas

Nei

3. Ras i tunnel

Nei

Risiko

Kommentar

4. Flom

Nei

5. Flom ras: erosjon

Ja

6. Radongass

Nei

7. Vind

Nei

8 Nedbør

Nei

9. Overvann

Nei

10. Isgang

Nei

11. Farlige terrengformasjoner

Nei

12. Annen naturrisiko

Nei

2

2

4

Se KAP 6.5

2

3

6

Se KAP 6.5

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora

Ja

14. Sårbar fauna

Nei

15. Naturvernområder

Nei

16. Vassdragsområder

Nei

17. Drikkevann

Nei

18. Automatisk fredet
kulturminne

Nei

19. Nyere tids kulturminne/miljø

Nei

20. Kulturlandskap

Nei

21. Viktige landbruksområder

Nei

22. Område for idrett/lek

Nei

23. Parker og friluftsområder

Nei

24. Andre sårbare områder

Nei

Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel, knutepunkt

Nei

26. Havn kaianlegg, farleder

Nei

27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner

Nei

28. Brann, politi ambulanse,
sivilforsvar

Nei

29. Energiforsyning

Nei

30. Telekommunikasjon

Nei

31. Vannforsyning

Nei

32. Avløpsanlegg

Nei

33. Forsvarsområdet

Nei

34. Tilfluktsrom

Nei

35. Annen infrastruktur

Nei

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
36. Akutt forurensning

Nei

37. Permanent forurensning

Nei

38. Forurensning i grunn / sjø

Nei

39. Støy, støv, lukt

Ja

40. Sterkt/forstyrrende lys

Nei

41. Vibrasjoner

Nei

42. Høyspentlinje

Nei

43. Skog- /gressbrann

Nei

44. Større branner i bebyggelse

Nei

45. Dambrudd

Nei

46. Vannmagasiner, med fare
for usikker is, endinger i
vannstand

Nei

47. Endring i grunnvannsnivå

Nei

48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper

Nei

49. Risikofylt industri m.m

Nei

50. Avfallsbehandling

Nei

51. Oljekatastrofe

Nei

3

2

6

Se KAP 6.5

52. Ulykke med farlig gods

Nei

53. Ulykke i av- påkjørsler

Ja

54. Ulykke med
gående/syklende

Nei

55. Vær/føre – begrensinger i
tilgjengelighet til området

Nei

56. Andre ulykkespunkt langs
vei/bane

Nei

57. Potensielle sabotasjeterrormål

Nei

58. Annen virksomhetsrisiko

Nei

1

3

3

Potensiale for påkjørsel, det skal
legges inn frisiktlinje ved felles
avkjørsel.

Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

60. Andre spesielle forhold ved
utbyggingen/ gjennomføring

Nei

Tabell 13. - Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

6.5

Avbøtende tiltak

Her ramses avbøtende tiltak mot ovennevnte punkter. Ingen av punktene kom over faktor
6
5 - Flom ras: erosjon
Kommentar: Ras og erosjon – Fare for stein ras, bratt terreng
‘Tiltak: Ved byggesak skal det foretas grunnundersøkelse for å sikre at grunnforholdene
for framtidige bygg og anlegg blir stabile og at ras, setninger, overvannsskader etc. unngås.
13 - Sårbar flora
Kommentar: Naturlig fauna kan være truet, Det eksisterer hage i planområdet. og den må
kontrolleres av kyndig konsulent for å vurdere om det kan finnes Svartlistede planter.
Tiltak: Dersom funn forekommer, må det lages bestemmelse som sikrer at nødvendige
tiltak gjennomføres.
39 - Støy
Kommentar: Langsiktige Støyskader - Det ligger gul støy sone i planområdet og ved
planlagt bebyggelse, det må legges frem støy rapport.
Tiltak: Det må lages bestemmelse som sikrer at nødvendige tiltak gjennomføres.

6.6

Konklusjon

7.

Vedlegg

Etter denne vurderingen vil det ikke være knyttet uakseptabel risiko til utbygging av
området i tråd med foreliggende reguleringsplanforslag. Ingen elementer i vurderingen
over faktor 6.

-

Skisse for Teknisk plan / skisse slukkevanns løsning
Skisse for situasjonsplan
Snitt av skisse for situasjonsplan
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