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1.0 BAKGRUNN

1.1 Hensikt med planen:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge g.nr. 88 bnr. 9. for 2 ulike boligtyper;
frittstående eneboliger og konsentrert bebyggelse i form av 6-mannsboliger. Samtidig må
det tilrettelegges for kjøreadkomst til boligområdet via nytt kryss med E134 Husøyvegen,
samt tilrettelegging for myke trafikanter direkte fra planområdet og inn mot gang/sykkelveien som ligger langs Fv. 547.

1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller:
På vegne av Odd Hansen Prosjekt AS oversendes vedlagte forslag til detaljreguleringsplan.

Fakturaadresse /
tiltakshaver for plansaken:

Forslagsstiller:
BREKKE AS

Odd Hansen Prosjekt AS
Sundvegen 20
4250 Torvastad
Merk: ”Torvastad”

Arkitektkontoret

BREKKE

HELGELAND

v/ Mona Fågelklo
Postboks 29
5501 Haugesund
tlf: 52700810, e-post: m.fagelklo@abhb.no

1.3 Konsekvensutredning:
Kommuneplanen viser formål bolig for planområdet. Kommunen har vurdert at tiltaket
ikke antas å kreve konsekvensutredning.

2.0 PLANPROSESSEN
2.1 Medvirkning:
Det er avholdt formøte med Statens vegvesen den 10.12.2016 (referat, vedlegg 1,
oppfølgingsmail 06.01.2016, vedlegg 2).
Det er avholdt oppstartsmøte med Karmøy kommune den 08.02.2016 (referat, vedlegg 3).
Oppstart planarbeid er varslet den 21.03.2016 iht. pbl § 12-8. Varsel er sendt til naboer og
offentlige instanser. Parallelt er saken annonsert under ”Kunngjøringer” i Haugesunds Avis
og utlagt på kommunens nettside. Varselfrist for innspill 02.05.2016. Vedlagt er varsel
(vedlegg 4) og varslingslister (vedlegg 5).
Det er den 13.06.2016 avholdt møte med kommunens næringssjef og støykonsulent for å
innhente informasjon om hva for noen aktivitet som foregår i inntilliggende i
næringsområde.
Det er den 08.12.2016 avholdt møte med kommunens vei-/va-seksjon for å gjennomgå
skisse til teknisk plan (referat, vedlegg 6).
Det er underveis vært ytterligere dialog og møter med Statens vegvesen mht. et senere
tilkommet krav om undergang ved Husøyvegen, jfr. pkt. 7.6 i denne beskrivelse hvor dette
er oppsummert og kommentert.
Det er avholdt møte med Karmøy kommune etter 1.gangs innlevering av planforslag. Etter
dette møtet er planforslaget revidert og komplettert ift. kommunens anvisninger.

3.0 PLANSTATUS
3.1 Regional plan for areal og transport på Haugalandet:
Senterstruktur:

Bilder:
Utsnitt
Haugalandet

fra

ATP

Planområdet Velde øst ligger mellom Tettstedssenteret Avaldsnes og Regiondelssenteret
Kopervik, men med gang-/sykkelavstand til Avaldsnes.
Overordnet prinsipp boligbygging:

Bilder: Utsnitt fra ATP Haugalandet

Planområdet Velde øst ligger ikke innenfor de prioriterte utbyggingssoner som fremgår av
ATP. Området ligger i forlengelsen av/nord for eksisterende boligområde på Fiskå, og i et
område hvor det i dag er mange publikumsrettede og besøks-/arbeidsplassintensive
funksjoner (Husøy havn, Haugesund lufthavn, Hydro, Gassco mv.). Det er sykkelavstand
til skole, barnehage og nærbutikk. Kollektivtrase ligger inntil planområdet. Ved å kunne bo
og samtidig jobbe på Velde med omegn så gjør at reiseavstander reduseres. Dette bidrar til
lavere transportvekst, energibruk og klimagassutslipp. Samtidig bidrar muligheten for
gange og sykkelbruk til økt folkehelse. Det er tilgjengelig kommunalteknisk infrastruktur
med tilstrekkelig kapasitet ved planområdet.

3.2 Kommuneplan:

I kommuneplanen 2014 - 2023 er området i sin helhet avsatt for bolig.

Bilde: Utsnitt fra kommuneplanen Kilde: Fonnakart

3.2 Gjeldende reguleringsplan:
Planområdet er regulert til industri
utbyggingspotensiale har aldri blitt utnyttet.

i

Bilde: Utsnitt fra gjeldende plan Kilde: Fonnakart

gjeldende

reguleringsplan.

Dette

3.4 Oppsummering av pågående planarbeid i nærområdet (utdrag av oppsummering gjort
av Karmøy kommune):
Husøyvegen er europaveg E134. Den inngår i KVU for Haugesund–området. I nasjonal
transportplan 2018 – 2029 er det bevilget 120 millioner til E134-arm til Husøy havn i
perioden 2024 – 2029 (fylkesflak NTP 2018 – 2029 Rogaland).
Kommunedelplanen for fv. 547 Veakrossen til E134 Helganesvegen er under utarbeiding.
Planprogram ble fastsatt i formannskapet 28.11.2016. Det er Statens vegvesen som har stått
for utlegging til første offentlig ettersyn. Det er et høyt konfliktnivå i forhold til alle
trasevalg.
Det jobbes med en detaljregulering for utviding av containerhavnen på Husøy. Det er så
langt ikke satt konkrete krav til utbedring av Husøyvegen, da det er uvisst hva innvirkning
utvidelsen har for trafikken på Husøyvegen. Statens vegvesen har varslet at de vil stille
krav til utbedringer hvis utvidelsen fører til økt belastning på Husøyvegen. Kommunen
støtter denne uttalelsen. Dette arbeidet er imidlertid bare på planprogram-nivå, så det er
ikke oversikt over hva tiltaket eventuelt innebærer for Husøyvegen på nåværende
tidspunkt.
Siden Husøyvegen inngår i en KVU-rapport, så er det vanskelig å si hva som kommer til å
skje med den. Grunnet konfliktnivået på foreslåtte trasevalg i kommunedelplanen fv 47
Veakrossen til E134 Helganesvegen, så er det pr. dd. ikke er avklart hvilken trase som blir
valgt sørover i kommunedelplanen. Dermed så vet en ikke om krysset til Husøyvegen blir
værende slik som det ligger, eller om et nytt hovedkryss til Husøy må opparbeides for å
koble eksisterende veg til den nye traseen.

4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
4.1 Beliggenhet/størrelse:
Arealet ligger nordvest på Velde, langs Fv. 547. Planområdet består av eiendommen gnr. 88
bnr. 9 mfl., og har et samlet areal på ca. 15,7 daa.

Bilde: Utsnitt fra varselkart Kilde: Ark. BHB AS

4.2 Dagens arealbruk/tilstøtende arealbruk:
Planområdet består av en haug som i hovedsak er bevokst av blandingsskog og kratt.
Bunnvegetasjon er gras. Det går en kryssende kjerrevei over området og frem til
naustbebyggelsen ved sjøen. Jfr. utsnitt av markslagskart for planområdet.

Bilde: Utsnitt fra markslagskart Kilde: Karmøy kommune
Nord for området ligger Umoe sitt verksted- og administrasjonsbygg, i øst ligger sjøen
med naustområde og sjøtomter, i sør ligger noen ubebygde eneboligtomter, og i vest ligger
Fv. 547.

4.3 Landskap:
Planområdet har en stigning fra kote 2 m til kote 14 m. Det har godt lysinnfall hele dagen.
Områdets nærhet til sjøen og utsikt over sjøen er en stor kvalitet.

Bilde: Sett fra øst Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Utsikt fra planområdet Kilde: Ark. BHB AS

4.4 Kulturminner:
Fylkesrådmannen v/kulturseksjonen har meldt fra om at det innenfor planområdet er
registrert to automatisk freda kulturminner i form av steinalderboplasser.

Bilde:
Utsnitt Temakart Rogaland – Kulturminner ID 127489 og ID 127498 Steinalderboplasser

4.5 Naturmangfold:
I vurderingen er det sjekket data i naturbaser. Av ”Temakart Rogaland” fremkommer
registrering av gjengroingsområde lauvskog på del av planområdet.

Bilde: Utsnitt ”Temakart” Rogaland – Landbruk – Gjengroingsområde ID 13612 Lauvskog
Av ”Artskart” fremkommer ikke registreringer i planområdet.

Bilde: Utsnitt ”Artskart”

I kravet i Naturmangfoldsloven § 8 står det at vurdering av naturmangfold skal baseres på
grunnlag av eksisterende og tilgjengelig kunnskap, og dette antas dermed å være oppfylt.

Da naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget så legges det til grunn at ytterligere
vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 9-12 ikke vil bli påkrevd.

4.6 Trafikkforhold:
Dagens adkomst til planområdet er via administrasjonsbyggets p-plass og videre på gangog sykkelvei som ligger mellom administrasjonsbygg og Rv. 47. Å videreføre bruken av
adkomst foran administrasjonsbygg vil være uhensiktsmessig ved fremtidig
boligutbygging av planområdet.
Det ligger kollektivholdeplasser både i nord- og sørgående retning langs Rv. 47. Det er
gangavstand til begge plasser. Kryssing av Fv. 547 for å komme til sørgående
kollektivlomme skjer i plan ved ”Flyplasskrysset”.
Barneskolen ligger i sør, på Håvik. Noe av skoleveien mot går gjennom lite trafikkerte
eneboligstrøk. I ”Møllesvingen” er det undergang for myke trafikanters kryssing av Fv.
547. Fra ”Møllesvingen” går det langsgående gang- og sykkelvei/skolevei frem til skolen.
Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole. Rv. 47 har langsgående gang- og sykkelvei/skolevei
fra planområdet. Kryssing av Husøyvegen skjer i plan, mens kryssing av Rv. 47 på Bø skjer
vha. undergang.

Bilde: Utsnitt ortofoto Kilde: Gule sider

4.7 Barn og unge/folkehelse:
Planområdet ligger i et område hvor det er mulig å nå Håvik barneskole med tilhørende
idrettsanlegg (2,6 km) og Bø ungdomsskole (2,6 km) vha. gange/sykkel. Det vurderes som
positivt med sykkelavstand til skole med hensyn til folkehelseperspektivet.
Per dags dato er det ikke etablerte lekeplasser i planområdets nærområde.

4.8 Sosial infrastruktur:
Nærmeste barnehage er Helganes barnehage som ligger rett vest for planområdet.
Barneskolen er Håvik barneskole. Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole.
Nærbutikken er Coop Prix på Veldetun, som ligger i gangavstand fra planområdet.

4.9 Teknisk infrastruktur:
I oppstartsmøte ble det opplyst at overvann fra planområdet kan ledes rett til sjøen.
Det vil ikke være selvfall på kloakken fra planområdet, og må derfor påberegnes å etablere
en kloakkpumpestasjon. Denne ønsker ikke kommunen overta for drift og vedlikehold.
Karmøy kommune har utført en kapasitetstest for vann, herunder brannvann, jfr.
Kapasitetstester vannmodell dat. 10.01.2018 (vedlegg 7). Beregninger i vannmodellen viser
at tilgjengelig kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom planlagt boligfelt forsynes fra
Husøyvegen.
I dialog med Haugaland kraft så er det gitt tilbakemelding at det er behov for ny trafo
internt i planområdet.

4.10 Grunnforhold:
Grunnens beskaffenhet i planområdet antas å være fast fjell med et molddekke i varierende
dybde.

4.11 Støyforhold:
Deler av planområdet er støybelagt fra Rv. 47, samt fra punktstøy fra næring. Støyforhold
er vurdert av Siv. Ing Bjørn Leifsen i støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8).

5.0 ROS
Som grunnlag for utarbeidelse av ROS er brukt veileder T-1490. I pkt. 5.1 beskrives
nåsituasjonen (før regulering) for situasjoner/hendelser som antas å kunne være aktuelle
for planområdet, i pkt. 5.2 beskrives ny situasjon (etter utbygging iht. vedtatt plan). For å
gi en visuell og kvantiserbar fremstilling er det benyttet verdier i risikomatrise nedenfor.

Hendelser som blir vurdert som uaktuelle i pkt. 5.1 utgår i sin helhet i 5.2, om ikke risikoen
er vurdert som forandret ved utbygging iht. vedtatt plan.

Bilde: Risikomatrise (Kilde: Veileder T-1490)

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunkt ikke akseptabelt
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes
Tiltak som reduserer sannsynlighet skal vurderes først. Hvis ikke dette er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.
Vurdering av sannsynlighet er inndelt i:
Svært sannsynlig/kontinuerlig (5)
Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4)
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3)
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2)
Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1)
Vurdering av konsekvens:
Ubetydelig/ ufarlig (1)
Mindre alvorlig/ en viss fare (2)
Betydelig/ kritisk (3)
Alvorlig/ farlig (4)
Svært alvorlig/ katastrofal (5)

5.1 Eksisterende situasjon

Hendelse/situasj Aktuelt?
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5.2 Ny situasjon
Nedenfor beskrives håndtering av situasjoner som forandres etter utbygging iht. vedtatt
regulering.
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6.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Generelt om planens hensikt
Planområdet har en attraktiv lokalisering med bakgrunn i dets nærhet til store
arbeidsplasser så som; næringsområdet på Husøy, flyplassen på Helganes, industriparken
på Hydro og Gassco. Det er vurdert som interessant å kunne tilby en mikset typologi,
tilpasset ulike typer brukere. Tiltakshaver har foreslått området for konsentrert småhus i
form av horisontal-/vertikaldelte bygninger, samt små frittstående eneboliger. Totalt er det
tenkt etablert 33 boenheter.
Det har vært viktig å avsette arealer lengst nede mot sjøen som grønnstruktur og til bruk
for fellesskapet. Kulturminnene i området har gitt føringer for lokaliseringen av
infrastruktur og bygninger, samtidig som en har forsøkt at flest mulig boenheter/boliger
skal ha utsikt til sjøen. Nærlek/kvartalslek er lagt sentralt og lett tilgjengelig for alle
beboere i området, samtidig som den bidrar til å knytte området sammen og være en
”lysåpning” internt i bebyggelsen.
Kjøreadkomsten er tilrettelagt fra E 134 Husøyvegen, mens det er valgt å tilrettelegge for
direkte tilkomst for myke trafikanter fra gang- og sykkelvei som går langs Fv. 547, hvor
også kollektivlommene er lokalisert. Parkeringen i planområdet er løst vha. gatetun som
skal trafikkeres på lik linje som en p-plass, i gangfart. ”Shared spaces” er en effektiv måte å
utnytte arealer på. Samtidig har det vært fokus på å opprettholde tilkomst og parkering for
nausteiendommer ved sjøen.

6.2 Reguleringsformål
Detaljplanen består av følgende reguleringsformål; konsentrert småhus, frittstående
småhus, renovasjonsanlegg, energianlegg-trafo, avløpsanlegg-pumpestasjon, kjørevei,
gatetun, gangadkomst, parkering, annen veigrunn-tekniske anlegg, annen veigrunngrøntanlegg, grønnstruktur og turvei.

Bilde: Utsnitt detaljplan Kilde: Ark. BHB AS

Arealbruken er fordelt som følger:
Formål
Kvm
Konsentrert småhus
Frittstående småhus
Industri/lager
Renovasjonsanlegg
Energianlegg-trafo
Avløpsanlegg-pumpestasjon
Kjørevei
Adkomst

1909,58
4561,11
994,58
69,12
22,49
33,33
1157,76
84,15

Gatetun
Gangadkomst
Parkering
Annen veigrunn – tekniske
anlegg
Annen
veigrunn
grøntanlegg
Grønnstruktur
Turvei
Sum.

1167,37
574,75
1136,02
949,36
1342,33
3485,90
83,56
17571,44
kvm
17,6 daa

6.2.1 Konsentrert småhus
I område KS tillates oppført konsentrert småhus i form av horisontal-/vertikaldelte
flermannsboliger med tilhørende bodanlegg.
Tillatt maks byggehøyde for flermannsbolig er angitt med kotehøyde på plankart.
Tillatt maks byggehøyde for bodanlegg er 3,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet. Det tillates
overskridelse for takoverbygg ved innganger og for terrasser på terreng.
Det skal etableres min. 8 kvm privat skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal for hver
boenhet.
For hver boenhet i område KS skal det etableres 0,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet som
felles gjesteparkering ved boligens adkomst.
Kommentar:
Perspektiver vedlegg 9, viser 3 stk. konsentrerte småhus; to 6-manns boliger og en 8-manns bolig
med gangadkomst fra felles gatetun/parkering. Ved å dele opp bebyggelsen i 3 bygninger så kan
bygningsmassen tilpasses terrenget som er jevnt fallende mot sjøen. Det er valgt å plassere den
største bygningsmassen mot nord, med ryggen mot næringen. Den skjermer mot næringen vha.
boder og gjerder. Kravet om 8 kvm privat, skjermet uteoppholdsareal er samstemt med pkt. 5.3.2.3 i
Kommunalteknisk norm. Kommunens norm setter krav til at det avsettes nødvendig areal for
sykkelparkering innen- og utendørs. Derav er det satt krav om min. 0,5 plass gjesteparkering pr.
boenhet ved boligens adkomst. I tillegg har alle mulighet til innendørs sykkelparkering i sportsboder.

6.2.2 Frittstående småhus
I område FS tillates oppført frittstående småhus med tilhørende bod.
Tillatt maks byggehøyde for bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Tillatt maks byggehøyde for bod er 3,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet. Det tillates
overskridelse for takoverbygg ved innganger, for terrasser på terreng, samt for
støyskjermer.
Det skal etableres min. 15 kvm skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal for hver bolig.
Kommentar:
Perspektiver vedlegg 9, viser 15 stk. frittliggende småhus med gangadkomst fra felles parkering.
Boligenes gangadkomster er lagt slik at det er det mulig å tilpasse kotehøyden på bygningene til det
fallende terrenget, samt for å oppnå universell utforming på gangadkomster.
Kravet om 6 -10 m dybde på hage pkt. 5.3.2.4 i Kommunalteknisk norm ivaretas. Alle boliger vil ha 6
– 11 m dybde og min. 45 kvm uteareal på bakkeplan, der hvor utsikt til sjøen ligger, samtidig vil alle
boliger ha ca. 30 kvm takterrasse. I tillegg kommer øvrig areal omkring boligen.

6.2.3 Industri/lager
Innenfor område I/L skal det oppføres bygninger for industri/lager.
Kommentar:
Formålet er tatt inn i planen for å få fastsatt byggegrense mot ny adkomstvei.

6.2.3 Renovasjonsanlegg
Innenfor område R skal det oppføres renovasjonsanlegg for oppstilling av
renovasjonsdunker. I forbindelse med anlegget skal det avsettes plass for postkasser.
Renovasjonsplassen er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.
Kommentar:
Renovasjonsplassen/plass for postkasser er plassert i gatetunets begynnelse, hvor
renovasjonsbil/postbil har godt snuareal. Det er vist byggegrense mot gatetun slik at stasjonen ikke
plasseres helt inntil gatetunet.

6.2.4 Energianlegg-trafo
Innenfor område E skal det oppføres trafo.
Område for trafo er offentlig.
Kommentar:
Trafo er plassert på plass som er forevist av Haugaland kraft, med tilkomst og snumulighet for
lastebil. Det er satt byggegrense mot gatetun slik at trafo plasseres mest mulig tilbaketrukket.

6.2.5 Avløpsanlegg-pumpestasjon
Innenfor område A skal det oppføres pumpestasjon.
Område for pumpestasjon er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.
Kommentar:
Pumpestasjon er plassert på planområdets laveste punkt, med tilkomst via parkering P. Stasjonen
skal ikke ha ”hus”, kun kumme. Den skal være felles for rettighetshaverne i KS og FS, og blir dermed
ikke overført til kommunen for drift og vedlikehold.

6.2.6 Kjørevei
Innenfor område V skal det etableres kjørevei til byggeområdet. Asfaltert bredde 5 m.
V er felles for rettighetshaverne av område KS, FS, rettighetshaverne av eiendommene 88/7,
88/10, 88/14, 88/17, 88/58, 88/72, og rettighetshaverne av naust-/sjøeiendommene 88/73,
83/93, 84/47, 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5. Disse i fellesskap
har ansvar for drift og vedlikehold av V.

6.2.6 Adkomst
Innenfor område A1 – A2 skal det etableres adkomst til industri/lager.
A1 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/7, 88/14, 88/17, 88/58, 88/73. Disse i
fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av A1.
A2 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/10, 88/72. Disse i fellesskap har
ansvar for drift og vedlikehold av A2.

6.2.7 Gatetun
Innenfor område GT skal det etableres gatetun som skal fungere som adkomst til boliger,
naust-/sjøeiendommer, samt som skal brukes som snuareal fra parkering. Asfaltert bredde
6,5 m.
Gatetun er felles for rettighetshaverne av område KS, FS og naust-/sjøeiendommene 88/73,
83/93, 84/47, 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5. Disse i fellesskap
har ansvar for drift og vedlikehold av GT. Tilkomst via GT til naust-/sjøeiendommer
forutsetter at eiendommene brukes til naustbebyggelse.
Kommentar:
Illustrasjon (vedlegg 28) gir et inntrykk av hvordan en ser for seg gatetunet utformet.

6.2.8 Gangadkomst
Innenfor område G skal det etableres gangadkomster. Asfaltert bredde 3 m.
Gangadkomster er felles for rettighetshaverne i KS og FS.

6.2.9 Parkering
Innenfor område P og P1 skal det etableres parkeringsplasser.
Område P er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.
Område P1 er felles for rettighetshaverne i inntilliggende naust-/sjøeiendommer, men skal
til enhver tid være åpen og tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel.
Kommentar:
Parkering P rommer tilsammen 53 stk p-plasser som skal brukes i fellesskap. Dette utgjør min. 1,5 pplasser pr. boenhet. Av disse er 10% HC-plasser i tråd med kommunens vegnorm. HC-plasser er
plassert lett tilgjengelig inntil gangadkomster. Kravet i kommunens vegnorm for > 10 boenheter med
parkering brukt i fellesskap, er 1,25 p-plass pr. boenhet.
Parkering P1 er lagt inn for å tilrettelegge for tilkomst og felles parkering for naust-/sjøeiendommer
øst for planområdet. Disse har i dag sin tilkomst via den kjerrevei som krysser planområdet. I
bestemmelser er det også sagt at denne parkeringsplass til enhver tid skal holdes åpen for
allmenhetens frie ferdsel i strandsonen, på lik linje som det er gjort for turvei som går sørover. Dette
for å ikke ekskludere allmenheten fra tilgang til sjønær rekreasjon.

6.2.10 Annen veigrunn – tekniske anlegg
Innenfor område AVT kan det etableres frisiktsoner, murer, rekkverk, skråninger og
skjæringer.

6.2.10 Annen veigrunn – grøntanlegg
Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.
Annen type tiltak (graving og lign.) er forbudt for å ivareta kulturminne beliggende i
båndleggingssone H730_1 (jfr. pkt. § 38).

6.2.11 Grønnstruktur
Område GRØN er buffer mot industri/lager i nord. Innenfor område GRØN skal det
etableres grøntanlegg.
Arealer belagt med båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og GRØN2 skal
brukes for frilek/rekreasjon i naturtilstand for å ivareta kulturminne beliggende i sonen (jfr.

pkt. §§ 38 og 39). Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides som kombinert nærlek/kvartalslek
med parkmessig oppholdsareal.
Opparbeidet nærlek/kvartalslek skal være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i nærlek/kvartalslek
skal være samstemt med krav i kommunens lekeplassnorm.
GRØN, GRØN1 og GRØN 2 er felles for rettighetshaverne i KS og FS.
Kommentar:
Iht. kommunalteknisk norm er samlet arealbehov for felles uteopphold/lek 75 kvm pr. boenhet når
antall boenheter > 25 stk (jfr. tabell 5.1.4).

Bilde: Samlet arealbehov Kilde: Kommunalteknisk norm tabell 5.4.1

Dette utgjør et samlet krav om 2,6 daa i dette tilfelle. Planen tilrettelegger for tilsammen 2,7 daa
felles uteoppholdsareal. I beregning er ikke medtatt område GRØN som er en buffersone mot
industri/lager i nord. Nedenfor vises arealer som inngår som inngår i felles uteoppholdsareal.

Bilde: Arealer som inngår i felles uteoppholdsareal er vist med skravur Kilde: Ark. BHB AS

Nedenfor vises en illustrert opparbeidelse av nærlek/kvartalslek. Det er vist variasjon i overflater og
utstyr for å tilpasse ulike alders-/funksjonsnivå, og det er tilrettelagt med bord/benker for opphold.
Kulturminner i båndleggingssone H730_1 og H730_2 forblir liggende som urørt naturterreng for fri
utfoldelse. Endelig utførelse av felles uteopphold vil bli vist i byggesak, i form av en detaljert
situasjonsplan M1:200.

Bilde: Illustrasjon uteopphold Kilde: Ark. BHB AS

6.2.12 Turvei
Innenfor området skal det etableres terrrengtilpasset turvei med enkel
opparbeidelse/grusdekke.
Turvei er felles for rettighetshaverne i KS og FS, men skal til enhver tid holdes åpen og
tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel i strandsonen.
Kommentar:
I bestemmelser er det også tillagt at turvei til enhver tid skal holdes åpen for allmenhetens frie ferdsel
på lik linje som det er gjort for parkering P1 som ligger langs naust-/sjøeiendommer. Dette for å
tilrettelegge for allmenhetens tilgang til strandsonen, samt for å tilrettelegge for adkomst til naust/sjøtomter.

6.2.13 Sikring frisikt
Det skal til enhver tid opprettholdes frisikt i sonene i 0,5 m høyde over tilstøtende vegs
planum.

6.2.14 Sikring oppmerksomhetsfelt
I H190_1 – H190_7 skal det etableres fartsreduserende oppmerksomhetsfelt. Omfang og
utforming skal fremgå av teknisk plan.
Kommentar:
For å kunne nytte gatetunet som ”shared space” så forutsettes det trafikkering i gangfart. For å sikre
dette så er det lagt inn oppmerksomhetsfelt i sonene H190_1 – H190_5.

6.2.15 Båndlegging kulturminne
Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 som er båndlagt etter lov om kulturminner finnes
det to aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak
som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§
3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av
for ikke å gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner
skal fremgå av teknisk plan.

6.2.16 Hensyn støy
Det vises til vurdering utført av Siv. ing. Bjørn Leifsen dat. 07.08.2018. Området er
støyutsatt.
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012 skal følges.
Innendørs støynivå i boliger skal ikke overstige Lden 30 dBA, privat støyskjermet areal og
areal for felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1 skal ikke overstige Lden 55 dBA.
Det må dokumenteres at hver leilighet i KS har min. 8 kvm privat støyskjermet uteareal og
at hver bolig i FS har min. 15 kvm privat støyskjermet uteareal.
Før det gis igangsettingstillatelse i planområdet må det dokumenteres at innen-/ og
utendørs støynivå ligger innenfor tillatte grenseverdier.
Evt. påkrevd tiltak skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til
boenheter/uteoppholdsområde som tiltaket skjermer for.
Kommentar:
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 05.07.2016 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 547 og noe punktstøy fra næring, dog
ikke over retningslinjenes krav, samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensing fra
biltrafikk er vurdert og avkreftet.

Støytiltak mot Fv47 viser seg vanskelig kunne gjennomføres uten altfor høye skjermer. Lokale tiltak i
form av støyskjermer anbefales, sammen med tiltak på balkonger og fasader der utvendig støynivå
blir mer enn Lden=60 dBA.
Ut fra dagens næringsvirksomheter blir planområdet ikke plaget av høyt støynivå (dvs. over
retningslinjenes krav). En bør vurdere å ta høyde for at virksomhetene kan endres til å avgi et høyere
støynivå. En anbefaler derfor å sette inn noen bedre vinduer enn standardvinduer mot nord der
nærmeste bedrift ligger.
Bestemmelser ivaretar krav til håndtering av støy og kommunens håndhevelse av ferdigstillelse av
evt. påkrevde støytiltak.

6.2.17 Teknisk plan
Tekniske anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er godkjent av
Karmøy kommune.
Av teknisk plan skal det fremgå en samlet OV-løsning for hele planområdet.
Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan for kryss. Kryss
skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd med
håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134 Husøyvegen skal
være godkjent av Statens vegvesen før byggestart.
Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i
krysset E134/fv. 547, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht.
byggeplan godkjent av Statens vegvesen.
Tekniske anlegg, kryss med E134 Husøyvegen og sikring av myke trafikanters
plankryssing av E134 Husøyvegen skal være ferdigstilt og godkjent av hhv. kommune og
vegvesen før det gis brukstillatelse til nye boliger i planområdet.
Kommentar:
Ing. Alvseike har utarbeidet foreløpig skisse til teknisk plan dat. 21.06.2018 (vedlegg 10). Denne
illustrerer en mulig løsning av va-anlegg, samt kvalitetssikrer kryssutforming og veistigning. Nytt
kryss med E134 Husøyvegen er utformet i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Bestemmelser § 41 ivaretar kommunens og vegvesenets godkjenning av planer, samt godkjenning og
håndhevelse av ferdigstillelse av anlegg.

6.2.18 Situasjonsplan
Utomhusanlegg skal opparbeides iht. situasjonsplan M1:200 som er godkjent av Karmøy
kommune.
Situasjonsplanen skal vise:
- bygningers plassering

- murer/gjerder/støytiltak med høydesetting
- inndeling av felles parkeringsanlegg; eksklusiv parkering for hver boenhet, felles
gjesteparkering, HC-parkering
- sykkelparkering (område KS)
- utforming av felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1, innredning med spesifisert
utstyr iht. kommunalteknisk norm
- utforming av renovasjonsplass
- planting av fellesareal, pollen-/og giftfri beplantning
- belysning av fellesareal
- fysisk sperring
Anlegg skal være ferdigstilt og godkjent av Karmøy kommune før det gis brukstillatelse
for nye boliger.
Kommentar:
Ark. BHB AS har utarbeidet foreløpige perspektiver (vedlegg 9) som gir en pekepinn på hvordan
området er tenkt utformet. Bestemmelser § 41 ivaretar kommunens godkjenning av plan, samt
godkjenning og håndhevelse av ferdigstillelse av anlegg.

6.2.19 Estetikk
Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom.
Bebyggelsens utforming, materialbruk og fargesetting skal gis et helhetlig uttrykk.
Kommentar:
Planområdet er gitt en god utnyttelse på 2,6 boenheter/daa (kjørevei inn til området er ikke medtatt i
beregning). Kommuneplanen legger ikke føringer for bygningsmassen i området. Stedets positive
trekk så som utsynet over sjøen er lagt vekt på, og ivaretatt, både sett fra boliger og fra uteområder.
Arkitektens fokus har vært at bygningsmassen og tilhørende uteområder blir gitt en god estetisk
utforming som gjenspeiler vår tids formspråk. Sør i planområdet er det er valgt å tilrettelegge for
små eneboliger for å få en fin overgang til eksisterende eneboligområde i sør. Dette gir en sømløs
videreføring av eksisterende bebyggelse. Mot næringsområdet er det lagt en ”vegg” med større
bygningsmasse, hvor grønnbuffer, bodanlegg og gjerder konstruktivt avskjærer bebyggelsen fra
næringen.

6.2.20 Støttemurer/sikringsgjerder/støyskjermer
I planområdet tillates det oppført støttemurer, sikringsgjerder og støyskjermer utenfor
grense for planlagt bebyggelse i byggeområder, dvs. i eiendomsgrense, inntil vei V,
gatetun GT, gangadkomst G, internt i byggeområde KS og FS.
Kommentar:
Terrenget i planområdet er fallende mot sjøen. For å ha anledning å terrengtilpasse utbyggingen så
må det etableres støttemurer, evt. med et gjerde på topp avhengig av krav til sikring. Av støyrapport
fremgår at støyskjerming lokalt kan være aktuelt for deler av planområdet, derav bestemmelse om
støyskjermer. Planområdet fremstår som et helhetlig boligtun, og all veigrunn og uteoppholdsarealer

i tunet vil bli felles eiet av rettighetshaverne i tunet. En ønsker derfor å ha totalopparbeidede
overganger, dvs. legge murer og gjerder inntil veiside for å unngå skjemmende restarealer.

6.2.21 Byggegrense mot sjø, jfr. byggeforbud pbl § 1-8
Byggegrense mot sjø for boliger fremgår av §§ 3, 8. Byggegrense for øvrige tiltak 100-m:s
sonen er sammenfallende med planens avgrensning (herunder fradelinger og
byggemodning av regulerte arealer). Overvannsledning beliggende utenfor planområdet
tillates lagt ut i sjøen til påkrevd dybde iht. godkjent teknisk plan.
Kommentar:
For å omgå byggeforbud i pbl § 1-8 må dette fastsettes i detaljplanen. Bestemmelse § 45 gir rett til
fradeling, byggemodning og utlegging av ov-ledning i byggeforbudssonen i 100 m:s beltet.

6.2.21 Evt. funn av ytterligere kulturminner
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med gjennomføringen av
planen må straks varsles Rogaland Fylkeskommune og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner §
8, 2. ledd.

6.2.22 Brann
Kommentar:
Q Rådgivning har utarbeidet foreløpig brannteknisk vurdering dat. 27.11.2017 (vedlegg 11).

6.2.23 Soldiagrammer
Kommentar:
Soldiagrammer (vedlegg 12) dokumenterer at min. 50% av arealene er solbelyst ved vår/høstjevndøgn kl. 15.00 og har min. 5 t. sol pr. dag.

6.2.24 Terrengtilpassning
Kommentar:
Perspektiver (vedlegg 9) og snitt (vedlegg 13) dokumenterer terrengtilpassingen.

7.0 INNKOMNE INNSPILL
Nedenfor er innkomne innspill gjengitt. Det følger kommentarer til hvert enkelt av
innspillene.

7.1 Haugaland kraft – 31.03.2016 (vedlegg 14)
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft sine nettanlegg i området.

Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Vi gjør spesielt oppmerksom på våre høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Avhengig av planlagt behov for nytt effektuttak, kan det være aktuelt med en ny
nettstasjon / trafokiosk og nye høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Vi vil kunne uttale oss om dette og øvrige nye strømforsyningsanlegg til området når
konkrete planer for dette foreligger.

7.2 Haugaland kraft – 09.11.2016 (vedlegg 15)
Ditt vedlagte forslag til trafoplassering er ok for Haugaland Kraft Nett.
Kommentar til 7.1 – 7.2:
Plassering forevist av kraftlaget er ivaretatt i planforslag. Tilkomst til trafo vil bli sikret med
privatrettslig avtale.

7.3 Fylkesmannen i Rogaland – 11.04.2016 (vedlegg 16)
Saken gjelder oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 88/9 m.fl. sørøst for
”flyplasskrysset” i
Karmøy kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhus med
tilhørende anlegg.
Fylkesmannen forutsetter at reguleringen blir utformet i samsvar med gjeldende
kommuneplan.
Planen må vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, og natur- og friluftskvaliteter
i
området må sikres. Det er viktig at planen sikrer en grønn sone ned mot sjøen som ivaretar

strandsoneverdiene i området. Det må også innarbeides støytiltak i planen som tar stilling
til støy fra tilgrensende industriområde og Karmøyvegen (Fv.547). Grenseverdiene for støy
må ikke bli høyere enn hva støyretningslinjene i T-1442 tilrår.
Kommentar til 7.3:
Kommuneplanen er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag. Vurdering iht.
naturmangfoldloven er utført, jfr. pkt. 4.5 i denne beskrivelse. Areal lengst ned mot naust/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel langs sjøen er sikret i §§ 28
og 35. Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.

7.4 Fylkesmannen i Rogaland v/Kulturavdelinga – 18.04.2016 (vedlegg 17)
Innanfor planområdet er det registrert to automatisk freda kulturminne: ID 127489 og
127498 - steinalderbuplasser.
ID 127489 og 127498 Steinalderbuplassar
Steinalderbuplassane med Askeladden ID 127489 og 127498 med fem meters sikringssone,
må markerast på plankartet som omsynssone d) H730 i kombinasjon med LNF-R, eventuelt
grøntområde med tilhøyrande reguleringsbestemming:
Hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner, H730: Innanfor «hensynssone for
båndlegging etter lov om kulturminner finst det to steinalderbuplassar med ID 127489 og
127498. Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydelegge eller utilbørlig
skjemme kulturminna eller foreta nokon form for fysiske inngrep i området, jf.
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast
med kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike
tiltak fremjast i form av ei reguleringsendring.
Området rundt desse kulturminna må markerast med omsynssone c) SOSI-kode H570
rundt omsynssonane d). Til omsynssone c) må det knytast ei bestemming som sikrar at det
ikkje blir ført opp bygg eller anlegg for tett på dei automatisk freda kulturminna, jf. §3
vedrørande skjemming. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast med
kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminne §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak
fremjast i form av ei reguleringsendring.
Eit alternativ til å regulere det aktuelle områda til omsynssonar er at tiltakshavar får
vurdert dispensasjonsspørsmålet for busetnadsspora. Saka vert då oversendt
Riksantikvaren med ei tilråding frå Rogaland fylkeskommune og Arkeologisk museum
UiS. Det er i ein tidlegare plan - plan 4015 Reguleringsplan aust for Flyplasskrysset
Velde/Karmsund verft, frå 2009 gjeve dispensasjon frå Kulturminnelova §8.4 ledd, for
desse kulturminna (brev frå RA datert 28.09.2009). I og med at den no varsla planen er ein
ny plan, vil dette kreve ei ny dispensasjonsbehandling.
Vi kan allereie no signalisere, som i 2009, at vi vil kunne tilrå ein dispensasjon på vilkår av
at det vert gjennomført naudsynte utgravingar før utbygginga startar. Ei slik utgraving vil
måtte bekostast av tiltakshavar jf. Kulturminnelova §10. Vi ber om ei skriftleg
tilbakemelding dersom tiltakshavar ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet.

Dersom tiltakshavar ønsker å søke om dispensasjon frå fredingsvedtektene vil saksgangen
vere slik: Når Rogaland fylkeskommune får inn planen på offentleg ettersyn vil saka bli
oversendt Riksantikvaren som rette dispensasjonsstyresmakt med kopi til Arkeologisk
museum UiS. Først på dette stadiet i planprosessen har RA eit tilstrekkeleg grunnlag for å
vurdere dei automatisk freda kulturminna opp mot dei tiltaka og inngrepa som planen
inneber. RA vil vurdere saka, mellom anna ut frå fylkeskommunens og Arkeologisk
museum UiS sine vurderingar og tilrådingar. Dersom det vert gjeve dispensasjon med
vilkår om nærare undersøkingar, må det gå klart fram av reguleringsbestemmingane i
vedteken plan at arkeologiske undersøkingar skal gjennomførast før dei planlagte tiltaka
vert sette i gang. Når planen er vedteken vil ein kunne gjennomføre undersøkingane, og
først på dette stadiet vil RA kunne fastsette endeleg omfang av og kostnader for dei
arkeologiske utgravingane, jf. Lov om kulturminne §10.
Dersom planen er å søke om dispensasjon må ein fjerne ruteskravur (H730) og berre legge
inn omrisset av sjølve fornminnefeltet med Askeladden ID 127489 og 127498 på plankartet.
Vi vil minne om at dersom ein ikkje vel eitt av desse to alternativa, vil det bli reist motsegn
til planen når den kjem på offentleg ettersyn
Kommentar til 7.4:
Tiltakshaver har vurdert og forkastet å sende dispensasjonssøknad. Det er ønskelig å bevare
kulturminnene. Stenalderboplassene med Askeladden ID 127489 og 127498 inkl. fem meters
sikringssone, er markert på plankartet som båndleggingssone H730_1 og H730_2 i kombinasjon med
grøntområde og med tilhørende planbestemmelser §§ 38 og 39 som sier følgende;
”Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to
aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade,
ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av for ikke å
gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av
teknisk plan.”

7.5 Fylkesmannen i Rogaland v/Regionalplanavdelingen – 20.04.2016 (vedlegg 18)
Varslet område ligger ca. 500 meter sør for Velde med noe service for fremtidige beboere.
Avstand til Avaldsnes er ca. 1,5 kilometer. Området vil ha gode gang- og
sykkelveiforbindelser nord- og sørover langs fylkesvei 47. Her ligger også kollektivaksen
med busstilbud. Dette tilsier en noe høyere tetthet enn for eneboligbebyggelse, dvs. over 2
boliger pr. dekar. Kommuneplanen gir bestemmelse om 2,5 boliger pr. dekar for arealer
som ligger innenfor 300 meters avstand til kollektivaksen i fv. 547.
Kommuneplanens øvrige bestemmelser forutsettes fulgt i planarbeidet, særlig med hensyn
til kvalitet i boligenes uteområder for alle aldersgrupper.
Fylkesrådmannen forutsetter at natur- og friluftskvaliteter blir ivaretatt, spesielt med
hensyn til tilgjengelighet i strandsonen med grønn sone ned mot sjøen.

Planen må sikre nødvendig støyskjerming, både fra veitrafikken og fra industrien som
ligger nord for planområdet.
Kommentar til 7.5:
Planområdet har en tetthet på ca. 2,6 boliger pr., som er i tråd med kommuneplanens bestemmelse for
utbyggingsområder inntil kollektivakse.
Kommunens lekeplassnorm legges til grunn for størrelse og kvalitet på boligenes uteområder. For
øvrig vises til kommentarer gitt i pkt. 6.2.11.
Areal lengst ned mot naust-/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel
langs sjøen er sikret i §§ 28 og 35.
Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.

7.6 Statens vegvesen – 29.04.2016 (vedlegg 19)
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen,
og
som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og
naustområde.
Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 547. Statens
vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til E134, fv. 547 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen hadde møte med utbygger den 10.12.2015. I dette møtet ble det orientert
om planene for området. Statens vegvesen påpekte at kryss mot E134 må reguleres i tråd
med gjeldende håndbøker og vegnormaler.
Kryssutforming:
Kryss til E134 Husøyvegen må utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming .
Krysset må tilfredsstille kravene i vegnormalen til mellom annet radier, stigning og sikt.
Radier og siktsoner skal være målsatte.
Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av krysset mot E134.
Teknisk plan skal utføres i tråd med vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Planen
skal inneholde nødvendig teknisk grunnlag, som for eksempel C-tegninger og plan for
håndtering av overvann, og den skal godkjennes av Statens vegvesen før byggestart.
Tilstøtende planarbeid:
Husøyvegen

Statens vegvesen jobber med oppgradering av E134 Husøyvegen. Gjeldende
reguleringsplan 496 Husøyvegen (godkjent 2004) må revideres. I ny reguleringsplan
legges det opp til H1 standard med utvidelse av dagens trase. Pr. i dag er det ikke avsatt
midler til dette prosjektet og det er usikkert når planarbeidet vil starte opp.

KVU Haugesund
Det er utarbeidet en KVU rapport for Haugesund som har utstrekning fra E39 Aksdal til
E134 Helganesvegen. Denne er under behandling i departementet. Her er det anbefalt
konsept 5 som legger opp til enten bruk av dagens trase og ny 2- feltsveg eller 4 felt i
dagens trase Helganeskrysset til Bøkrysset, 60 km og rundkjøringer. Kryssløsning til
Husøyvegen er ikke detaljavklart.
Kommunedelplan fv. 547 Veakrossen til E134 Helganesvegen
På grunn av Kommunedelplan fv. 547 Veakrossen – E134 Helganesvegen må byggegrensen
reguleres minimum 30 meter fra vegmidte på fv. 547. Mellom byggegrense og fylkesveg
skal det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens
funksjon i samsvar med reguleringsformålet. Det gjelder bl.a. areal til parkering,
manøvrering av kjøretøy, opphold, lagring, faste installasjoner osv.
Annet:
Strategiske støykart kan sees på www.vegvesen.no. Støykartet for Karmøy kommune viser
at deler av planområdet ligger både i gul og rød støysone i forhold til både fv. 547 og E134.
Trafikkstøy må utredes som del av detaljplanleggingen. 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-1442 og angi krav til tiltak.
For å sikre overlapp i pågående planarbeid på både fv. 547 og E134 bes det om tett dialog
med Statens vegvesen i det videre planarbeidet.
Kommentar:
Kryssutforming
I planbestemmelser § 41 er krav til kryssutforming, tegningsgrunnlag og Statens vegvesen sin
godkjenning av planer ivaretatt. Det er sagt; ”Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht.
detaljert teknisk plan. Kryss skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal
utføres i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.”
Byggegrense
Byggegrense mot senter fv. 547 er lagt til 30 m. Arealet mellom byggegrense og fv. 547 er vist som
annen veigrunn. I § 30 er sagt; ” Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.”
Støyhåndtering
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 547 og noe punktstøy fra næring (dog

ikke over retningslinjenes krav), samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensning fra
biltrafikk er vurdert og avkreftet. Håndtering av støy er ivaretatt i planbestemmelser § 40. For
ytterligere omtale vises til pkt. 6.2.16 i denne beskrivelse.
Annet
Grunnet vegvesenets ønske om dialog i planprosessen så ble det den 18.01.2017 avholdt møte med
Statens vegvesen for å presentere foreløpig prosjekt. Samtidig ble det bedt om en bekreftelse at det
ikke var fremsatt rekkefølgekrav om undergang under Husøyvegen. Bekreftelsen ble etterspurt
grunnet Karmøy kommune sitt spørsmål til dette ved gjennomgang av foreløpig teknisk skisse.
I påfølgende tilbakemelding dat. 24.02.2017 (vedlegg 20) fremsatte Statens vegvesen rekkefølgekrav
om undergang under E 134 Husøyvegen. Dette kravet ble ikke fremstilt i Statens vegvesen sitt
innspill til planoppstart dat. 29.04.2016.
I senere dialog og møter har vegvesenet opprettholdt sitt krav.
Rekkefølgekravet som Statens vegvesen fremsatte i tilbakemelding den 24.02.2017 gir tiltakshaver for
plansak helt forandrede forutsettinger for å klare å gjennomføre prosjektet. Regulering og etablering
av undergang på en H1-vei er vurdert å være et meget kostbart rekkefølgekrav og burde vært
fremstilt ved oppstart av planarbeid.
Alle parter er nok samde om at det ville vært en trafikksikkerhetsmessig god løsning å få etablert en
undergang for kryssing av E134 for myke trafikanter som ferdes nord/sør langs fv. 547, men en ser
ikke at dette kan være en forholdsmessig kostnad å pålegge et slik marginalt prosjekt.
Husøy er en nasjonal fiskeri- og stykkegodshavn, kryssingen av Husøyvegen er en del av sykkelnettet
på Karmøy, her går også den internasjonale sykkelruten North Sea Cycle Route, som er en skiltet
sykkelrute. Trafikksikkerheten i dette punktet må kunne forventes ivaretatt av offentlige myndigheter
uavhengig av dette prosjekt, da dette er et noe som er av stor betydning for sikker drift av den
nasjonale havnen, sikkerheten for de som allerede bor, går og sykler på Velde.
Med henblikk på parallelt utførte planendringer i næringsområdet, blant annet saksnr. 126/16 og
saksnr. 24/17 og områderegulering saksnr. 182/16, som alle bidrar til økt aktivitet i næringsområdet,
og som antas å generere økning av ådt i det samme trafikkpunktet som nå er pålagt som
rekkefølgekrav i denne plansak, så er det i kommunens saksfremstillinger uttalt at planene ikke har
konsekvenser for barn og unge. I sak 182/16 er planprogram utarbeidet og varslet. Pkt. 5.7 i
planprogrammet omhandler utredning av de transportmessige følger av utvidet industri, samt
trafikksikkerhet. Det foreligger ikke planbeskrivelse som avklarer hvordan disse forhold er vurdert,
men i kommunens saksfremstilling til denne sak er det sagt; ”Det arbeides fra flere hold med å
oppruste E134 til Husøy. I forhold til det kontinuerlige behov for nye arbeidsplasser og etablering av
næringsvirksomhet som det er i regionen, ser teknisk sjef det som mindre ønskelig at det blir stilt
rekkefølgekrav om opprusting av E134 før nyetablering. Det er dessverre slik at det vil gå noen tid før
målet er nådd for ønsket standard på E134.” Etter hva vi kan se så har Statens vegvesen ikke fremsatt
rekkefølgekrav/kommet med innsigelse i disse saker.
Det bes med dette om forutsigbarhet, lik behandling og forholdsmessighet.
Når det gjelder forutsigbarhet;

et slik omfattende krav som fremstilt i et innspill til planoppstart ville kunne medført at tiltakshaver
ikke brukte tid og penger på å videreføre planarbeidet.
Når det gjelder likhetsprinsippet;
det kan ikke være slik at det er kun de som genererer myke trafikanter i en planprosess som pålegges
et rekkefølgekrav. Kravet må også pålegges de som genererer tungtrafikken, jfr. her omtalte parallelt
utførte reguleringsendringer/områdeplan.
Forholdsmessighet;
et slik marginalt prosjekt kan ikke pålegges en så omfattende kostnad som regulering og etablering av
undergang under E 134 genererer.
Veikonsulent Ing. John Alvseike har pva. tiltakshaver for plansak konkludert med at det er
gjennomførbart å etablere undergang i dette kryssningspunkt. Det er gjort en foreløpig
kostnadsberegning på 5 – 6 millioner. Noe av kostnader kommer av at det ligger VA-og
gassledninger i kryssningspunktet. Samtidig må Husøyvegen holdes åpen for trafikk/omlegges mens
anlegg pågår.
Det gjøres oppmerksom på at det er vist trafikksikker tilkomst til planområdet for myke trafikanter
ved å koble en gang-/sykkeladkomst fra planområdet direkte til eksisterende gang-/sykkelvei som
følger fv. 547. Skolekretsen som planområdet sokner til er Håvik barneskole. Det er trygg skolevei
sørover fra planområdet og frem til barneskolen ved at det er undergang for kryssing av fv. 547 i
”Møllesvingen”. Samtidig er det lagt inn rekkefølgekrav om trafikksikringstiltak ved myke
trafikanters kryssning av E134 mot nord. I bestemmelser er sagt; ”Trafikksikring av myke
trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv. 547, beliggende
utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht. byggeplan godkjent av Statens vegvesen.”
7.7 Kystverket – 03.05.2016 (vedlegg 21)
Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale
forventningene skal følges opp av kommunen og legges til grunn i utarbeidelsen av planer.
Kystverket vil særlig trekke frem følgende forventninger ”fylkeskommunene og
kommunene i samarbeid med statlige fagmyndigheter bidrar til at godsterminaler og
havner
utvikles som effektive logistikknutepunkt, og at det i planlegging av sjøområder tas
hensyn
til farledene for skipstrafikken” samt at ”det tas hensyn til bedrifters og næringers behov
for
beliggenhet og egnede arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og
verneinteresser”.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er ”å tilrettelegge gnr. 88 bnr. 9 for frittliggende
og konsentrert småhus med tilhørende anlegg, så som; adkomst, parkering, lek og
renovasjon. Kjøreadkomst til planområdet er tenkt tilrettelagt fra E134 (Husøyvegen), mens
adkomst for myke trafikanter er tenkt tilrettelagt fra gang- og sykkelvei som følger Fv. 547.
Til naustområdet som ligger øst for planområdet skal det tilrettelegges for adkomst,
parkering og snu mulighet”.
Planområdet ligger helt inn til næringsområdet på Husøy, og må benytte areal regulert til
næring for å etablere tilførselsveg til område som er tiltenkt konsentrert

småhusbebyggelse. Tiltross for at det kan være attraktivt å etablere bebyggelse ned mot sjø
er det viktig at en i planleggingen er bevisst på å holde aktiviteter som er vanskelig å
forene mest mulig adskilt, som for eksempel boligområder og industri-/ næringsaktivitet.
Husøy er en av 32 stamnettshavner langs kysten, som har særlig betydning i
transportnettet. Havneområdene er viktige trafikknutepunkt mellom sjøvertsferdsel og
landtransport. I nasjonal havnestrategi ønsker regjering blant annet å fokusere på
utviklingen av effektive, intermodale knutepunkt. Det er en statlig målsetting at en større
andel av godstransporten skal gå sjøveien. I den forbindelse er det viktig at forholdene blir
lagt tilrette for effektive og sikre transportløsninger mellom land og sjø. Havneområdet på
Husøy ligger sentralt til i forhold til hovedleden, som går langs kysten. I utviklingen av
Husøy som logistikk-knutepunkt er tilgangen til tilstrekkelig og egnede areal, samt gode
vegløsninger i Husøyområdet viktig.
Industri-/ næringsvirksomhet medfører aktivitet på tider som kan oppfattes som et
problem av naboene dersom en har bebyggelse for tett inn på slike områder. Og det kan
medføre uønskede negative konsekvenser/ begrensninger for næringsutviklingen i
området. Kystverket anbefaler kommunen å legge vekt på næringsutvikling i
Husøyområdet og ikke konsentrert småhusbebyggelse.
Kommentar til 7.7:
Hjemmelshaver UMOE EIENDOM VEST AS har ikke intensjoner om utvidelse av næring på dette
arealet, og har initiert og fått gjennomført omreguleringen til boligformål i kommuneplanen. De har
med den bakgrunn ikke ønske om å utvide sin aktivitet i denne retning. Tiltakshaver for plansak
forholder seg til kommuneplanen som har avsatt planområdet for boligbebyggelse, samt til
oppstartsmøte med Karmøy kommune hvor det er gitt klarsignal til oppstart av dette planarbeid.
Nettopp boligområdets nærhet til Husøy er vurdert som positivt for etablering av boliger, da økt
antall arbeidsplasser samtidig genererer et boligbehov. Planområdet har den samme avstanden til
Husøy som eksisterende boligområder på Velde. Pågående utvidelse av Husøy ligger betydelig lenger
øst, vendt vekk fra planområdet.

7.8 Nils J. Bowitz-Øygarden (vedlegg 22)
På vegne av eiere av strandlinjen (88/6,88/5,88/4,89/1,84/48,84/3,84/7) fremmes følgende
innspill til oppstart av planarbeid 88/9 mfl.
Vi har motatt deres skriv datert 21.03.2016, med foreslått område til regulering. Det skrives
i brevet at dette planarbeidet er i samsvar med kommuneplan. Dette er feil.
Politisk vedtak er i planen som følger:
”SAKSPROTOKOLL – PLAN 670 – KOMMUNEPLANEN 2012 – 2023 /HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN MAPPE 2
Formannsskapet behandlet saken den 13.04.2015, saksnr. 42/15.
Vedtak:

3-23 I/L/K-område, 19 da sør for Karmsund Verft ved flyplasskrysset, omdisponeres til
bolig i samsvar med tidligere innsendte reguleringsplanforslag. Ny reguleringsplan
utarbeides av grunneierne i fellesskap for området.”
I dette området er det tidligere sent inn to reguleringsplanforslag et i 2002 og siste i 2008.
Nytt forslag skal da etter vår oppfatning utarbeides arealmessig basert på begge tidligere
innsendte forslag og utarbeides av grunneierne i fellesskap.
Dette innebærer at våre områder inkludert ca. 6 da utfylling i sjø medtas i planen.
Vedlagt kopi av innsendt reguleringssak fra 2002, samt forslag fra oss der vårt område er
medtatt i planen.
Kommentar:
Hjemmelshaver av planområdet, Umoe Eiendom Vest AS har i brev dat. 28.10.2016 (vedlegg 23)
kommet med tilsvar til Nils J. Bowitz-Øygarden. Nedenfor følger tilsvar gjengitt.
” BAKGRUNN
Odd Hansen prosjekt (OHP)har inngått en intensjonsavtale med undertegnede hjemmelshaver,
Umoe Eiendom Vest AS (UEV), som innebærer utvikling av gnr. 88 bnr. 9 på Velde (beliggende
sørøst for "flyplasskrysset"), til boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Odd Hansen
Prosjekt AS har startet opp detaljplanarbeid for eiendommen, med frist for å levere innspill til
02.05.2016.
UEV er blitt gjort oppmerksom på at Nils J. Bowitz-Øygarden med flere har levert innspill datert
29.04.2016 (vedlegg 1) hvor det er påstått at foreliggende planarbeid ikke er i samsvar med
kommuneplanen, samt at innspillers arealer inkludert 6 daa fylling ut i sjøen må medtas i planen.
FAKTA
Innspiller har vist til et ikke vedtatt reguleringsforslag fra 2002, som for lengst er blitt lagt dødt. I
denne saken var UEV en av hjemmelshaverne som den gang kunne sett for seg utfylling i sjø og
etablering av kaianlegg i dette området.
Med bakgrunn i dagens konjunkturutvikling og nedgang i verftsindustrien så ble gnr. 88 bnr. 9,
etter innspill fra UEV, søkt omdisponert og vedtatt som boligformål i
"Kommuneplanen for Karmøy 2014- 2023". UEV har dermed ikke lenger et ønske om utfylling og
kai etablering. Kommuneplanen tilrettelegger heller ikke for utfyllinger i sjø inntil, eller i
planområdet.
OHP har vært i oppstartsmøte for planarbeid med Karmøy kommune. Av møtereferatet fremgår at
planarbeidet er i tråd med kommuneplanen (vedlegg 2). Utvikling av innspillers områder kan
fremtidig utføres, dog uavhengig av UEV's arealer. Det er fra UEV's side ikke ønskelig å legge opp
til utvikling av arealer i strid med gjeldende kommuneplan, og som av den grunn medfører en annen
og betydelig mer komplisert, tidkrevende og fordyrende planprosess.
Det vises samtidig til at innspiller pr. dd. ikke har veirett over gnr. 88 bnr. 9. Dog vil planforslaget
tilrettelegge for fortsatt tilkomst til eksisterende naustområde/eiendommer i strandsonen. Ved evt.
fremtidig utvikling av naboeiendommene til annet formål enn naustområde må utvikler i slikt tilfelle
finne en annen adkomstløsning.
KONKLUSJON

Med bakgrunn i momenter som her er omtalt så vil planarbeidet videreføres av vår avtalepartner
OHP i samme omfang som det ble startet opp med. lnnspillerne har fortsatt full anledning å kjøre sin
egen planprosess i strid med nylig vedtatt kommuneplan, i tilfelle Karmøy kommune går inn for slikt
planarbeid.”
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