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PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Nylandstoppen, Sevland – 12/175 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
Ing. Reidar Bjelland og RH Oppmåling AS har på vegne av Hans J. Rasmussen Prosjekt AS
utarbeidet forslag til reguleringsplan for Nylandstoppen på Sevland.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 8,5 daa. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene kombinert bebyggelse og anleggsformål – frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse, lekeplass, uteoppholdsareal, friområde, kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg og
annen veggrunn.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet ligger langs sørsiden av Nylandsvegen, på sørsiden av Fv. 47, like nord for enden
av boligfeltet Tostemmen på Tjøsvold øst. Området ligger høyt i terrenget, er småkupert og
forholdsvis flatt, men noe skrående mot øst og med en sterkere skråning ned mot
Tjøsvoldsbekken/Tjøsvoldsvannet i vest. Eiendommen gnr. 12/175, som planområdet stort sett
omfatter, ligger brakk og ubenyttet, men har tidligere vært nyttet til beiteområde. På
eiendommen står det i dag en rivingsklar eldre bolig og rester etter en løe/uthus.
Sør for eiendommen ligger en regulert, felles lekeplass (i kommunal eie) i tilknytning til 8
eksisterende boliger. Lekeplassen, som er i dårlig forfatning, er av en størrelse som kan dekke
arealkrav for både eksisterende og planlagt bebyggelse. På denne bakgrunn er lekeplassen, med
en liten utvidelse, innlemmet som en del av planforslaget med krav til opparbeiding iht.
kommunal norm. Det er vurdert at en full oppgradering vil gi et løft for den eksisterende
bebyggelsen. Øvrige tilgrensende områder i sør består av boliger mot øst og friområde i vest,
ellers er omkringliggende areal i stor grad ubebygd, men med noe spredt bebyggelse langs
Nylandsvegen og i nordøst.
I dag har planområdet adkomst fra Nylandsvegen nordover mot Sevland, mens det i forbindelse
med foreliggende planarbeid er vurdert at planlagt bebyggelse kan få adkomst via Tostemvegen.
Kommunen har konkludert med at Tostemvegen er dimensjonert for å ta trafikk fra den planlagte
bebyggelsen. Planområdet er det siste uregulerte boligarealet sør for Nylandsvegen.
Nylandsvegen blir en naturlig avgrensning mellom dette området og et større areal nord for
vegen avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Avsatt boligområde nord for
planområdet forutsettes løst nordover. Nylandsvegen går videre østover til 3 eksisterende
boliger. Den fungerer også som atkomst østover til Sevlands utmarksområder(ca. 200 m fra
planområde). De 3 eksisterende boligene har per i dag adkomst fra Nylandsvegen, men har i
gjeldende reguleringsplan regulert adkomst via Tostemvegen iht. foreliggende planforslag.
Nylandsvegen reguleres offentlig langs planområdet, stengt med bom i vest (kommuneplanens
avsatte boligområder nord for Nylandsvegen må løses nordover). Mot Sevland vil gående og
syklende kunne bruke Nylandsvegen, mens det langs Tostemvegen blir sammenhengende fortau
fra planområdet til Åkrehamn sentrum (avstand ca. 1,4 km).
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av min. 15 boenheter i form av
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus). Boligene skal oppføres i

maks 2 etasjer og ha en utnytting på maks BYA=60 %. Bebyggelsen i skråningen mot vest vil
bestå av boliger med underetasje. Underetasjens vestfasade vil bli «åpen», mot øst vil
underetasjen bli ført inn i bakken. Landskapstilpasningen sikres gjennom bestemmelse om
sokkeletasje for denne del av planområdet. Planbestemmelsene stiller krav til hage på min. 36 m2
for hver boenhet. Lekeplass er vist iht. kommunal norm. Videre er det avsatt et felles
uteoppholdsareal i øst som trekkes langs sørsiden av planområdet for å koble interne veier opp
mot lekeplassen og de større grøntarealene vest for planområdet.

Skisse - situasjonsplan

Planområdet er stort sett uregulert. Et mindre areal i øst er regulert til gangveg (Nylandsvegen)
og friluftsområde i Plan 293 Reguleringsplan for Tostemmen nord, mens lekeplassen som er
innlemmet i sør er regulert til lek i Plan 278 Reguleringsplan for Tostemmen.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
I henhold til Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP) er området anbefalt med
en utnyttelse på min. 2,5 boliger/daa. Planforslaget legger opp til en tetthet på omkring 2,2
boliger/daa, gjennom krav om min. 15 boenheter. Tettheten i et område må ses i forhold til
stedets karakter, hvor det i dette tilfellet er vurdert som et godt argument for å legge seg noe
under kravet. Tetthet iht. foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert
adkomst via Tostemvegen og som blir liggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet består av

eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et større, ubebygd område
til fremtidig boligbebyggelse med krav om reguleringsplan. Med tanke på områdets beliggenhet
vises det for øvrig til at det ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i enden av Tjøsvold
øst på feltet Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt boligbebyggelse på
Sevland.
Videre anbefaler ATP`en at det settes av min. 50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Det
vises i denne forbindelse til saksframstillingens avsnitt Planens konsekvenser for barn og unge, samt
planens innhold i et folkehelseperspektiv.
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde, med unntak av et
trekantareal (450 m2) i skråningen mot vest. Dette arealet er i kommuneplan vist som friområde,
men foreslått endret til boligformål i planforslaget. Nevnte areal har en unaturlig avgrensning (se
kartutsnitt nedenfor) som ved foreslått endring vil gi en rett grenselinje som er
overensstemmende med dagens eiendomsgrense mellom 12/32 og 12/175. Videre påpekes det at
arealet er sterkt skrånende, ca. 25 % helning, med fjell i dagen og store steinblokker.
Det er i kommuneplanen avsatt store grøntområder vestenfor planområdet som ikke vil bli berørt
i negativ forstand av planendringen som er foreslått. Det er lagt en grøntkorridor gjennom
planområdet som sikrer adkomst til tilgrensende grøntområder i vest.

Sirkelen i rødt viser arealet som reguleres til bolig i strid med kommuneplanen
Etter varsel om oppstart av planarbeidet er traseen for grøntkorridoren langs sørsiden av
planområdet videreført, som friområde med bestemmelsesområde, ut i område avsatt til
friområde i kommuneplan. Arealet er innlemmet for å sikre areal til å kunne etablere en åpen
grøft for håndtering av overvann og flomvann fra deler av planområdet.

Tilgrensende reguleringsplaner:

Planforslaget grenser i nordøst til Plan 293 Reguleringsplan for Tostemmen nord og i sør til Plan
278 Reguleringsplan for Tostemmen.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Offentlig vann og kloakk vil bli tilknyttet og videreført fra kommunens ledninger i ende
Tostemvegen. Brannvannsdekningen ivaretas ved at det legges nye kummer.
Overvann fra området blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall mot øst og
resterende mot vest. Østlig område blir tilknyttet eksisterende 600mm rør og flomtrase til
grøntområde i øst. Vestlig område får gravitasjonsledning og deretter privat åpen grøft ned til
bekken. Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekken ikke
blir merbelastet. Det vises for øvrig til skisse til teknisk plan, vedlagt planbeskrivelsen.

Planens konsekvenser for barn og unge, samt planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Det synes imidlertid ikke som om arealene er i jevnlig bruk til dette formålet. Etter utbygging
vil området bli et boligområde med lekeplassdekning i tråd med de krav som kommunen stiller i
sine normer. Det er i planbestemmelsene stilt krav til privat hage på min. 36 m2 per boenhet.
Videre er det avsatt et felles uteoppholdsareal i øst som trekkes langs sørsiden av planområdet
for å koble interne veier opp mot lekeplassen og de større grøntarealene vest for planområdet.
I planforslaget er eksisterende felles lekeplass i sør, inkludert og utvidet som felles lek for
eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Lekeplassen ligger meget godt skjermet for trafikk og
har gode solforhold. Lekeplassen er i dag i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse
med utbygging av planområde. Dagens 8 boenheter som er knyttet opp mot lekeplassen,
sammen med planlagte 15 enheter, gir krav om 460 m2 lek iht. kommunal norm. Området som er
avsatt til lek er på 620 m2.
Med tanke på felles uteoppholdsareal setter normen krav til 30 m2 per boenhet, i alt 450 m2 for
15 boenheter. Det er avsatt felles uteoppholdsareal på 690 m2. Kvaliteten på deler av arealet med
tanke på beliggenhet (skrående terreng ned mot veg helt i øst) kan diskuteres, men kommunen
vurderer at planforslaget samlet sett legger til rette for gode uteoppholdsareal. Dette gjennom
krav til private hager på min. 36 m2, i tillegg til uteoppholdsarealet i øst som med grøntdraget i
sør knytter planområdet opp mot større grøntarealer vest for planområdet. ATP anbefaler min.
50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet (750 m2 for 15 enheter). Planforslaget legger opp til et
samlet felles areal på ca. 1200 m2 (i tillegg til at det sikres private hager på 36 m2).
Forøvrig er vegsystemet planlagt iht. kommunal norm, med videreføring av fortau langs
Tostemvegen. Nylandsvegen reguleres stengt i vest, det er ikke lagt opp til et antall boenheter
som krever regulert fortau her. Mot Sevland vil gående og syklende kunne bruke Nylandsvegen,
mens det til Åkrehamn sentrum er sammenhengende fortau fra reguleringsområdet og videre
langs Tostemvegen (avstand ca. 1400 m). Det er kun lokaltrafikk til/fra boligområdene som

belaster vegnettet i dag. Fra regulert område til busstopp på Sevland er det ca. 600 m, via
Nylandsvegen. Denne vegen har lav ÅDT og kjørehastighet. Bussrutene sør-og nord over
Karmøy går hver hele time, i tillegg til egne skoleruter til ungdoms- og videregående skoler i
Åkrehamn og Kopervik. Dette vil ivareta de generelle trafikksikkerhetshensyn det er relevant å
ta.
I nærområdene finnes barnehage på Tjøsvold (850 m) og Sevland (900 m). Beboerne sokner til
Sevland skolekrets. Skolen her er beliggende ca. 900 m fra stedet. Elevenes skoleveg vil følge
Nylandsvegen til Fv47 som krysses via undergang ved «Statoil». Videre følges Vestre Veaveg
hvor det er gang- og sykkelveg frem til Sevland skole. Samme veg nyttes til Sevland barnehage.
Nylandsvegen har ikke fortau, men lav trafikkbelastning, kun trafikkbelastning fra 10-15 boliger.
Videre er det 600 m til Fredtun bygdahus på Sevland. Idrettsanlegg og stort uteanlegg finnes ved
Sevland barneskole, mens Åkra idrettsanlegg og Åkrehamn ungdomsskole ligger omkring 1,8 km
unna.
Det er viktig for trivselen både blant barn og voksne at det er rikelig tilgang på grøntarealer som
kan nyttes til lek og fri lek samt tilgrensede turområder i skog og mark. Nylandsvegen, som i
dag ligger i planområdets nordre grense, går videre østover. Den har i alle år fungert som
atkomst til Sevlands utmarksområder (ca. 200 m fra planområdet) hvor det er stier og
«kjerreveger» både sør- og østover til Åkramarka og Karmøymarka forøvrig. Det kan også nevnes
at i starten på stien et det en større skog (Mariaskogen) som har vært nyttet i flere generasjoner til
friluftsformål/lek.
Videre ligger det større grøntområder avsatt til friområde og LNFR-område vest for
planområdet, samtidig som det går et grøntdrag herfra og sørover langs bekken. Planområdet er
koblet opp mot grøntarealene via et grøntdrag som strekker seg fra lekeplassen og videre
vestover langs sørsiden av planområdet.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Eiendommen gnr. 12/175, som planområdet stort sett omfatter, ligger brakk og ubenyttet, men
har tidligere vært nyttet til beiteområde. Det er ikke registrert forekomst av sjeldne arter eller
naturtyper innenfor planområdet. Utbygging etter foreslått plan vil ikke påvirke
naturmangfoldet i særlig grad.

Økonomiske konsekvenser:
Planen legger opp til at regulert veg o_V1 m/fortau (forlengelse Tostemvegen) og o_V2 inkl.
snuplass (Nylandsvegen) skal være i kommunal eie og driftes av kommunen. Det gjøres
oppmerksom på at Nylandsvegen driftes også i dag av kommunen. Videre skal vann-og
avløpsledninger beliggende i disse vegene være offentlige.

I planforslaget er eksisterende, felles regulerte lekeplass på Tostemmen i sør inkludert. Denne
reguleres felles og planbestemmelsene sier at den skal driftes og vedlikeholdes av alle boligene i

planområdet, samt 8 eksisterende boliger på Tostemmen som sokner til den. Lekeplassen er i dag
i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse med utbygging av planområdet. Lekeplassen
eies og driftes per i dag av Karmøy kommune.

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.10.19 - sak 110/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 2113 for
Nylandstoppen, Sevland – gnr 12/175 mfl., datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 03.12.19.
Fylkesmannen i Rogaland ba på grunn av stor saksmengde om utsatt frist til 13. desember, og
fikk det.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Fylkesmannen i Rogaland ................................................09.12.19
Direktoratet for mineralforvaltning .................................22.11.19
Mattilsynet .........................................................................21.11.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................08.11.19
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....07.11.19

B. Private merknader:
1. Thor Arne Ytreland ...........................................................01.12.19
2. Geir Tjøsvoll .......................................................................24.10.19
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.

Som det fremgår av de innkomne uttalelser og merknader, har høringsrunden avdekket visse
konflikter knyttet til arealbruken innenfor planområdet. Rådmannen vil i denne forbindelse vise
til den etterfølgende gjennomgangen av de enkelte uttalelser og merknader med kommentarer.
Rådmannens generelle konklusjon er imidlertid at det foreliggende planforslag er et rimelig
kompromiss mellom de ulike hensyn kommunestyret som øverste planmyndighet må ta når
detaljene i kommunens arealbruk skal fastlegges.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 18.02.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 27.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
 Planbestemmelser
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 Planbeskrivelse
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o Skisse situasjonsplan
o Skisse teknisk plan
o Vurdering vedr. truede arter
 Merknader

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.

UTTALELSER:
1. Fylkesmannen i Rogaland:
Barn og unge
Ved å innlemme lekeplassen fra plan 278 for Tostemmen ivaretar planforslaget arealkrav satt
til lekeområde og felles uteoppholdsareal i kommuneplanen og i Regional plan for areal og
transport på Haugalandet (ATP Haugalandet). Opparbeiding av lekeplassen er sikret
gjennom rekkefølgekrav.
Det er ikke utarbeidet en sol- og skyggeanalyse, men det opplyses om at lek- og
uteoppholdsarealet har en solrik beliggenhet. Gode solforhold på privat og felles
uteoppholdsareal sikres også i bestemmelsene.
Boligtetthet
Det er satt krav til minimum 2,5 boliger/daa i bestemmelsene for området regulert til
kombinert bebyggelse og anleggsformål (BK/BK1). Vi opplyser om at boligtetthet beregnes
med utgangspunkt i arealer som inkluderer tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur,
parkering, interne veier og infrastruktur, og andre tilhørende arealer. Her er det kun beregnet
boligtetthet ut fra et arealformål på 5,9 daa, og ikke for hele planområdet.
Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. pbl. § 8-2. Fylkesmannen
fremmer derfor faglig råd om å legge inn et minimum antall boenheter i bestemmelsene som
er i tråd med ATP Haugalandet.
Massehåndtering
Planbestemmelsene sikrer at matjordressurser gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesmannen mener også at det bør sikres gjenbruk av overskuddsmassene i
planbestemmelsene og at ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, gjenbruk
og gjenvinning følges. Vi viser til Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017 – 2040 til
veiledning.
Rådmannen sin vurdering:
Boligtetthet
Rådmannen påpeker at kravet på 2,5 bol/da i ATP`er en anbefaling. Ser en på planområdet i
sin helhet legger planforslaget opp til en tetthet på omkring 2,2 bol/da, gjennom krav om min.

15 boenheter. Tettheten i et område må ses i forhold til stedets karakter, rådmannen vurderer
dette som et godt argument for i dette tilfellet å legge seg under kravet
Tetthet iht. foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert adkomst
via Tostemvegen og som blir beliggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet består av
eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et større, ubebygd
område til fremtidig boligbebyggelse med krav om reguleringsplan. Med tanke på områdets
beliggenhet vises det for øvrig til at det ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i
enden av Tjøsvold øst på feltet Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt
boligbebyggelse på Sevland.
Ettersom tettheten kun er beregnet ut i fra arealformålet på 5,9 da (BF/BK1), endres
bestemmelsen om tetthet (for ordens skyld med tanke på vanlig beregning) fra krav om min.
2,5 bol/da til krav om min. 15 boenheter innenfor formålet.
Massehåndtering
Rådmannen vurderer at det i forbindelse med foreliggende planforslag, for et prosjekt i denne
fasen og av denne begrensede størrelsen, ikke er hensiktsmessig å kreve (sammen med
detaljplanen) en plan for håndtering av overskuddsmasser eller sikring av gjenbruk utover
matjordressursene. Som svar på merknaden innarbeides for øvrig følgende i § 35:
Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering av
overskuddsmasser.
Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for og benyttes i
landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før borttransport og godkjennes av
landbruksavdelingen i kommunen.

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.
2. Direktoratet for mineralforvaltning:
DMF har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Nylandstoppen.

3. Mattilsynet:
Mattilsynet observerer at planen tar høyde for tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann for boligene som blir en del av planen, jf. forskrift om
vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Vi anbefaler tidlig dialog med
Karmøy vannverk for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Videre ber vi om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke
sprer smitte som kan gi planteskade.
Rådmannen sin vurdering:
Merknaden tas til orientering. Med tanke på flytting av jordmasser vises det til
planbestemmelsenes § 35:
Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering av
overskuddsmasser.
Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for og benyttes i
landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før borttransport og godkjennes av
landbruksavdelingen i kommunen.

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.
4. Statens vegvesen, region Vest:
Planen baseres på at det er Tostemvegen som er hovedadkomstvei fra fv. 547 til planområdet.
For at dette skal fungere i praksis må en stenge Nylandsvegen for gjennomgang slik at det
ikke blir stor pågang i krysset fra Nylandsvegen mot fv. 547. Statens vegvesen ber om at en
regulerer slik at en begrenser gjennomgang til fv. 547 via Nylandsvegen.
Statens vegvesen vil gjøre oppmerksom på at det regulerte vegsystemet ikke samsvarer med
dagens situasjon når det legges opp til en gjennomkjørsel fra Tostemvegen til Nylandsvegen.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til planarbeidet for Nylandstoppen.
Rådmannen sin vurdering:
Nylandsvegen reguleres stengt i den nordvestlige enden av planområdet, med
rekkefølgebestemmelse som sikrer stenging før igangsettingstillatelse.

5. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen:
Boligtetthet
Kommunen oppgir i saksdokumentene at planen legger opp til tetthet i tråd med
minimumskravet i regional plan for areal og transport på Haugalandet, 2,5 boliger pr dekar.
Fylkesrådmannen vil peke at den vanlige måten å regne tetthet på, er å inkludere hele
planområdet med felles uteoppholdsareal, internveger mm. i grunnlaget for utregning.
Hovedveger, aktivitetsflater og større friluftsområder m.m. har normalt vært unntatt. I denne
saken vil det være naturlig å ta utgangspunkt i areal avsatt til bolig
(frittliggende/konsentrert), lekeplass- og uteoppholdsareal. Dette utgjør rundt 7,2 dekar, og

med en tetthet på minimum 2,5 boliger pr dekar jf. ATP Haugalandet utgjør dette krav om 18
boenheter.
Vi mener det er tatt utgangspunkt i et for snevert arealgrunn for å regne ut tetthet, og at
planlagt boligfelt ligger i relativ kort avstand til sentrum og skoler. Fylkesrådmannen gir
faglig råd om at planen bør legger opp til en tettere boligstruktur (f.eks. gjennom
rekkehusbebyggelse) for å følge opp Regionalplanen.
Landskapstilpasning
Planen grenser til friområdet i vest, og har også innlemmet en mindre del av friområdet i
boligareal. Vi ser av kart at terreng heller mot vest, ned mot friområdet. For at boligfeltet ikke
skal virke skjemmende, er det viktig med god terrengtilpassing. Fylkesrådmannen ber
kommunen vurdere om det kan formuleres bestemmelser som sikrer at boligfeltet ikke
framstår som et skjemmende element med store fyllinger sett fra friområdet.
Massehåndtering
Området er i dag stort sett beite. I bestemmelsene er det formulert en bestemmelse om at
matjordressurser som blir til overs, skal gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesrådmannen støtter opp om denne bestemmelsen. Vi vil i tillegg peke på
at det sammen med detaljreguleringsplanen også bør ha en plan for håndtering av også andre
typer overskuddsmasser. Gjenbruk bør vurderes før deponering. Det anbefales å bruke
«Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040» til veiledning.
Rådmannen sin vurdering:
Som svar på merknader angående boligtetthet og massehåndtering viser rådmannen til egen
vurdering av uttalelsen fra fylkesmannen.
Landskapstilpasning:
Det legges inn et bestemmelsesområde, et belte med en bredde på ca. 25 meter (blir gjeldende
for boligene i første rekke mot vest, hvor terrenget er mest skrående, på skissene under), langs
vestsiden av planområdet med følgende bestemmelse:
c. Bestemmelseområde – utforming – sokkeletasje (felt #3)
§ 34
Innenfor bestemmelsesområde #3 skal bebyggelsen ha sokkeletasje.
I denne sammenheng vises det også til § 32 som gjelder et belte på 3 meter langs vestsiden av
planområdet:

a. Bestemmelseområde - utforming - støttemur (felt #1)
§ 32

Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates ikke
høyere enn 2m.

For øvrig viser rådmannen til forslagsstillers skisser og vurdering av merknaden under:

Landskapstilpasning
Dette tilleggsdokumentet skal belyse at vi har tilstrebet og tilpasse boligene i vest for og hensynta
landskapstilpasning.
Bilder under viser at det er to snitt gjennom planområde i vest, snitt A og B. Boligene lengst vest får to
etasjer, der første etasje har inntilfylling mot øst. Det samme gjelder også for andre boligrekke.
Det er bestemmelse om å etablere terrengmur vest for første boligrekke, men at denne ikke skal overskride
2m, som også ivaretar at tiltaket ikke blir et skjemmende element sett fra friområde i vest.
Det er også et annet viktig punkt at en ikke kommer for lavt i terrenget da det er en flomsone gjennom
friområdet i vest.

SNITT-A

SNITT-B

PRIVATE MERKNADER:
1. Thor Arne Ytreland:
Trafikkforhold Tjøsvoll øst
Jeg stiller meg undrende til at det påstås at denne utbygningen ikke vil ha noe og si for
trafikksituasjonen på Tjøsvoll øst.
Ser man på trafikken inn østfra i krysset Tostemvegen/Tostembekken vil utbygningen
medføre økt belastning i dette punktet på rundt 67 % (15 nye+3 eksisterende, mot dagens 27).
Se vedlagt kartutsnitt med kommentarer.
Tar man hensyn til at vikeplikten for kjøretøy fra Tostemvegen 160-176 nesten aldri blir
overholdt samt at det er en bratt bakke ned mot krysset, vil risikoen for uhell bli betraktelig
økt. Her frykter jeg mest for små barn på sykkel og aking vinterstid, da disse ikke vil være
“synlig pga siktforhold. Det har vært flere hendelser, som lett kunne ha fått et alvorlig utfall.
Hovedtyngden av trafikk fra østre del av Tjøsvoll øst går i dag via Sandskeivegen, grunnet

færre fartshumper i forhold til Tostemvegen. Dessuten er fartsnivået på
gjennomgangstrafikken i Sandskeivegen over tillatt hastighet. De fleste kommunale
adkomstveger inn mot Tostemvegen og Sandskeivegen tilfredsstiller
dessuten ikke siktkravene i omfang og høyde. Hekker vokser langt innover på fortau på
nevnte veger, noe som medfører at kjørebane blir brukt når fotgjengere passerer på fortau.
I tillegg er det trær og hekker som vokser inn i kjørebanen som umuliggjør bruk av hele
vegbredden uten å ødelegge speil eller å få lakkskader på kjøretøy.
Jeg forutsetter at kommunen pålegger huseiere å ordne opp i disse forholdene og at
kommunen ordner opp i det som berører dem før ytterligere trafikkøkning tillates.
Flere av krysningspunktene med dårlig siktforhold er barns skoleveg. Har prøvd å gitt
beskjed om dette tidligere uten at nevneverdige forbedringer har skjedd. Ytterligere
fartsregulerende tiltak må på plass snarest i Sandskeivegen og deler av Tostemvegen. Har
selv vært vitne til stygge hendelser som lett kunne medført dødelig utfall.

Skisse til VA-plan
Viser til vedlagt skisseløsning til vann og avløpsanlegg for vestre del av området.
Jeg protesterer på det sterkeste på valgt plassering av flomveg. Utbygger vil bli stilt til
ansvar for eventuelle vannulemper/vannskader som min
eiendom/bygning eventuelt måtte bli påført. Jeg ønsker å bli inkludert i arbeidet med valg av
løsning, slik at vi sammen kan få til en løsning som er til beste for alle.
Overvannssystemet for felt vest vil bli privat slik jeg ser det.
Vedlikehold av fordrøyningsbasseng, vegsluker og flomveg vil være opp til beboerne å
utføre.
Kommunen på sin side har pr dags dato ikke stilt krav om at vedlikehold av
fordrøyningsbasseng skal utføres av kyndig personell slik det er gjort for private
pumpestasjoner for spillvann.
Etter nærmere 30 års erfaring i bransjen vet jeg at slikt vedlikehold svært sjelden blir ivaretatt
på en tilfredsstillende måte (Det er ikke mitt problem mentaliteten).
Rådmannen sin vurdering:
Trafikkforhold Tjøsvoll øst:
Rådmannen viser til at kommunen, før oppstart av planarbeidet, tok stilling til og konkluderte
med at Tostemvegen, med fortau langs hele vegen, er dimensjonert for å ta trafikk fra planlagt
bebyggelse. Planområdet er det siste uregulerte boligarealet sør for Nylandsvegen.
Nylandsvegen blir en naturlig avgrensning mellom dette området og et større areal nord for
vegen avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Avsatt boligområde nord for
planområdet forutsettes løst nordover.
Kryssløsningene det vises til er vanlige og aksepterte løsninger inne på boligfelt med rene
adkomstveger og fartsgrense 30 km/t. Rådmannen viser til at det er regulert frisiktsoner og
påpeker for øvrig at det er fortau langs hele vegen.
Med tanke på vikeplikt så er dette en trafikkregel og ikke noe som reguleres i forbindelse med
et reguleringsplanarbeid.
Siktsoner og hekker som vokser utover fortau er forhold som må meldes inn til kommunes
Sektor for samferdsel og utemiljø, og som de kan ta tak i form av henvendelser til grunneier om
vedlikehold av frisiktsoner iht. gjeldende planer. Dette er ikke noe som løses i forbindelse med
foreliggende planarbeid. At Sandskeivegen blir valgt er heller ikke en problemstilling som er
naturlig å ta i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det påpekes for øvrig at veger er
opparbeid iht. gjeldende planer og at fartsgrense i hele området er 30 km/t.
Skisse til VA-plan
Rådmannen viser til at forslagsstiller har hatt møte med Ytreland hvor de skal ha kommet til
enighet om en mulig løsning. Rådmannen viser til forslagsstillers vurdering av merknaden
under, og har for øvrig ingen kommentarer:

Overvannshåndtering – flomvei
Dette tilleggsdokumentet skal belyse hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre at ingen skade skal påføres
nabo som gjøres innenfor planområdet.
Første bilde viser foreslått høyde på boligene og hvordan flomveien er planlagt, men i hovedsak så skal
overvann føres i rør fra magasinet og ned mot åpengrøft vest for planområdet.
Pga. terreng, rørtype og dimensjon vil ikke denne overvanngrøften bli så veldig dyp i eksisterende
terreng og med forsiktig graving, meisling el. sprengning vil dette ikke skape problemer for nabo
eiendom. En må alltid være forsiktig når en gjør tiltak nære eksisterende boliger/eiendommer, men jeg
håper at evt. Ytreland kan være åpen for å diskutere løsninger når en evt. teknisk plan er utarbeidet. VA
løsning i reguleringsplan er bare en skisse og evt. kum kan plasseres på en annen måte.
Flomvei må etableres pga. et evt. 200 års nedbør, flomsonen må sikres slik at overflatevannet ikke føres til
nabo, men slik som skisse indikerer.
Jeg har vist snitt og bilde hvordan dette kan se ut om en bevarer eksisterende terreng som naturlig
flomvei, men deler eksisterende steinmur kan evt. erstattes med ny betongmur støpt på fjell 0,5m over
terreng på de mest utsatte område for å sikre for en evt. gjennomtrenging av vann til nabo.
Det er ikke snakk om store mengder vann, da det skal etableres et lukket rørsystem som er tilknyttet et
fordøyingssystem, men flomveien må sikres og dette må løses i teknisk plan. Løsning er diskutert med
Ytreland og han er enig, men ønsker å bli informert/inkludert når løsning kommer i teknisk plan.
Når det gjelder vedlikehold og rørsystem som et evt. sameie skal ha ansvar for så er dette noe alle kjøpere
blir informert om og det gjelder både for pumpe og magasin.

SNITT-C

2. Geir Tjøsvoll:
Ser av kart at veien til boligene går sammen med Nylandsveien. Det må være permanente
fysiske skiller, slik at Nylandsveien ikke kan brukes verken under anleggsarbeidet eller etter
ferdigstillelse. En betongblokk eller lignende er ikke godt nok, da disse flyttes, eller kjøres
utenom.
Det var tidligere mulig å kjøre fra Tjøsvoll Øst feltet og inn på Nylandsveien via en kort (ca.
10 m) sykkel og gangsti. Dette førte til en betydelig økning av trafikk fra Tjøsvoll Øst feltet og
inn på Nylandsveien. Dette er ikke lengre mulig, da det nå er bygget to garasjer som hindrer
kjøring. Det er mer enn nok trafikkbelastning på Nylandsveien som det er i dag, med biler,
traktorer, gravemaskiner etc.
Rådmannen sin vurdering:

Nylandsvegen reguleres stengt i den nordvestlige enden av planområdet. Type bom blir
kommunens standard bom, svingbar, låst. Følgende planbestemmelser er knyttet opp mot
Nylandsvegen og stenging av den:
§ 37

Før det blir gitt igangsettingstillatelse innenfor BF/BK1 skal Nylandsvegen være stengt med
vegbom. Vegbom og eventuell midlertidig løsning for anleggsperioden skal fremgå av teknisk plan.
Anleggstrafikk skal skje via Tostemvegen. Anleggsveien skal ha minimum standard for bruk med
personbil iht. godkjent teknisk plan for å sikre adkomst for eksisterende boliger under
anleggsperioden.

§ 38

f_LEK1(med adkomst fra interne felles veger), f_UTE1, o_V2 og o_V1 med fortau (opparbeides fra
eksisterende endepunkt på Tostemvegen og tilknyttes Nylandsvegen), skal opparbeides samtidig
med utbyggingen og ferdigstilles før boliger innenfor område tas i bruk.
Dersom regulert veg videre nordover i tilgrensende plan ikke er opparbeid, skal o_V1 opparbeides
slik at etablert adkomst østover blir tilkoblet.

