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PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke har på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS utarbeidet
forslag til detaljreguleringsplan 4070 for Velde, øst for flyplasskrysset. Planområdet ligger
mellom vågen i øst, Umoe sine lokaler i nord, fylkesveg 47 i vest og ubebygde boligtomter i sør.
Området består av eiendom gnr. 88 bnr 9 m.fl., og har et samlet areal på ca. 15,7 da.
Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene konsentrert småhus, frittliggende småhus,
kjørevei, gatetun, gangvei, parkering, annen veigrunn grøntanlegg, grønnstruktur og turvei.
Planforslaget legger til rette for 3 seksmannsboliger og 15 eneboliger, totalt 33 boenheter.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til bolig.
I henhold til Regional plan for samordnet areal og transport på Haugalandet (ATP), skal området
ha en utnyttelse på 2 boliger/daa. 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.

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er regulert, plan 404 Velde, godkjent 04.03.1975 og avsatt til industriformål.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Utenom adkomstveien er planområdet ubebygd. Det går en kjerrevei/grusvei til
nausteiendommene øst for planområdet. Utover dette er det ikke eksisterende infrastruktur i
området.
Det vil ikke være selvfall på kloakken fra planområdet, og må derfor påberegnes å etablere en
kloakkpumpestasjon. Denne ønsker ikke kommunen å 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.

Annet (eksisterende bebyggelse mv.):

Like øst for planområdet ligger en rekke med nausteiendommer. Disse har veirett over
planområdet. Dette er ivaretatt gjennom planarbeidet. Det er regulert parkeringsplass for
nausteiendommene i enden av adkomstveien (gatetun GT1).

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Bebyggelsen er planlagt strukturert slik at den mindre eneboligbebyggelsen blir liggende mot
eksisterende eneboligbebyggelse i sør. De større seksmannsboligene blir liggende nærmest
industrihallene i nord, slik at de tar opp volumet i bygningsmassen.
Det er planlagt en gjennomgående gangveitrase hele veien fra gang- og sykkelveien langs fv. 47
til turveien ved strandlinjen. Denne skal holdes åpen slik at strandlinjen fortsatt vil være allment
tilgjengelig etter utbygging. Denne gangtraseen ligger sammen med lekeplass og
uteoppholdsareal, samt arealer båndlagt etter kulturminneloven. Åpningene gir lys og rom
mellom boligene. Det ligger for øvrig en smal eiendom mellom planområdets turvei og sjøen,
slik at turveien ligger ikke i kant med sjøen.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses. Skissen er
vedlagt saken.
Overvann skal ledes til sjøen.
Det er ikke selvfall på tomten, så det må etableres en privat pumpestasjon. Kommunal
avløpsledning ligger i Husøyvegen, og kan tilkobles der.
Beregninger i vannmodulen viser at tilgjengelig kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom
planlagt boligfelt forsynes fra Husøyvegen.
Det er behov for ny trafostasjon i området. Denne skal stå på henvist sted, vist i plankartet med
formål E.
Barn og unge:
Planforslaget oppfyller kommunens norm til lek- og uteoppholdsarealer. Planforslaget har areal
for opparbeidet lekeplass, samt areal for fri lek.
Planområdet ligger i skolekretsen til Håvik barneskole, avstand ca. 2,6 km. Det er gang- og
sykkelveg til denne skolen. Det imidlertid ikke umulig at noen av de potensielle barna i det nye
boligfeltet vil være elever ved Avaldsnes barneskole. De må i tilfelle enten krysse fv. 47 eller
Husøyvegen dersom de skal sykle til skolen. Husøyvegen er nærmere omtalt i eget avsnitt.
Planområdet har direkte gangadkomst til eksisterende gang- og sykkelvegnett langs fv. 547.
Busstopp grenser til planområdet.

Innenfor planområdet er det lagt opp til felles parkeringsareal, der eneboligene nås via interne
gangveier. Dette konsentrerer biltrafikken og gir områder uten biler.

Folkehelse:
Planforslaget har kartlagt støy og luftforurensing. Ut i fra disse kartleggingene, er det foreslått
tiltak i planen for å holde akseptable støynivå i planområdet. Se § 40 for rekkefølgekrav knyttet
til støytiltak. Det er ikke funnet at det er behov for tiltak rettet mot luftforurensing.
Planområdet er ellers i sykkelavstand til skoler, og i gangavstand til barnehager og
dagligvarebutikk. Det legger opp til to ulike utbyggingsformer, som gir mulighet for en større
variasjon i familietyper. Følger en Helganesvegen (europavei 134) er det kort vei til turområder i
indre deler av Karmøy.
Planområdet legger opp til felles lek- og uteareal sentralt i bebyggelsen. Dette reduserer sjansen
for at noen foretar kriminelle handlinger i disse områdene. Biltrafikken har en adkomstvei, som
gjør det lett å holde oversikt over trafikken i området.
Det er gangadkomst fra gang- og sykkelveien langs fv. 547. Dette kan gjøre at det er mindre
oversikt over gående i planområdet. Veid opp mot andre interesser, som trafikksikkerhet for
myke trafikanter og allmennhetens tilgang til sjø, samt at lekeplassen i området vil være den
eneste opparbeidete lekeplassen mellom Fiskå og Veldetun, har tilgjengelighet for gående veid
tyngst i vurderingen.
Naturmangfold:
Planområdet er ikke utbygd i dag. Det er et område med blandet ung skog og gressvekster.
Grønne lunger av denne typen er viktige for mange arter, særlig små dyr, edderkoppdyr, bløtdyr
og insekter som kun beveger seg over korte avstander. Utbygging vil medføre tap av
leveområdene for disse artene.
Planforslaget har områder som det ikke skal være inngripen i. Disse er vist som GRØN i
plankartet. Noe av dette vil bli opparbeidet som lekeplass og uteområder (se vedlagte
illustrasjoner). Utenom lekeplass og uteoppholdsplass vil disse områdene fortsatt være
tilgjengelige for diverse små vesen etter utbygging.
Det er ikke registrert arter, miljø eller naturtyper som gjør det nødvendig med spesielle hensyn
etter naturmangfoldloven i planområdet.
Andre forhold:
Det er to automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Disse er båndlagt i henhold til
kulturminneloven og vist i plankartet med båndleggingssone.
Økonomiske konsekvenser:
Kommunen skal ikke bygge ut i området, og det er ikke offentlige areal i planforslaget som skal
overtas av kommunen for drift og vedlikehold.

SAKSBEHANDLING:
Hovedutvalg teknisk og miljø fant i møte 6.11.2018 grunn til ikke å fremme forelagte planforslag.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 11 begjærte Arkitektkontoret Brekke Helgeland
Brekke på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS planen fremlagt for Karmøy kommunestyre.
Kommunestyret la prinsippet om likebehandling i forvaltningssaker til grunn, og saken ble lagt
ut til offentlig ettersyn.
Fylkesrådmannen i Rogaland reiste ved brev datert 04.07.2019 administrativ innsigelse til
planforslaget, på bakgrunn av hensynssonene rundt de automatisk fredete kulturminnene i
planområdet (H730_1 og H730_2).
Innsigelsen ble oversendt til forslagstiller og fagkyndig, som mente at dette skulle være avklart
tidligere i utarbeidelsen av planforslaget. De oversendte korrespondanse og revidert forslag til
kommunen, som sendte dette til fylkeskommunen. I brev datert 09.10.19 trekkes innsigelsen til
planforslaget på bakgrunn av tidligere vurderinger i saken og reviderte planbestemmelser.
Behandlinger:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 02.10.18 - sak 111/18 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende
begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyvegen/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg
teknisk og miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 2.gang i
møte den 06.01.18 - sak 132/18 og følgende vedtak ble fattet:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens
vegvesens planarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen –
Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og
plass for eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i
planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk
bindende, men en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige
grunneiere i området gis mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett
over området anses tilstrekkelig dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av Karmøy kommunestyre 1.gang i møte
den 13.05.19 - sak 54/19 og følgende vedtak ble fattet:

Karmøy kommunestyre vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til detaljreguleringsplan
4070 for Velde – øst for flyplasskrysset 88/9, datert 02.10.18, 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 12.07.19. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............04.07.19, 09.10.19
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................10.07.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................26.06.19
4. Mattilsynet .........................................................................13.06.19
B. Private merknader:
1. Nils Johannes Severin Bowitz - Øygarden ......................10.07.19 (mottaksdato – merknad er
udatert).
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 3. gang i møte den
21.01.20. – sak 07/20, og følgende vedtak ble fattet:
1.

Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de
innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med
anbefaling fra kommunalsjef teknisk.

2.

De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er
vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg, jf.
plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 28.01.20-10.03.20.
Følgende uttalelser er kommet inn etter offentlig ettersyn:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....16.03.20
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv ..........04.02.20
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................07.02.20
4. Statens vegvesen, region Vest ..........................................10.03.20
B: Private og organisasjoner
1. Nils J. S. Bowitz - Øygarden .............................................09.03.20

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.
RÅDMANNEN SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommune eller statlig fagmyndighet, og planen kan
godkjennes av kommunestyret.
Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til planforslaget. Rådmannen vil i
denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av de enkelte uttalelsene.
Rådmannens kommentarer:
Rådmannens konkrete vurdering av planen er at det ikke foreligger forhold som skulle tilsi at
planen ikke kan godkjennes. Veiadkomster og forhold til fylkesveien og europaveien er avklart i
planarbeidet.
Det eneste punktet som kan diskuteres i saken er nærheten til havnen. Husøy havn er en aktiv
havn, og det har vært en historie med klager på støy fra havnen fra boligområdene som ligger
rundt. Området er derimot avsatt til boligareal i kommuneplanen, og det er gjort målinger på
støy i planarbeidet. Boliger og uteareal skal tilfredsstille krav til nedre grenser for støy.
Rådmannens konklusjon:
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, datert 19.05.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 20.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

VEDLEGG:
1. Planbestemmelser
2. Oversiktskart
3. Gjeldende kommuneplan – utsnitt
4. Gjeldende reguleringsplan
5. Plankart, datert 19.05.20
6. Planbeskrivelse med ROS-vurdering
a. Kapasitetstester vannmodul
b. Støyrapport
c. Illustrasjon
d. Notat til skisse teknisk plan
e. Skisse til teknisk plan
f.

Brannteknisk vurdering

g. Sol/Skyggediagram
h. Snitt
i.

Profil gatetun

7. Uttalelser
a. Merknader til offentlig ettersyn
i. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
ii. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
iii. Fylkesmannen i Rogaland
iv. Mattilsynet
v. Statens Vegvesen – Rogaland
vi. Nils J. Bowitz - Øygarden
b. Begrenset ettersyn
i. Rogaland fylkeskommune – forvaltning
ii. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
iii. Fylkesmannen i Rogaland
iv. Statens vegvesen – Rogaland
v. Nils J. Bowitz - Øygarden

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene,
samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.
Offentlig ettersyn, frist for merknad 12.07.19:
Uttalelser fra offentlige etater:
Mattilsynet, 13.06.19:
Mattilsynet går ut ifra at det er nok drikkevann i planområdet. Dersom jordmasser skal flyttes må
det tas hensyn slik at man unngår spredning av eventuelle planteskadegjørere.
Kommentar fra forslagstiller:
Utført kapasitetstester og rekkefølgekravet i planbestemmelser § 39 som fastsetter at teknisk
anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er godkjent av Karmøy
kommune sikrer at planområdet får tilstrekkelig drikkevann/brannvann.
Planbestemmelser § 45 sikrer at det ved evt. deponering av jordmasser fra planområdet til andre
lokaliteter påses at eventuelle planteskadegjørere/organismer iht. Forskrift om fremmede
organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg 1, ikke blir spredt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Statens vegvesen, region Vest 26.06.19:
Statens vegvesen legger til grunn at forslagstiller har detaljtegnet krysset og undersøkt at
kryssutforming iht. vegnormalens krav er gjennomførbart.
Statens vegvesen frafaller kravet til undergang under E134 Husøyvegen, men forutsetter at
rekkefølgekravet til trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen
retning nord i krysset E134/fv. 47 gjennomføres iht. planbestemmelse § 41.
Kommentar fra forslagstiller:
Krysset er utformet og kvalitetssikret av fagkyndig Ing. John Alvseike Rådgivende ingeniørfirma
og forutsettes å kunne oppfylle krav i vegnormal N100.
Ved utbygging iht. vedtatt plan vil rekkefølgekrav som satt i planbestemmelser § 41 bli oppfylt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkeskommunen, seksjon for kulturarv, 04.07.19:
Boligtetthet:
Fylkesmannen gir faglig råd om at bestemmelsene sikrer at planlagt antall boenheter faktisk blir
oppført.
Uteoppholdsareal og kulturminnevern:

Uteoppholdsareal (GRØN1 og 2) ligger delvis innenfor hensynssone – båndlegging etter lov om
kulturminner. ATP – Haugalandet setter krav til uteoppholdsareal. 33 boligenheter som her er
planlagt gir krav om til sammen 1650 m2 uteoppholdsareal. 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 nærleik/
kvartalslekeplass på minimum 750 m2. Fylkesmannen gir faglig råd om at minstestørrelse, jfr.
Krav i ATP - Haugalandet for 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.
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 i gang 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.
Ny uttale vedrørende hensynssone 11 – 8 c) H570, 09.10.2019:
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.
Kommentar fra forslagstiller:
Boligtetthet:
For frittliggende småhus fremkommer antall boenheter tydelig av plankartet. For konsentrert
småhus er det påført planbestemmelse § 1 at det skal etableres min. 20 boenheter i område KS.
Uteoppholdsareal og kulturminnevern:
Det er planlagt 35 boenheter i planområdet. Dermed kreves det iht. Karmøy kommune sin
kommunaltekniske norm 2,6 daa felles uteoppholdsareal inkl. nærleik/kvartalslek som i dette
tilfelle er dokumentert oppfylt. Plasseringen av den sammenhengende grøntstrukturen som
ivaretar er nøye vurdert; for å ivareta kulturminner, for å ivareta krav til nærleik/kvartalslek, for
å ha bilfritt uteoppholdsareal, samt for å være lett tilgjengelig for boligene i planområdet.
Formål grønnstruktur er brukt på uteoppholdsarealet for å kunne kombinere med kulturminnene
beliggende i H730-soner. Område GRØN1 skal, med unntak av areal avsatt i sone H730_2,
opparbeides med et utstyrsnivå som tilsvarer det som fremkommer av kommunalteknisk norm
for nærleik/kvartalslek. Av planbestemmelse § 30 fremgår at; «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. §§ 36 og
37).
Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides som kombinert nærleik/kvartalslek med parkmessig
oppholdsareal. Opparbeidet nærleik/kvartalslek skal totalt være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i
nærleik/kvartalslek skal være samstemt med krav i kommunens lekeplassnorm.» Arealer som
ikke bearbeides, dvs. H730-sonene, vil etter opparbeidelse fremstå som en grønn visuell lunge
som fritt kan brukes til frilek/rekreasjon, og som følgelig har den samme bruksverdien som det
opparbeidede området på 750 kvm.
Uteoppholdsområdet oppfyller det totale arealkravet på 2,6 daa (dvs. 75 kvm x 35 boenheter), det
inneholder alle funksjoner for nærleik/kvartalslek som fremkommer av kommunalteknisk norm,
brukbarheten for ulike alders-/funksjonsgrupper er ivaretatt, illustrert kvalitet på opparbeidelsen
er god. Det kan ikke være slik at arealfordeling mellom nellik/kvartalslek/uteopphold må være
fastsatt «i stein», overganger må kunne være glidende når alle påkrevde funksjoner integreres i
en sammenhengende grønnstruktur som totalt sett oppfyller arealkrav til kommunen.

Kulturminner:
Ved utarbeidelse av plankartet er H730 soner forholdt seg til sone for kulturminne inkl.
sikringssone på 5 m som vist i kartvedlegg levert fra Fylkeskommunen v/Kulturavdelinga den
18.04.2016. Om myndighetene forutsetter at det skal avsettes H570 sone med ytterligere en

buffer til tidligere vist sikringssone, slik som vist i kartvedlegg levert fra Fylkeskommunen
v/Seksjon for kulturarv dat. 04.07.2019, så måtte det vært vist ved første innspill. Det må kunne
forventes forutberegnelighet i en plansak. I innspill dat. 18.04.2016 var ikke vist og beskrevet
«utvidelse av buffersonen» slik som det er beskrevet i innspill dat. 04.07.2019.

Bilde 1: Kulturminne med 5 m sikringssone Kilde: Kulturavdelinga innspill dat. 18.04.2016

Bilde 2: Kulturminner med vist buffersone til sikringssone (vist med blått)
Kilde: Seksjon for kulturarv merknad dat. 04.07.2019

Planbestemmelse § 36 er revidert iht. merknad dat. 18.04.2019. Av bestemmelse § 36 fremgår nå;
«Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner H730_1 – H730_2 ligger det to
steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan
skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller foreta noen form for fysiske
inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på
førehand avklaras med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8.
Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.»
For og ytterligere ivareta kulturminnene ved planens gjennomføring er det som et ekstra tiltak
lagt inn bestemmelse § 37 som sier; «Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 –
H730_2 midlertidig gjerdes av for ikke å gjøre inngripen i kulturminner ved gjennomføring av
planen. Midlertidig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av teknisk plan.»
I forbindelse med utarbeidelse av planforslag var det en uformell dialog med
kulturminnemyndigheten. Vi fikk oversendt kostnadsoverslag på kulturminneundersøkelse som
ble gitt ved tidligere utført reguleringsarbeid. Kostnad ble vurdert og det ble besluttet som
uaktuelt å søke om dispensasjon. Det var ytterligere dialog med myndigheten for å finne løsning
på hva arealformål som kunne kombineres med kulturminnene når disse skulle opprettholdes.
Med bakgrunn i denne korrespondansen, her vedlagt, ble planforslag utformet i god tru slik som
det nå foreligger
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Boligtetthet:
Ingen ytterligere kommentar.
Leke – og uteoppholdsareal:
Det er totalt 2,6 dekar grøntareal som inngår i leke- og uteoppholdsarealene. Av dette skal
750kvm opparbeides. Kommunalsjef teknisk ser ikke noe motsetningsforhold mellom at de
resterende 1850 kvm er både lekeareal og områder vernet etter kulturminneloven. At det ikke kan
gjøres inngrep hindrer ikke noen i å oppholde seg på området, eller bruke området som areal til
fri lek og aktivitet. Kommunalsjef teknisk mener heller det er en fordel at boligfeltet både får
areal som er opparbeidet til lek- og oppholdsareal, men også har areal som forblir naturlige.
Kulturminner:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkesmannen i Rogaland, 10.07.19:
Uteoppholdsareal:
Fylkesmannen gir faglig råd om at minimumskravet til areal avsatt til nærleik/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 1500 m2.

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.
Parkering:
Det er viktig at det blir lagt til rette for god dekning av sykkelparkeringsplasser og restriktive
føringer for bilparkering. Vi gir 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:
Vedlagte 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 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.
Kommentar fra forslagstiller:
Uteoppholdsareal:
For uteoppholdsareal jfr. kommentar til Fylkeskommunen. Det er vurdert at planforslaget
ivaretar pkt. 5 a og b i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
Boligtetthet:
For boligtetthet jfr. kommentar til Fylkeskommunen.
Parkering:
Parkeringsdekningen som fremgår av planforslaget er restriktiv. Dekningen som fremkommer av
plankartet er 1,25 p-plasser per boenhet. Dette er den laveste dekningen som kommunalteknisk
norm åpner for når p-plasser brukes i fellesskap.
For område KS er planbestemmelse § 5 revidert slik at det kreves 3 sykkelparkering, hvorav min.
2 plasser skal være ved boligens adkomst og 1 plass kan være i sportsbod. For område FS er det
ikke behov for bestemmelse om sykkelparkering. Tomtenes areal/størrelse tilsier at det er mulig å
parkere min. 3 sykler ved boligen.
Støy:
Støy vil bli håndtert iht. støyrapport datert 07.08.2018.
Natur- og friluft:

Turvei er forlenget mot nord for å gå sammenhengende fra sør til nord. Åpenhet og
tilgjengelighet for allmenhetens frie ferdsel over P1 er tilsvarende fjernet fra f_P1, jfr. § 26, da
denne funksjonen nå ivaretas av turveien.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Merknader fra private:
Nils Bowitz – Øygarden, ikke datert:
Vedlagt er et tilleggsforslag til planen som kan være et utgangspunkt for videre dialog mellom
alle grunneiere i området.
Forslaget tar høyde for intensjonene i vedtaket i Hovedutvalg teknisk og miljø 06.11.2018 som
lyder:
"Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens
vegvesensplanarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen Helgalandsvegen. Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der
oppsamlingsveg og plass for eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen
er tatt med i planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk bindende, men
en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige grunneiere i området gis
mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett over området anses tilstrekkelig
dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet."
Kommentar fra forslagstiller:
Vi viser til merknad med vedlegg og forholder oss til at:
-

Vedtak i Hovedutvalg teknisk og miljø dat. 06.11.2018 ikke er gjeldende.

-

Kommuneplanen for Karmøy ikke viser utfyllinger i strandsonen i hamnebassenget til
Husøy Næringspark.

-

Fylkeskommunen v/Regionalplan og Fylkesmannen ved innspill til oppstart planarbeid
har fokusert på tilgjengelighet i strandsonen og grønn sone ned mot sjøen.

-

Skjønn som ligger vedlagt denne merknad omtaler veirett til nausteiendommer. Veirett er
ivaretatt med 3,5 m kjørebredde frem til naustområdet/parkeringsplass/snuplass. Frem til
øvrige sjøeiendommer er adkomst ivaretatt med turvei som samtidig betjener
allmenhetens frie ferdsel i strandsonen. Kjørevei og turvei vil ved planens gjennomføring
bli opparbeidet på bekostning av utbygger av plan 4070. Rettigheter som fremkommer av
skjønn er dermed vurdert ivaretatt i planforslag.

-

Statens vegvesen har fastsatt byggegrense mot fv. 47. Denne forholder seg planforslaget
til. Det foreligger ikke andre merknader fra Statens vegvesen, som også har hatt saken til
ettersyn.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:

Kommunalsjef teknisk vil igjen benytte anledningen til å påpeke at arealformålet i sjø i
havnebassenget til Husøy Indre Havn er «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone». Dette formålet i sjø er like bindende som et hvilket som helst formål på land. Ergo
er det ikke planlagt noen utfylling i havnebassenget, og utfylling vil være i strid med gjeldende
kommuneplan. Kommunalsjef teknisk viser til pbl § 1 – 2. Lovens virkeområde.
Begrenset ettersyn – perioden 28.01.20-10.03.20:
Offentlige instanser:
1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN
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
plasseres 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 planbestemmelsene.
Vi har ellers ingen merknader til planforslaget slik det foreligger.


Rådmannen sin vurdering:
 Fv. 47 er rettet til fv. 547 i planbestemmelsene og i planbeskrivelsen. I
planens øvrige dokument har kommunen kun PDF versjoner som ikke
åpner for redigering.
 f_V1 er kontrollert, og ligger utenfor byggegrensen. Strekningen som ligger
inntil grensen ligger også i kant med Umoe sitt administrasjonsbygg, slik at
det er fysisk umulig å anlegge vei eller veielementer innenfor
byggegrensen slik forholdene er i dag.
 Dette punktet er ivaretatt i veiloven.
 Det er lagt til i planbestemmelse 39 at tekniske planer for tiltak som berører
fv. 547 skal oversendes fylkeskommunen som veimyndighet for
gjennomsyn.

2. ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV
To automatisk freda kulturminner berøres av planforslaget. Vi hadde merknad 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 detaljreguleringssaken.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

3. FYLKESMANNEN I ROGALAND
Fylkesmannen har ingen merknader.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen kommentar.

4. STATENS VEGVESEN
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 kommentarer.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen kommentar.
Private og organisasjoner:
5. NILS J. BOWITZ - ØYGARDEN
Vil påpeke at planen slik som den er fremlagt blokkerer for videre regulering og
utbygging av tilstøtende områder avsatt til bolig sør for dette planområdet (blokkerer
disse områdene fra å kunne få utkjørsel til hovedveien).
Merknad viser til tilbakemelding fra SSV etter møte avhold under oppstart av
planarbeidet, datert 24.02.2017, hvor det anbefales at 88/ 57, 227 og 228 får vegadkomst
nordover (over forelagte planområde).
Rådmannen sin vurdering:
Angående mulig utvidelse av fv. 547 er dette tidligere omtalt i saken, sitat fra
saksfremlegg til kommunestyret 13.05.19:
«Byggegrense på 30 meter fra veimidt fv. 47, som vist i planforslag 4070, er avklart med
Statens vegvesen, jf., e – post datert 6.1.2016 (se vedlegg). Byggegrensen er satt for å
ivareta tilstrekkelig areal slik at det gis anledning til eventuell fremtidig etablering av
firefelts vei i dagens trase. Derav er Statens vegvesens planarbeid gjeldende i
kommunedelplan for FV 47 Veakrossen – Helganesvegen ivaretatt i planforslaget.»

De omtalte eiendommene gnr/bnr 88/ 57, 227 og 228 ble skilt ut i 1987, vedtak i
Karmøy landbruksnemnd sak nr. 34/87 og i Rogaland fylkeslandbruksstyre sak
744/81. De to eiendommene 88/227 og 228 skal etter vedtaket ha veirett over 88/57.
Dette gjenspeiles også i eiendomsgrense i området. Det har aldri vært snakk om at
disse skulle kjøre over eiendommen i nord, før det ble tatt opp i møte med SVV.
Forelagte planforslag blokkerer ingen muligheter for disse eiendommene for å bli
bebygget på et tidspunkt. Det er krav etter kommuneplanens bestemmelser 1.2 om
at de må inngå i en detaljreguleringsplan før de kan bygges ut. På det tidspunktet
de inngår i detaljreguleringsplan, vil den eksakte utformingen av avkjørselen bli
avgjort.

