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Karmøy kommune: uttalelse til høring detaljregulering Turvei Sletten – Revur,
plan 2103
Det vises til høring til plan 2103, detaljregulering til turvei Sletten – Revur. Plan 2103.
Fylkesrådmannen er positiv til tilrettelegging av en nærturvei som er mest mulig universelt
utformet, og som er et godt folkehelsetiltak, samt et tiltak som kan være et ledd i arbeidet
med å fremme attraktiviteten til klimavennlig ferdsel (sykling, gåing).
Fylkesrådmannen anbefaler kommunen om å ta ut presiseringen, og bruken av et bestemt
sprøytemiddel som omtalt i §2 i planbestemmelsene. Dette vil forutsette at framtidig
skjøtsel er forbundet med bruken av dette middelet, som er omstridt med hensyn til helse
og miljø. Vi anbefaler å erstatte formuleringen med ordlyden «bruk av manuell rydding
som skjøtselsmetode». For litt informasjon om manuell skjøtsel se s. 32 i vedlagt lenke:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonalstrategi-for-villbier.pdf
I tillegg anbefaler vi at det i § 13 i planbestemmelsen brukes ord «skal» i stedet for kan for
å sikre at motorisert ferdsel i området blir forhindret.
Fylkesrådmanns merknader angående automatisk freda kulturminner
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og
arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et
samfunn i endring. I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte
kulturminnene allerede er forstyrret av eksisterende tursti. I planforslaget vises det til at det
er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i dagens trasé, med bestemmelser
som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen finner at detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i
Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny tursti legges på
duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og H570_2
i plankart datert 21.01.20
For nærmere opplysninger om gitt tillatelse til inngrep i kulturminner viser vi til vårt brev
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med vedtak datert 26.03.20. Vi minner om at det er oppgitt særskilte vilkår for tillatelse i
dette brevet, med tilhørende bestemmelser som skal inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
seniorrådgiver

Stefanie Müller
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.
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Karmøy kommune - gnr 5 bnr 280 mfl på offentlig ettersyn
Konflikt med kulturminne-ID 239399 og 239400: steinalderlokaliteter.
Rogaland fylkeskommune viser til mottatt brev datert 30.01.20 med vedlagt forslag til
detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland. Vi har
fått utsatt høringsfrist til og med 03.04.20. Vi viser også til brev datert 11.03.20 fra Arkeologisk
museum, Universitetet i Stavanger, med tilrådning om tillatelse til inngrep i automatisk freda
kulturminner med id 239399 og 239400, jf. Kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Museets tilrår at
tildekking av de nevnte kulturminnene kan gjennomføres med forslag til vilkår for oppgradering av
allerede etablert tursti.
Innenfor planområdet er det registrert to steinalderlokaliteter som er automatisk fredet i samsvar
med lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd.
Lovhjemmel og myndighet
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Fylkeskommunen/Sametinget er rette myndighet til å fatte
avgjørelse i slike saker, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3
andre ledd.
Beskrivelse av kulturminnene
Rogaland fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registrering av planområdet i 2018. Det ble
registrert to steinalderlokaliteter med id: 239399 og 239400. Begge kulturminnene er automatisk
freda og berøres av planforslaget.
ID. 239399 er en 559 m² stor steinalderlokalitet som ligger 13-17 m.o.h. som er delvis forstyrret av
moderne inngrep i form av opparbeidet snuplass og den eksisterende turveien. Ved registreringen
ble det funnet 63 funn av slått flint, som sammen med beliggenheten, kan datere bruken av
lokaliteten til overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Lokaliteten ble kun påvist på østsiden
av turstien, og det antas at lokaliteten er større i utstrekning enn hva kartfestingen indikerer.
ID. 239400 er en 335 m² stor steinalderlokalitet som ligger 13 – 16 m.o.h. som er delvis forstyrret
av moderne inngrep i form av den eksisterende turveien. Ved registreringen ble det funnet 98 funn
av slått flint som sammen med beliggenheten kan datere bruken av lokaliteten til overgangen
mellom eldre og yngre steinalder. Lokaliteten ble påvist på begge sider av turstien, og det ble
observert slått flint i utkastmasser fra grøfter på begge sider. Lokalitetens utstrekning er trolig
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større enn hva kartfestingen indikerer.
,
Planforslaget
Formålet med planen er å legge til rette for en gruset turvei med 3 meters bredde, inklusiv
belysning på strekningen Revur – Sletten ved Veavågen. Turstien skal gå fra idrettsanlegget
Storhall Karmøy i nord til Revurvegen i sør, og vil følge eksisterende turvei, med unntak av planlagt
turvei mellom boligområdet på Veamyr og Storhall Karmøy. Så langt det lar seg gjennomføre skal
turveien opparbeides mest mulig i henhold til kriterier for universell utforming. Regulering av
området vil gi kommunen hjemmel til opparbeidelse av turveien for å bedre tilrettelegge for en aktiv
hverdag og miljøvennlig transport for befolkningen i Veavågen.
Beskrivelse av planens arealbruk og konflikt med kulturminner
Planforslaget er i konflikt med og vil føre til inngrep i to automatisk freda kulturminner med id
239399 og 239400. Planforslaget innebærer tildekking av kulturminnene med nytt grusdekke på
eksisterende tursti.
Arkeologisk museum, UiS, sine merknader
I brev datert 11.03.20 viser Arkeologisk museum, UiS, til at det er etablert en tursti gjennom de to
automatisk fredete steinalderlokalitetene. Lokalitetene fremstår som forstyrret i de deler hvor
turveien går i dag, mens områdene utenfor turveien i stor grad inneholder intakte boplasslag.
Størrelsen på lokalitetene er antatt å være større i utstrekning enn hva kartfestingen tilsier.
Lokalitetene kan mest sannsynlig dateres til overgangen mellom eldre – yngre steinalder. Området
rundt Veavågen har vært særdeles attraktive i eldre og yngre steinalder. Det ligger flere kjente og
sannsynligvis ukjente boplasser i dette området som har høyt vitenskapelig potensiale og stor
verdi for forståelsen av forhistorien på Karmøy.
Arkeologisk museum, UiS, understreker at dispensasjonen ikke innebærer en frigivning av
kulturminnene, men er en tillatelse til tildekking av de delene av lokalitetene som ligger innenfor
planområdet. Lokalitetsarealet som ligger utenfor planområdet skal ikke berøres av dette tiltaket.
Tilrådningen gis under forutsetning for at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti.
Eventuelle mastefester må etableres utenfor lokalitetenes sikringssoner og strømkabler strekkes i
luftspenn.
Dersom det oppstår endringer i trasevalg eller infrastruktur må dette avklares med
kulturmyndighetene.
Rogaland fylkeskommune merknader og vurdering av saken
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og arbeide for
at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet.
I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte kulturminnene allerede er forstyrret
av eksisterende tursti. Det ble ikke gjort forsøk på å påvise bevarte deler av lokalitetene under den
opparbeida veien da lokalitetene ble påvist, bl.a. på grunn av at bevaringsgraden under ble vurdert
som lav. I planforslaget vises det til at det er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i
dagens trasé, med bestemmelser som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen ser at tiltaket har en samfunnsverdi ved at en utbedring av turveien vil legge til
rette for folkehelse og lokale miljøvennlige transportmuligheter. Arkeologisk museum, UiS, vurderer
de berørte delene av lokalitetene til å være forstyrret av moderne tiltak, mens forskningspotensialet
for de delene som ligger uberørt kan ha høyt vitenskapelig potensiale. Tiltaket berører to

kulturminnelokaliteter med lav opplevelsesverdi, og der det vitenskapelige potensialet for det
berørte arealet anses som lavt. Vurdert opp mot tiltakets samfunnsmessige verdi og allerede
utførte inngrep i kulturminnene mener fylkesrådmannen at det kan gis dispensasjon for at tiltak kan
gjennomføres i tråd med planforslaget.
Fylkesrådmannen finner derfor, etter en samlet vurdering, at detaljreguleringsplan for turvei Sletten
– Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny
tursti legges på duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og
H570_2 i plankart datert 21.01.20 og vedlagt kart over berørte kulturminner datert 27.03.20. Vi gjør
oppmerksom på at kulturminnene er avmerket med feil SOSI-kode i mottatt plankart, og at rett
markering skal være H730. Vi forutsetter at dette justeres i arealdelen før planen vedtas.
Vi gjør oppmerksom på at det kun er den delen av steinalderlokalitetene som ligger innenfor
plangrensa det er gitt dispensasjon for. De delene av steinalderlokalitetene som ligger utenfor
plangrensa må derfor beskyttes mot skade som følge av plantiltak, jf. forbud mot inngrep i
automatisk fredete kulturminner i kulturminneloven § 3. Dette medfører at det eksempelvis ikke må
graves eller kjøres i dette området, og området må heller ikke benyttes til lagring av utstyr etc.
verken under anleggsarbeidet eller når tiltaket er ferdigstilt.
Kulturminnene, med kulturminne-ID 239399 og 239400, skal merkes i plankartet som hensynssone
H730 og gis fortløpende nr. 1, 2 osv.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Innenfor H730_1 og H730_2 ligger to steinalderlokaliteter, henholdsvis id 239399 og 239400,
som er automatisk fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak
som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, eller foreta noen form for fysiske
inngrep i området, jf. Kulturminneloven §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd
avklares med kulturminnemyndighetene. Alle tiltak skal fremmes som reguleringsendring.
Turvei tillates i regulert turveitrasé der det allerede går en eksisterende turvei gjennom
kulturminnene. Turstien skal anlegges på duk over dagens markoverflate og med samme bredde
som eksisterende turvei. Det tillates ikke inngrep i bakken i form av graving av dreneringsgrøfter,
grøfter til infrastruktur o.l. Lysmaster skal ikke etableres innenfor hensynssonene.
Under anleggsperioden skal det tas avbøtende hensyn for å hindre utilsiktet skade på
kulturminnene. Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved kulturminner som
er fredet ved lov. Entreprenør må orienteres om vilkårene som er gitt i bestemmelsene knyttet til
hensynssonene.
Fylkeskommunen skal varsles i forkant av vedlikehold av turstien som kan innvirke på
kulturminnet. Større endringer som berører kulturminner, krever søknad til Rogaland
fylkeskommune.»
Vilkår for dispensasjon
Rogaland fylkeskommune har, som et regionalt organ, myndighet til å fremme innsigelse til forslag
til reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, jf. pbl. §5-4.
Fylkesrådmannen er videre delegert myndighet til å fremme innsigelse i saker som vedrører
automatisk freda kulturminner, jf. delegasjonsreglementet for Rogaland fylkeskommune.
Dispensasjon for inngrep i automatisk freda kulturminner gjennom planvedtaket forutsetter at de
ovennevnte merknadene og tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom de
ovennevnte merknadene og den ovennevnte teksten ikke innarbeides i reguleringsbestemmelsene

er dette brevet å anse som en administrativ innsigelse til planen.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Marianne Enoksen
rådgiver

Vedlegg:
Plankart dater 21.01.20
Kart datert 27.03.20
Brev datert 11.03.20 fra Arkeologisk museum, UiS

Kopi til:
Universitetet I Stavanger
RIKSANTIKVAREN
1
2
3

Dispensasjon fra kulturminneloven
RFK Kart 270320
utsnitt av PLANFORSLAG

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

Karmøy kommune – plan 2103 - Forslag til detaljreguleringsplan for turvei
Sletten – Revur, Veavågen på offentlig ettersyn
Situasjonskart omsøkt tiltak
Rogaland fylkeskommunes saksnr:
Gnr. Bnr. / adresse
Kommune
Id.nr i Askeladden
Kulturminnetype

2020/15328
Gnr. 5, bnr. 280 m.fl.
Karmøy
239399, 239400
steinalderlokaliteter

Stavanger, dato 27.03.20

Berørt del av id 239399

Figur 1: Kartutsnitt med id 239399.
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Berørt del av id 239400

Figur 2: Kartutsnitt med id 239400.
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Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Vår ref.: 18/ 04795-3

Dato: 11. mars 2020

Karmøy kommune - det aljregulering for t urløype Slet ten / Revur Veavågen plan 2103
- dispensasjon fra kult urminneloven § 8 fjerde ledd for steinalderlokalit et ene I d.
239399 og 239400, gnr. 5, bnr. 280 m. fl.
Arkeologisk museum viser til dispensasjonssøknad oversendt fra Rogaland fylkeskommune av 04.03.2020
(deres. Ref. 2020/ 15328) og oversender herved faglig tilråding med forslag til vilkår for oppgradering av
allerede etablert tursti. Dette innebærer tildekking av deler av de automatisk fredete kulturminnene I d.
239399 og 239400.
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, har behandlet søknaden om dispensasjon fra
kulturminneloven § 8 fjerde ledd i henhold til Riksantikvarens retningslinjer for kulturminneforvaltning
etter lov om kulturminner § 8 og 10 datert 19. juni 2000. Videre viser vi til Forskrift om faglig
ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven (ansvarsforskriften) som trådte i kraft 1.januar 2020.

V u r d er i n g av k u l t u r m i n n er
I dag er det etablert en tursti gjennom de to automatisk fredete steinalderlokalitetene, som mest sannsynlig
kan dateres til overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Lokalitetene fremstår som forstyrret i de deler
hvor turveien går i dag, mens områdene utenfor turveien fremstår i stor grad å inneholde intakte boplasslag.
Størrelsen på lokalitetene er antatt å være større i utstrekning enn hva kartfestingen tilsier.
Området rundt Veavågen har vært særdeles attraktive i eldre og yngre steinalder. Det li gger flere kjente og
sannsynligvis ukjente boplasser i dette området som har høyt vitenskapelig potensiale og stor verdi for
forståelsen av forhistorien på Karmøy.

Ti l r ådn i n g og vi l k år
Arkeologisk museum/ UiS understreker at dispensasjonen ikke innebærer en frigivning av kulturminnene,
men er en tillatelse til tildekking av de delene av lokalitetene som ligger innenfor planområdet.
Lokalitetsarealet som ligger utenfor planområdet skal ikke berøres av dette tiltaket. Tilrådningen gis under
forutsetning for at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti. Eventuelle mastefester må etableres
utenfor lokalitetenes sikringssoner og strømkabler strekkes i luftspenn.
Dersom det oppstår endringer i trasevalg eller infrastruktur må dette avklares med kulturmyndighetene.
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, tilrår dispensasjon fra lov om kulturminner § 8 fjerde ledd
med de ovenfornevnte vilkårene for de automatisk fredete kulturminner I D 239399 og 239400, som er i
konflikt med detaljregulering for turløype, plan 2103.

Ar k eol ogi sk m u seu m
Avdeling for nminner

Universitetet i Stavanger
Postboks 8600
Org. nr. 971 564 679
All post/ e-post som inngår i saksbehandling, bes adr essert
til UiS og ikke til enkeltperson.

Telefon: +47 51 83 26 00
E-mail: post@uis.no
www.uis.no

M ed vennlig hilsen

Sigrid Alræk Dugstad

Astrid Johanne Nyland

Pr osjektleder

Vikar ier ende
avdelingsleder / Pr osjektkoor di nator

Saksbehandler: Sigrid Alræk Dugstad, tlf.: +47 51 83 18 00
Dokumentet er elektronisk godkjent og har der for ikke håndskr evne signatur er
Kopi til: Rogaland fylkeskommune v/ M arianne Enoksen, Riksantikvaren

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Vår dato:

Vår ref:

04.03.2020

2017/3137

Deres dato:

Deres ref:

30.01.2020

17/895-53

Kontakt saksbehandler

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - offentlig ettersyn av plan 2103 for turvei Sletten - Revur, Karmøy
Vi viser til oversending datert 30.01.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder offentlig høring av reguleringsplan 2103 for turvei Sletten – Revur. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde og
sideareal med belysning på strekningen Solstein – Revurvegen – Sletten/Storhall Karmøy. Planen
åpner også for enkelte tilrettelagte rasteplasser.
Vår vurdering
Planen ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjø. For å kunne gjøre tiltak etter pbl. § 1-6 første ledd
må det være fastsatt en byggegrense, jf. pbl. § 1-8. Vi kan ikke se at planen har en slik byggegrense.
Vi har derfor faglig råd om at plankartet suppleres med dette.
Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Statens vegvesen

KARMØY KOMMUNE

Postboks 1 6 7
4291

KOPERVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler /telefon:
Kristin Søfteland-Larsson /
40878600

Horing

- Plan 2103

Karmøy

kommune

- detaljregulering

Vår referanse:
20/27115-2

- turloype

Deres referanse:
17/895-53

Sletten/Revur

Vår dato
13.03.2020

i Veavågen

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan
planretningsliner

(NTP), statlege

for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging,

andre nasjonale og regionale arealpolitiske

vegnormalane og at

føringar vert ivaretekne i planlegginga. Til denne

planen uttalar vi oss som forvaltar av riksveg og som statleg fagstyresmakt

med

sektoransvar innanfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesveg 547. Statens vegvesen legg til grunn at drøftingar og
avklaringar knytt til trafikksikkerheit
dei aktuelle vegstyresmaktene.

og framkomelegheit

på desse vegane skjer i dialog med

Vi viser til vår utale frå 22.09.1 7 og kommunalsjef

for teknisk

sin avklaring angåande plan 2107.
Statens vegvesen har ikkje ytterlegare merknader.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Dokumentet

Kristin Søfteland-Larsson

er godkjent elektronisk

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

og har derfor ingen handskrevne

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten l l 2
5008 BERGEN

signaturer.
Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
98 l 5 Vadsø

Fra: andreas.sandvik@mattilsynet.no <andreas.sandvik@mattilsynet.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 12.37
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring ‐ Plan 2103 detaljregulering ‐ Turvei Sletten‐Revur Veavågen

Til Hilde B. Kvilhaug ved Karmøy kommune.

Vi viser til melding om detaljregulering i området nevnt i emnefeltet.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet ber om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en
ikke sprer smitte som kan gi planteskade. Se informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskade
Med vennlig hilsen
Andreas Sandvik
førsteinspektør
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Vea Turlag
Veavågen 16.02.2020
Kommentarer fra Vea Turlag til reguleringsplan Karmøy Kommune.
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Vea Turlag ble stiftet 2010 og er registret i Brønnøysund nr 997991915
Vea Turlag har som målsetning vedlikeholde og forbedre eksisterende turstier og tilrettelegging for
trivselstiltak. Vi legger til rette for friluftsliv og friluftsaktiviteter, sammen med Storhall Karmøy
arrangerer vi Vårsletten og Høstsletten, et godt benyttet lavterskel tilbud for alle, uten at det skal
koste noe.
Vea Turlag har i 2019 460 medlemmer og utførte over 600 timer dugnadsarbeid. Mye av
dugnadsarbeidet er handarbeid, men vi benytter også anleggsmaskiner når det er hensiktsmessig.
Turveien fra Storhall Karmøy mot Revursveien var i sin tid hovedveien til Veabygda. Den gamle
kjerreveien har siden vært en mye benyttet turvei. Veavåg Idrettslag henvendte seg til kommunen
tidlig på 1980 tallet for å få oppgradert denne mye brukte turveien. VeaTurlag har ved flere
anledninger vært inne med dugnadsgjengen og også med maskiner for vedlikehold og reparasjoner.
Vea Turlag støtter oppgadering av turveien Storhall Karmøy til Revur, og ønsker turveien med lys og
foreslåtte trivseltiltak velkommen så snart som mulig. Etter nesten 50 års venting skal det bli veldig
fint å få denne oppgradert. Strekningen fra Storhall Karmøy til byggefeltet litt mot vest anser vi ikke
som viktig å få realisert nå, denne strekningen er ikke del av det sti-nettet som er etablert i området.
Saksdokumentene legger heller ikke opp til å bygge denne delen nå. Skal en ha en forbindelse
mellom turveien og byggefeltet i vest, er den naturlige traseen der den grønne stipplede linjen på
kartet litt lenger mot sør, her er en sti som benyttes i dag. Denne stien ligger utenfor planområdet.
Vea Turlag ser turveien mellom Storhall Karmøy og Revur som del av en rundløype med lys.
Rundløypen er beskrevet i saksdokumentene og fortsetter fra Revur med turveien fra Solstein til
Veamyr, videre gjennom byggefeltet Veamyr og Sletten til Storhall Karmøy.
Det mangler veilys fra Solstein til Veamyr, dette må også innarbeides i lysløype prosjektet. Turstien
fra Solstein til Veamyr ligger på kommunal eiendom og det ligger derfor til rette for at arbeidet med
å få på plass veilys langs turveien kan påbegynnes nå. Veilys langs turveien Solstein – Veamyr kan
realiseres som egen jobb, den har ingen tekniske avhengigheter sammen med reguleingen av
turstien Storhall Karmøy til Revur. Det er allerede montert veilys på Revurveien og på byggefeltet
Veamyr. Når en da får montert veilys på turveien som i reguleringsforslaget og fra Solstein til Veamyr
får en endelig ferdigstillt en meget lenge etterlengtet turvei rundløype med lys.
For Vea Turlag
Torbjørn Vea

