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Karmøy kommune - Plan 4070 - Detaljregulering Velde - Øst for
flyplasskrysset - Del av gnr 88 bnr 9 - Uttalelse til begrenset ettersyn
Vi viser til deres brev, datert 28.01.2020, angående begrenset ettersyn av reguleringsplan 4070 for
Velde i Karmøy kommune. Fristen for merknader var satt til 13.03.2020. Vi ba om utsatt frist til
16.03.2020 og fikk dette innvilget i en e-post 10.03.2020.
Rogaland fylkeskommune ved forvaltningsseksjonen har følgende merknader til høringen:


Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveinettet. Som en følge av kommune- og regionreformen
har en rekke veier over hele landet fått nye veinummer. Fv. 47 sitt nye veinummer er fv. 547. Vi
ber om at det nye veinummeret innarbeides i plandokumentene.



I Statens vegvesens merknad, datert 29.04.2016, ble det stilt krav om byggegrenser på 30
meter målt fra fylkesveiens senterlinje. Vi minner om at vei f_V1 ikke må plassers i strid med
byggegrensen. Dette gjelder alle veikroppens elementer.



Vi ber om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Innenfor byggegrensen må det
ikke uten særskilt tillatelse plasseres byggverk eller annen større innretning iht. Vegloven,
kommentarutgaven, § 30 første ledd».



Alle tekniske planer for tiltak som berører fv. 547 skal oversendes til veimyndigheten for
gjennomsyn. Dette må sikres i reguleringsbestemmelsene.

Vi har ellers ingen merknader til planforslaget slik det foreligger.
Hilsen
Anne Cecilie Lassa
rådgiver
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Karmøy kommune - gnr 88 bnr 9 - Detaljregulering - Velde - Øst for
flyplasskrysset - Plan 4070 - begrenset ettersyn – endelig uttale angående
automatisk freda kulturminner
Vi viser til ovennevnte sak lagt ut til begrenset ettersyn med frist for uttale satt til 10.03.20. Vi viser
samtidig til tidligere korrespondanse i saken. Fylkesrådmannen er sektormyndighet innenfor
kulturminnevern og har vurdert planforslaget med tanke på automatisk freda kulturminner.
To automatisk freda kulturminner berøres av planforslaget, id 127489 og 127498. Vi hadde
merknader til planforslaget som lå på offentlig ettersyn i perioden 24.05.19 – 12.07.19. I
planforslaget som ligger ute til begrenset ettersyn er plankart og bestemmelser knyttet til
hensynssone c - båndlegging kulturminner endret i tråd med vårt tidligere innspill. Vi har ingen
ytterligere merknader til detaljreguleringsplanen.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Marianne Enoksen
rådgiver
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Kontakt saksbehandler

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - begrenset ettersyn av plan 4070 Velde øst for flyplasskrysset 88/9
m.fl., Karmøy
Vi viser til brev datert 28.01.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder begrenset ettersyn av plan 4070 for Velde – øst for flyplasskrysset gnr. 88 bnr. 9 m.fl.
På bakgrunn av uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn er det gjort mindre endringer i kart
og bestemmelser.
Vår vurdering
Fylkesmannen har ingen merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver
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BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST
FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV GNR 88 BNR 9 I KARMØY KOMMUNE

Viser til brev datert 28.01.20.
Statens vegvesen uttaler seg i denne planen til E134 og vårt sektoransvar innen
vegtransport.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
Planen har tidligere vært på høring og er nå på begrenset høring, som følge av mindre
endringer i kart og bestemmelser.
Planområde har adkomst fra E134 Husøyvegen og grenser i tillegg til Fv. 547.
Statens vegvesen har hatt utstrakt dialog med tiltakshaver og kommunen. Våre merknader til
oppstart og i høringsrunden er nå ivaretatt. Viser til vårt brev av 26.06.19 og
planbestemmelse § 39 tredje og fjerde avsnitt. Vi legger til grunn at utforming av nytt kryss
kan opparbeidet i henhold til håndbok N100.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader.
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Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Kristin Søfteland-Larsson
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