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MELDING OM POLITISK VEDTAK - KARMØY KOMMUNE - GNR.66, BNR.2 M.FL. DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET, PLAN ID 3047
Det er i Fylkesutvalget den 27.11.2018 fattet følgende vedtak:
Det fremmes innsigelse til detaljreguleringsplanen. Planen fører til uheldig fragmentering
og dårligere kvalitet av friområdet, oppsplitting av kulturlandskapselement, for dårlig
boligtetthet og noe uheldig plassering av lekeplassarealet.

Med hilsen
Regionalplanavdelingen

Synnøve Hognestad
rådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen

Standardbrev for melding om vedtak.

Postadresse:
Postboks 130, Sentrum
4001 Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Saksutredning:
KARMØY KOMMUNE - GNR.66, BNR.2 M.FL. - DETALJREGULERING FOR
ØVRE ØSTREMNESET PLAN ID 3047

Behandlinger: FU
Vedlegg:
Kart – detaljeregulering
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Andre henvisninger:

1. Bakgrunn:
Karmøy kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Østremneset.
Detaljreguleringsplan med bestemmelser og tilhørende planbeskrivelse ble sendt
på høring 16.10.18. Frist for uttale er satt til 28.11.18.
2. Problemstilling:
Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til områdeplan er i samsvar med
nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regional/nasjonale
interesser som næringsutvikling, kulturminner og bærekraftig arealutvikling.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP - Haugalandet) gir
bestemmelser og retningslinjer som vil være førende for utforming av
områdeplanene:
- Utvikling av boligutbygging med fastsetting av tetthet og kvalitet
- Uteoppholdsareal for boliger
En viktig problemstilling vil også være å ivareta og opprettholde kvalitetene i
friområdet
3. Saksopplysninger:
Formålet med planen er å detaljregulere areal til konsentrert småhusbebyggelse,
med tilhørende veinett. Planområdet omfatter totalt et areal på ca.16 daa, og ligger
på øvre Østremneset nord for Kopervik sentrum.
Området er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse og friområde.
Området er tidligere detaljregulert, men ikke utbygd.
Planområdet ligger også innenfor kommunedelplan for Kopervik som nylig har vært
på høring.
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Figur 1 Reguleringsplan

4. Fylkesrådmannens vurderinger:
Fylkesrådmannen er positiv til hovedgrepet i planen om å etablere tettere
bebyggelse enn gjeldende plan legger opp til. Boligtettheten er imidlertid fremdeles
lavere enn kravene i regionalplan for areal og transport på Haugalandet.
Kommunen foreslår også å åpne for boligbebyggelse og adkomstveg innenfor
tiliggende areal som er avsatt til friområde. Regulering til friområde brukes for å
sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer for aktivitet og uteopphold nær
tettbebygde områder. Fylkesrådmannen mener arealene som foreslås omdisponert
har viktige kvaliteter som ikke bør bygges ned.
Sammenheng i friområde
I reguleringsplanen er det regulert inn et areal for boligbygging (BK3) innenfor areal
som er avsatt til friområde i kommuneplanen. Et område lengst sørøst har til
gjengjeld endret formål fra boligområde til friområde. Fylkesrådmannen er positiv til
at det blir gjort tilpasninger av arealformål i detaljreguleringen, men mener en viktig
forutsetning er at kvaliteten på friområdet totalt sett ikke blir forringet.
I saksdokumentene kommer det frem at friområdet innehar en del frilufts- og
kulturlandskapskvaliteter. Friområdet består av en høyde i nordvestlig del. Det er
registrert flere tråkk i området, en akebakke, en geil, flere steingarder og rester av
en gammel frukthage.
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Figur 2 Topografisk kart over området. Geil, steingardstrukturer og frukthage ligger i tilknytning til det gamle
gårdshuset. Akebakke lengst vest i planområdet. Adkomstveg til BK3 vil ble liggende like nord for det
eksisterende gårdshuset.

Bytte av areal som er gjort her, fører etter fylkesrådmannen sin vurdering til en
uheldig oppsplitting av friområdet. Det gjelder både plassering av området BK3 et
stykke fra resten av bebyggelsen, og også etablering av adkomstveg til området BK
3.
Akebakke
Bakken lengst vest blir brukt som akebakke om vinteren. Ved etablering av
boligområdet BK3, blir bakken mer adskilt fra resten av friområdet. Det flatere
området der BK3 er tenkt etablert, kan naturlig inngå i aktiviteter knyttet til
akebakken. Området FR12 vil etter fylkesrådmannen sin vurdering ikke kunne
dekke de samme funksjonene.
Topografisk utforming av FR12
Området FR12 ligger mer isolert fra resten av friområdet og framstår som relativt
bratt. I 3D – illustrasjoner som følger planen ser en at området FR12 utgjør en
nokså markant skråning. Området heller både mot sør og mot øst. Etter
fylkesrådmannen sin vurdering vil det være krevende å etablere et attraktivt
friområde her.

Arkivsaksnr.:18/14784-8
Reg.dato: 08.11.2018

Løpenr: 82016/18
Arkivnr: FR-RB KAR Øvre Østremneset

Saksbeh: Synnøve Hognestad

Figur 3D modell av planlagt boligområde.

Oppsplitting av landskapselement
Plassering av området BK3 og etablering av adkomstvegen fører til uheldig
oppsplitting av et landskap med flere historiske spor. Både geilen, frukthagen og
deler av steingardstrukturene er knyttet til området nær det gamle gårdshuset.
Noen av elementene vil bli stykket opp. Geilen og rester av frukthagen vil bli
liggende isolert fra resten av landskapet.
Boligtetthet
Et hovedprinsipp i regional plan for areal og transport på Haugalandet er å styrke
by-, tettsteds- og grendesentrene. Hvor nye boliger blir etablert, og hvilken type
boliger det blir lagt til rette for, er avgjørende for om målet blir nådd. Ny
boligbygging skal bidra til korte avstander til daglige gjøremål, effektiv arealbruk,
differensiert boligstruktur, bokvalitet og gode bomiljø, og gi grunnlag for
miljøvennlig transport.
I regionalplanen er det stilt krav om en boligtetthet på 4-8 boliger pr dekar innenfor
en radius på 750 meter fra sentrum. Av saksdokumentene går det fram at det blir
planlagt opp til 21 nye boliger. Arealet avsatt til lekeplass og boligbebyggelse er 6,6
dekar. Dette gir en tetthet på om lag 3,2 boliger/dekar.
Planområdet ligger rundt 450 meter fra Hovedgata i Kopervik. Fylkesrådmannen
mener det er uheldig at planen ikke når minstekravet til boligtetthet i
regionalplanen. I saksdokumentene er det oppgitt at det både går skole og kollektivt
busstilbud langs fylkesveg, knappe 150 meter fra planområdet. Økt tetthet vil også
kunne åpne for større differensiering av type boliger.
Fylkesrådmannen vil i denne sammenheng peke på at området ligger innenfor
kommunedelplan for Kopervik som nylig har vært på høring. I planen ble følgende
utfordringer knyttet til boligstruktur framhevet:
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- Konsentrere flere områder i sentrum og sentrumsnære områder
- Skape en høyere arealutnyttelse i både eksisterende og framtidige
boligområder
- Skape en mer variert boligstruktur innenfor planområdet, med særlig fokus på
etablering av leiligheter og mer arealeffektive boligtyper.
Fylkesrådmannen ser at det for deler boligområdet ligger en begrensing i høyde.
Ny bebyggelse bør ikke virke skjemmende for utsikt fra høyden i friområdet. Slik
bebyggelsen så langt er planlagt, vil det bli liggende igjen et areal sørøst i planen
(friområde FR12). Dette arealet har gode solforhold, og bør kunne utnyttes til
boligformål. Det finnes flere gode eksempler på boligtyper som kan tilpasses
skrånende terreng.
Lekeplass
Fylkesrådmannen registrerer at lekeplassen er plassert i området som fra gammelt
av var hage/frukthage. Intensjonen er å ta vare på noe av hagens kvaliteter.
Fylkesrådmannen er i tvil om opparbeidelse av en lekeplass er et godt grep for å
ivareta frukthagen. Konkret er det satt krav om å ta vare på ett tre. Etter
fylkesrådmannens vurdering vil det å innlemme hagen i friområdet ivareta stedets
historiske verdi på en bedre måte ved at området i større grad inngår i sin naturlige
sammenheng
På bakgrunn av momentene nevnt over, forringelse av friområdet (fragmentering og
dårligere kvalitet av «erstatningsareal»), oppsplitting av kulturlandskapselement, for
dårlig boligtetthet og noe uheldig plassering av lekeplassen foreslår
fylkesrådmannen innsigelse til planen slik den nå foreligger.

Forslag til vedtak:
1. Det fremmes innsigelse til detaljreguleringsplanen. Planen fører til uheldig
fragmentering og dårligere kvalitet av friområdet, oppsplitting av
kulturlandskapselement, for dårlig boligtetthet og noe uheldig plassering av
lekeplassarealet.

Trond Nerdal
fylkesrådmann
Christine Haver
regionalplansjef
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Karmøy kommune
Postboks 1 67
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet :
Region vest

Saksbehandler / telefon :
Gro Osmundsen Kyvik /
93281 820

Vår referanse :
1 8/1 3451 8 - 5

Deres referanse :
1 8/2957 - 23

Vår dato :
29.1 1 .201 8

Fv. 5 1 1 - Uttale til offentlig ettersyn - PLAN 3 047 - D ETALJREG
ULERING FOR
ØVRE ØSTREMNESET- GNR. 66 BNR. 2 M .FL. - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 1 6.1 0.201 8. Formålet med planarbeidet
tilrettelegge

for konsentrert

adkomst fra kommunal

boligbebyggelse

med tilhørende

er å

vegnett. Planområdet har

veg, via kryss mot fv. 51 1 . Statens vegvesen sine interesser i

området er knyttet til fylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune
som vegeier.
I uttale til oppstart skrev Statens vegvesen at :

Dersom planarbeidet medfører at den totale ÅDT overstiger 500 kjøretøy i krysset kan
Statens vegvesen stille krav til utbedring av siktsone mot fv. 511. Vi ber om at dette utredes
i planarbeidet .
Den totale trafikkbelastningen

på sekundærvegen

nye boliger er ikke utredet i planarbeidet.
fylkesvegen er forkjørsveg.

Trafikktellinger

Per Sivles veg etter utbygging

Fartsgrensen på fv. 51 1 e r 50 km/t, og
utført av Karmøy kommune viser at d agens ÅDT

på Per Sivles veg er 800 - 1 1 00. Det går fram av planbeskrivelsen
boliger. Den totale trafikkbelastningen

av planlagte

at det planlegges 20 nye

i krysset mot fylkesveg en etter utbygging

av

planlagte boliger overstiger klart 500 kjøretøy.
Regulert sikt i gjeldende plan er 4x45 m. I henhold

til Vegnormalen

1 0x54 m. Statens vegvesen gir faglig råd om å stille rekkefølgekrav
Per Sivles veg til fv. 51 1 før utbygging
Plan - og forvaltningsseksjon

er k rav et til sikt i krysset
til utbedring

av si kt fra

av nye boliger i planområdet.

Haugesund

Med hilsen
Ivar Tho r kildsen
Seksjonsleder
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Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kyvik Gro Osmundsen

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse

Fakturaadresse

firmapost - vest@vegvesen.no

Rennesøygata 1 6
5537 HAUGESUND

Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Org.nr: 971032081
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Kopi
Rogaland fylkeskommune,
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Emne: Uttalelse til offentlig ettersyn av plan 3047 for Øvre Østremneset på gnr./bnr.
66/2 m.fl. Karmøy kommune

Karmøykommune
Stavanger23. november2018
Vår ref: 18/6035
Deresref: 18/2957-23

Uttalelse til offentlig ettersyn av plan 3047 for Øvr e Østremnesetpå
gnr./bnr. 66/2 m.fl. Karmøy kommune
Vi viser til kommunensoversendingfra 16.oktober.
Fylkesmannenhar ikke vesentligemerknadertil planen.
Med hilsen
FYLKESMANNEN I ROGALAND
Miljøvernavdelingen
AlexanderReppert
rådgiver
T: 51 56 87 27
fmroare@fylkesmannen.n
o
www.fylkesmannen.no/rogaland

