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Karmøy kommune – gnr 88 bnr 9 – Detaljregulering – Velde – Plan 4070 – Ny uttale
vedrørende hensynssone 11-8 c) H570
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og vårt brev datert 13.06.19. Det ble i
dette brevet fremmet administrativ innsigelse til planen som ligger på offentlig ettersyn på
grunn av manglende oppfølging av våre innspill til planen. Det gjaldt mangelfull ordlyd i
planbestemmelsene knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 og manglende hensynssone 118 c) H570.
Vi har mottatt nye opplysninger som viser uformell korrespondanse mellom tidligere
saksbehandler og Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS som har foregått etter at
vår uttale med innspill til planen ble sendt. Det ble i den forbindelse gjort nye vurderinger
av behovet for hensynssone 11-8 c) H570, og besluttet at det likevel ikke ville være behov
for en ytterligere hensynssone omkring de gjeldende kulturminnene.
På bakgrunn av denne informasjonen vil vårt tidligere varsel om administrativ innsigelse til
søknaden dersom hensynssone H570 ikke er innarbeidet i arealdelen av planen og i
planbestemmelsene frafalle. I tilsendte opplysninger er det også lagt ved reviderte
planbestemmelser.
Vi vil likevel understreke at eventuelle funn av hittil ukjente automatisk freda kulturminner
ved gjennomføringen av tiltaket straks må varsles til Rogaland fylkeskommune, og alt
arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/nærmere dokumentert funnet,
jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Med hilsen
Kate I J Syvertsen
Seksjonsleder
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rådgiver
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Karmøy kommune - gnr 88 bnr 9 - Detaljregulering - Velde - Øst for flyplasskrysset Plan 4070 – uttale til offentlig ettersyn
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og deres brev datert 24.05.19.
Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende parkering,
uteoppholdsareal m.m. Totalt legger planforslag til rette for 3 seksmannsboliger og 15
eneboliger, totalt 33 boenheter. Planforslaget omfatter areal som i kommuneplanen er vist
som boligområdet.
I oppstartsvarselet ble enkelte forhold særlig kommentert: boligtetthet, uteoppholdsareal
og tilgjengelighet til strandsonen. Fylkesrådmannen hadde også innspill til automatisk
freda kulturminner.
Boligtetthet
Minstekrav til boligtetthet er en viktig forutsetning for å nå mål i regionalplan for areal- og
transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet) om korte avstander og ønske om mer
miljøvennlig transport. I saksframstillingen til kommunen er det oppgitt at boligtettheten er
2,7 boliger pr dekar. Dette er, etter fylkesrådmannen sin vurdering en grei tetthet i dette
området. Fylkesrådmannen savner likevel at minstekrav til antall boliger også blir
innarbeidet i bestemmelsene. Slik bestemmelsene nå er utformet, er det åpnet for at et
visst antall boenheter blir etablert, men bestemmelsene stiller ikke krav om minimum antall
boliger som skal etableres. Fylkesrådmannen gir faglig råd om at bestemmelsene sikrer
at planlagt antall boenheter faktisk blir oppført
Uteoppholdsareal og kulturminnevern
Uteoppholdsareal (GRØN 1 og 2) ligger delvis innenfor hensynssone – båndlegging etter
lov om kulturminner. Forhold knyttet til kulturminnevern, kan i denne saken påvirke
størrelse og utforming av felles uteoppholdsareal. Det er derfor viktig at disse temaene blir
sett under ett.
Generelt om størrelsen på uteoppholdsareal
ATP – Haugalandet setter krav til uteoppholdsareal. 33 boligenheter som her er planlagt
gir krav om til sammen 1650 m2 felles uteoppholdsareal, 50 m2 pr boenhet. Av disse skal
minimum 150 m2 være nærlekeplass. Retningslinjer i ATP – Haugalandet for mer enn 25
boenheter gir videre krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på 1500 m2.
Bestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m2.
Fylkesrådmannen gir faglig råd om at minstestørrelse, jfr krav i ATP – Haugalandet for
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nærlekeplass og områdelekeplass/ kvartalslekeplass blir innarbeidet i bestemmelsene.
Total størrelse på grønnstruktur, unntatt f_GRØN3 er oppgitt å være rundt 2,3 dekar. Dette
er godt innenfor krav til felles uteoppholdsareal, jfr ATP – Haugalandet. Noe av dette
arealet er avsatt som båndlegging etter lov om kulturminner. Fylkesrådmannen legger til
grunn at krav til uteoppholdsareal også blir oppfylt dersom det blir innarbeidet
hensynssone – jfr krav under, eller ved at det blir innvilget dispensasjon.
Kulturminnevern
I fylkesrådmannens innspill til detaljreguleringsplanen, datert 18.04.16, ble det fremmet
krav om å regulere to automatisk freda steinalderboplasser med ID 127489 og 127498
med 5 meters sikringssoner som hensynssone 11-8 d) H730 med tilhørende
bestemmelser i reguleringsplanen. Videre ble det også fremmet krav om å markere
området rundt de automatisk freda kulturminnene som hensynssone 11-8 c) H570 i
plankartet med tilhørende bestemmelser i reguleringsplanen. Alternativet til bevaring av
kulturminnene gjennom regulering til hensynssoner er å få vurdert
dispensasjonsspørsmålet for bosetningssporene. Det ble signalisert at fylkesrådmannen
vil kunne tilrå en slik dispensasjon på vilkår av at det gjennomføres nødvendige
arkeologiske utgravinger før utbygging starter.
I detaljreguleringsplanen som er mottatt på offentlig ettersyn er ordlyden i bestemmelsene
knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 mangelfull. Hensynssone 11-8 c) H570 er ikke tatt
med i plankartet eller i bestemmelsene, og det er lagt opp til bygging av bygg og vei tett
inntil hensynssonene 11-8 d) H730. På bakgrunn av dette ser fylkesrådmannen seg
nødt til å reise administrativ innsigelse til detaljreguleringsplanen slik den
foreligger.
Innsigelsen kan imidlertid bortfalle dersom en innarbeider følgende
reguleringsbestemmelse for hensynssone 11-8 d) H730:
Hensynssone 11-8 d) – båndlegging etter lov om kulturminner (sosikode H730)
Innenfor «hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner» ligger to
steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette igang noen form
for tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene. Det er ikke lov
til å foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd,
jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i form av en
reguleringsendring.
Videre må hensynssone 11-8 c) innarbeides i reguleringsplanens arealkart, samt i
planbestemmelsene. I 2002 evaluerte Rogaland fylkeskommune tilstanden for
arkeologiske kulturminner innenfor områder regulert til spesialområde bevaring i noen
utvalgte kommuner. Det ble undersøkt om kulturminnene etter reguleringen til
spesialområde bevaring hadde vært utsatt for skade, tildekking, slitasje eller utilbørlig
skjemming. Undersøkelsen viser at så mange som 57% av de aktuelle kulturminnene har
blitt utsatt for en uakseptabel høy grad av negativ påvirkning. I rapporten blir det blant
annet konkludert med at ”det synes […] å være en fordel å regulere store områder, da de
største spesialområdene klarer seg litt bedre enn resten”. For å minske faren for skader på
kulturminnet må hensynssone 11-8 c) benyttes for å utvide buffersonen rundt kulturminnet.
Hensynssone 11-8 c) skal vises på plankartet med sosikode H570, i kombinasjon med
grønnstruktur- underformål natur. Se vedlagt kart med foreslått avgrensing av

hensynssone 11-8 c). Formålet med hensynssonen er å hindre skader på kulturminnene,
og å redusere/ hindre skjemming ved at det oppføres bygg, infrastruktur og andre inngrep
tett inntil de automatisk freda kulturminnene. Dette innebærer at en må finne andre
løsninger for utforming av infrastruktur og oppføring av enkelte bygg som pr. i dag er
planlagt tett inntil H730. Reguleringsbestemmelsen for 11-8 c) åpner opp for at kravet om
områdelekeplass/ kvartalslekeplass kan oppfylles innenfor arealet som båndlegges av
hensynssonen. Utforming av lekeplass og installasjoner knyttet til denne må avklare med
kulturminnemyndighetene før igangsetting. Følgende reguleringsbestemmelse for
hensynssone 11-8 c) må innarbeides i planen:
Hensynssone 11-8 c) – bevaring kulturminner og kulturmiljø (sosikode H570)
Hensynssone 11-8 c) omfatter vernesone for automatisk freda kulturminner markert som
H730. Det er ikke tillatt å oppføre bygg eller anlegg innenfor området. Det forutsettes
videre at eventuelle mindre installasjoner i området skal ha en god landskapstilpasning av
hensyn til nærliggende, automatisk freda kulturminner. Det vil være mulig å lage tursti,
sette opp benker osv. innenfor området, men alle tiltak innenfor hensynssone 11-8 c) må
avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i
form av en reguleringsendring.
Alternativt til innsigelsen kan tiltakshaver få vurdert dispensasjonsspørsmålet for de
automatisk freda kulturminnene. Saken blir da oversendt Riksantikvaren med en tilrådning
fra fylkesrådmannen og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Som nevnt
innledningsvis, vil fylkesrådmannen kunne tilrå at en dispensasjon gis på vilkår av at det
gjennomføres arkeologiske undersøkelser i forkant av utbygging.
Fylkesrådmannen ber om å få tilbakemelding raskest mulig dersom tiltakshaver ser at
endring av planen for å unngå konflikt med de automatisk freda kulturminnene ikke lar seg
gjøre og derfor ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet. Vi vil dermed sende saken til
Riksantikvaren som er rette dispensasjonsmyndighet.
Med hilsen

leder
Marianne Enoksen
rådgiver
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Uttale til offentlig ettersyn av plan 4070, detaljregulering for gnr./bnr. 88/9
Velde, Karmøy kommune
Vi viser til Karmøy kommunes oversending datert 24.05.2019.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg på Velde, del
av gnr./bnr. 88/9. Planforslaget legger til rette for totalt 33 boenheter. Planområdet er uregulert og
er i kommuneplanen avsatt til bolig.
Uteoppholdsareal
Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen. Planen må sikre tilstrekkelige og gode nok lekearealer for barn i planområdet, samt
at disse er sikret mot forurensing, støy og trafikkfare. Arealene som avsettes til lek må oppfylle de
kvalitetsmessige kravene som går frem av punkt 5 bokstav b i retningslinjene.
Planbestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m². Fylkesmannen
har faglig råd om at minimumskravet til areal avsatt til nærlek/ kvartalslek er i samsvar med
regionalplan for areal- og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet). Retningslinjene for mer
enn 25 boenheter setter krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på minimum 1500m².
Boligtetthet
Planforslaget legger opp til utbygging av 33 boenheter, fordelt på tre seksmannsboliger og 15
eneboliger. Fylkesmannen har faglig råd om å innarbeide minstekrav til antall boliger i
bestemmelsene, slik at en sikrer arealutnyttelsen i henhold til ATP – Haugalandet og
kommuneplanen.
Parkering
Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging om at transportveksten skal
skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for god
dekning av sykkelparkeringsplasser og restriktive føringer for bilparkering. Vi har på denne bakgrunn
faglig råd om at det blir lagt til rette for 2-3 sykkelparkeringsplasser per bolig, og at gitt antall
sykkelparkeringsplasser sikres i bestemmelsene for alle boligene.
Støy
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fmropost@fylkesmannen.no
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Vedlagt støykart viser at deler av planlagt boligområde ligger i gul til dels rød støysone. Dette vil gi
redusert boligkvalitet, og det er i slike områder viktig at det blir utarbeidet planbestemmelser med
grenseverdier og avbøtende tiltak. Vi viser til utarbeidet støyrapport datert 07.08.2018. Vi anbefaler
at avbøtende tiltak er i tråd med anbefalingene rapporten viser til.
Natur og friluftsliv
Det er svært positivt at det er lagt inn grøntområde mot sjøen og at allmenhetens frie ferdsel langs
sjøen dermed er sikret. Det ville også være positivt om en kan tilrettelegge for turvei videre på
område P1.

Med hilsen
Ragnhild Christine Utne Askeland
seniorrådgiver

Ann Kristin Kro
planrådgiver
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UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR
VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - KARMØY KOMMUNE
Vi viser til brev mottatt 24.05.2019 om detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset.
Formålet med planen er å legge til rette for frittstående eneboliger og konsentrert bebyggelse i
form av 6-mannsboliger, samt tilrettelegging for kjøreadkomst til boligfeltet og tilrettelegging for
myke trafikanter.
Mattilsynet ser det som positivt at det er utført en kapasitettest på vann til området. Testen viste at
det var tilstrekkelig med slokkevann til planområdet hvis det ble forsynt med vann fra vannledning i
Husøyvegen. Mattilsynet går da ut ifra at det er nok drikkevann til planområdet.
Vi ser det også som positivt at opparbeiding av tekniske anlegg (Veianlegg og VA) er lagt inn i
rekkefølgebestemmelser.
Skulle det bli aktuelt å flytte på jordmasser bør det bli vist hensyn slik at man unngår spredning av
eventuelle planteskadegjørere.
Utover dette har vi ingen flere merknader til saken.
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E134/ FV. 47 - UTTALE TI L OFFENTLIG ETTERSYN- PLAN 4070 DETALJREGULERI
NG FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET
– 88/9
Statens vegvesen viser til brev datert 24.05.201 9. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for boligbebyggelse

med tilhørende anlegg.

Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 47. Statens
vegv esen sine interesser i denne saken er knyttet til E134 , fv. 47 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen har hatt u tstrakt dialog med ti l takshaver og kommunen i planprosessen.
Våre merknader til oppstart er i hovedsak ivaretatt i planf orslaget. I planbestemmelsene

§

41 står det:

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 t eknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.
Statens vegvesen legger til grunn at forslagsstiller
kryssutforming

har detalj tegnet k rysset og undersøkt at

i henhold til vegnormalens krav er gjennomførbart.

godkjenne teknisk plan må tekniske krav til kryssutforming

Før Statens vegvesen kan

være tilfredsstillende.

Etter uttale til oppstart har Statens vegvesen fremsatt et nytt krav til planarbeidet; etablering
av undergang under E134 Husøyvegen. Det te kravet er ikke hen syntatt i planforslaget,
det er ikke innarbeidet rekkefølgekrav til undergang i planbestemmelsene.

og

På grunn av flere

større pågående og planlagte planarbeid for vegnettet i området (Kommunedelplan

fv. 47

Veakrossen - E134 Helganesvegen , KVU Haugesund , E1 34 Husøyvegen) og uavklarte forhold
omkring framtidig plassering av traseer og kryss, frafaller Statens vegvesen kravet om
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2

undergang under E134 Husøyvegen . Det forutsettes at rekkefølgekravet

til «t rafikksikring

av

myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv. 47 »
gjennomføres i henhold til planbestemmelsene

§ 41 .

Statens vegvesen har ikke andre merknader til planforslaget.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune,

Postboks 1 30 Sentrum, 4001 STAVANGER

