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PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for plan 2103 Turvei Sletten-Revur,
Veavågen – 5/280 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist
datert 28.04.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

SAKSFREMLEGG:
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til kommunal reguleringsplan for plan 2103
Detaljregulering for turvei Sletten-Revur, Veavågen, 5/280 m.fl.
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters
bredde, samt sideareal med belysning (samlet bredde for turvegformål på 7 meter) på
strekningen Solstein-Revurvegen-Sletten/Storhall Karmøy.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 15,6 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene turvei, friområder, idrettsanlegg og blågrønnstruktur.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til:
 Eksisterende industri/lager/kontor i området i sør ved industriområdet på
Veakrossen
 Idrettsformål helt i nord, der turveien ender ved Storhall Karmøy
 Fremtidig boligbebyggelse helt i nordvest
 LNFR-formål for øvrig

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er regulert. Mesteparten av turveien ligger innenfor gjeldende plan 209
Reguleringsplan for Vea Øst (vedtatt 05.12.1974) med formål «Friluftsområde». I nord går
den inn i plan 2067 Reguleringsplan for storhall Karmøy (vedtatt 11.02.2014).
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
På Revurvegen langs planlagt turvei (T3) krysser en 22 kV luftlinje turveien. For øvrig er
det ingen tekniske anlegg langs veien/i planområdet.
Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Området er stort sett ubebygd og består av lyngheier og gammel utmark med beite. I
nærområdet finnes også kulturminner, blant annet en gammel gravhaug.

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Hensikten er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde,
samt sideareal med belysning (samlet bredde for turvegformål på 7 meter) på strekningen
Solstein-Revurvegen-Sletten/Storhall Karmøy. Ved ferdigstillelse av turveien vil dette sikre
gode sykkeltraseer i området for syklende mellom Kopervik og Veavågen, mellom
Kopervik og Revur/Veakrossen, samt gi lokalbefolkningen et tryggere og bedre tilbud for
turvei, joggeløype og utfluktsmål i nærmiljøet. Planforslaget legger til rette for
rasteplasser, deriblant en lagt på et fint utkikkspunkt mot Veavågen. Kommunen tror dette
vil være et bidrag til mer uteaktivitet og bedre folkehelse.
På to steder (innenfor formålene T1 og T2) er turveiformålet regulert bredere enn 7 m. Her
er det bratte stigninger, og endelig plassering av turveien bestemmes i prosjekteringsfasen
for å sikre best mulig resultat. Sideareal blir tilsådd.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Det skal utarbeides en teknisk plan for de delstrekningene av turveien som opparbeides
(T1, T2, T3), inklusiv lysplan.
Barn og unge:
Planen legger til rette for lettere og tryggere ferdsel på strekningen, også for syklende. Det
er planlagt to rasteplasser langs turveien (T2). Fra nord mot sør:
1. FRI10: Rasteplassen har flott utsikt mot vågen, men ligger vindutsatt til.
2. FRI11: Området er et naturlig furuskogsområde med noen naturlige lysninger.
Området skal tilrettelegges nærmest turveien med bord/benker, for øvrig skal
området være et «skogslekeareal», f.eks. tilrettelagt med klatretau, balansebord
o.l.
Rasteplassene kan utstyres med bord, benker, mindre bygg slik som grindabygg/gapahuk,
lekeapparater o.l.
Det kan settes opp bommer på turveiene for å hindre motorisert ferdsel.
Planen vil således legge bedre til rette for barn og unge i området, og ikke ha negative
konsekvenser.
Folkehelse:
Faktorer som kan gi positive bidrag til folkehelsa er blant annet gode boforhold med
nærhet til urban friluftsliv, natur/landskaps- og opplevelskvaliteter, gode gang- og
sykkelveiforbindelser, sosiale møteplasser mv. Planforslaget legger til rette for alt dette,
ved å gjøre en nærtursti lettere tilgjengelig for større befolkningsgrupper, og samtidig
tryggere da turveien blir belyst. Større bredde og bedre belegg på turveien vil åpne traseen
for syklende, noe som også gir kortere sykkelavstand mellom Veavågen og Kopervik.
Rasteplasser tilrettelagt for sosiale aktiviteter, lek mv. gir økt opplevelsesmulighet av
nærmiljøet og naturen rundt. Informasjon om steinalderboplasser langs turveien gir
befolkningen bedre kjennskap til lokal historie og økt lokalidentitetsfølelse.

Planforslaget vil ha en klart positiv virkning på folkehelsa.
Naturmangfold:
Planforslaget har ingen større negative miljøkonsekvenser. Turveien som reguleres er for
det meste av strekningen allerede opparbeidet. Det er en ny strekning på turvei på ca. 200
meter i nord, to rasteplasser og en utvidelse av bredden på eksisterende tursti som trengs
av arealinngrep. Langs turveien er det registrert ulike fremmede arter. Turveien vil ikke
føre til økt spredning av disse artene. Se også eget notat angående fremmede arter.
Det vises til vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldloven §§ 8-12 i vedlagte
planbeskrivelse.
Andre forhold:
Gjennom arkeologiske undersøkelser i forbindelse med det pågående planarbeidet, er det
funnet to steinalderlokaliteter som berører turveien. For nærmere beskrivelse av disse,
vises til det til vedlagte rapport (Arkeologisk registrering Turvei Sletten - Revur –
Veavågen, Rogaland fylkeskommune, rapport 9/2018). Disse er markert som
båndleggingssoner – bevaring etter lov om kulturminner i plankartet, med tilhørende
planbestemmelser. Dette innebærer blant annet at turveien innenfor de to
båndleggingssonene ikke kan opparbeides bredere enn dagens tursti, og at de må
opparbeides på duk. Det tillates ingen inngrep i bakken her.
Den 22 kV luftlinja som krysser turveien, er markert med hensynssone-faresone i
plankartet, med tilhørende bestemmelser.
Økonomiske konsekvenser:
Det er søkt om, og mottatt, midler for opparbeidelse av turveien. Slik sett har
planforslaget ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen (anleggskostnader),
foruten fremtidig vedlikehold av turvei, rasteplasser og gatelys (inklusiv strøm).
Ved utbedring av turveien, kan det bli behov for å erstatte gamle beitegjerder langs
turveien med nye. Selve turveitraseen skal kjøpes og overdras til kommunen, som ny
grunneier av disse arealene. Også disse kostnadene vil i utgangspunktet bli dekket av
mottatte midler for opparbeidelse av turveien.
Dersom det ikke kommer til enighet med grunneiere om overskjøtelse av offentlige arealer
(turvei med friarealer) til kommunen, vil planen danne grunnlag for ekspropriasjon.
Avvik fra kommunale, regionale og statlige normer:
Dimensjonering av turveien i planen er vist i tråd med kommunens vegnorm, foruten at
krav til stigning (bratthet) ikke oppfyller kravene til universell utforming (< 5 %). Det
gjøres avbøtende tiltak, deriblant etablering av hvilelommer i bratte partier.
Innenfor båndleggingssonene for kulturminner kan turveien bli noe smalere enn 3 m, da
det ikke tillates ytterligere utvidelse av eksisterende turvei her.

SAKSBEHANDLING:
Forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i møte
den 21.01.20 - sak 8/20, og følgende vedtak ble fattet:
«Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 2103 for Turvei Sletten – Revur, Veavågen, datert 21.01.20,
legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven
§ 5-2 og § 12-10.»
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.01.20-13.03.20.
Rogaland fylkeskommune fikk forlenget høringsfrist til 03.04.20, da saken måtte sendes til
Universitetet i Stavanger - arkeologisk museum for uttale før endelig høringsuttalelse
kunne gis.
Følgende uttalelser er kommet inn etter offentlig ettersyn:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen……. 12.03.20 (innkommet 02.04)
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv............... 26.03.20
3. Fylkesmannen i Rogaland......................................................
04.03.20
4. Statens vegvesen, region Vest................................................
13.03.20
5. Mattilsynet................................................................................
31.01.20
B: Private og organisasjoner
1. Vea turlag..................................................................................

16.02.20

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 konkrete vurdering av planen er planen legger til rette for bedre folkehelse
gjennom et forbedret tilbud for gående og syklende mellom Kopervik og Veavågen, samt
som nærtur for beboere i Veavågen.

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 28.04.20, godkjennes.
Plankartet har endret format siden planforslaget lå på offentlig ettersyn. Plankartet består
nå av flere «ark» som letter lesbarheten av planen.

Rådmannen i Karmøy, 06.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

VEDLEGG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planbestemmelser
Oversiktskart
Gjeldende kommuneplan – utsnitt
Gjeldende reguleringsplan
Plankart, datert 28.04.20
Planbeskrivelse
a. ROS-analyse
b. Rapporter:
 Arkeologisk registrering, rapport 9/2019, Rogaland fylkeskommune
 Kartlegging av fremmede arter, rapport, Karmøy kommune
c. Illustrasjon - mulig turvei-profil
7. Merknader til planoppstart
a. Rogaland fylkeskommune – regionalplanavdelingen (2 merknader)
b. Rogaland fylkeskommunen – seksjon for kulturarv (3 merknader)*
c. Fylkesmannen i Rogaland (3 merknader)
d. Statens vegvesen, region Vest (1 merknad)
e. Haugaland Kraft (1 merknad)
f. Bjørn Oddvar Madsen (1 merknad)
8. Uttalelser til offentlig ettersyn
a. Rogaland fylkeskommune - regionalplanavdelingen
b. Rogaland fylkeskommunen – seksjon for kulturarv
c. Fylkesmannen i Rogaland
d. Statens vegvesen, region Vest
e. Mattilsynet
f. Vea turlag
*Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, har gitt flere merknader underveis i avklaringen om
kulturminner.

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra
uttalelsene, samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.

1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN

Fylkesrådmannen er positiv til tilrettelegging av en nærturvei som er mest mulig universelt
utformet, og som er et godt folkehelsetiltak, samt et tiltak som kan være et ledd i arbeidet
med å fremme attraktiviteten til klimavennlig ferdsel (sykling, gåing).
Fylkesrådmannen anbefaler kommunen om å ta ut presiseringen, og bruken av et bestemt
sprøytemiddel som omtalt i §2 i planbestemmelsene. Dette vil forutsette at framtidig
skjøtsel er forbundet med bruken av dette middelet, som er omstridt med hensyn til helse
og miljø. Vi anbefaler å erstatte formuleringen med ordlyden «bruk av manuell rydding
som skjøtselsmetode». For litt informasjon om manuell skjøtsel se s. 32 i vedlagt lenke:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonalstrategi-for-villbier.pdf
I tillegg anbefaler vi at det i § 13 i planbestemmelsen brukes ord «skal» i stedet for kan for
å sikre at motorisert ferdsel i området blir forhindret.
Fylkesrådmanns merknader angående automatisk freda kulturminner
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og
arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et
samfunn i endring. I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte
kulturminnene allerede er forstyrret av eksisterende tursti. I planforslaget vises det til at
det er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i dagens trasé, med bestemmelser
som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen finner at detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i
Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny tursti legges på
duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og H570_2 i
plankart datert 21.01.20
For nærmere opplysninger om gitt tillatelse til inngrep i kulturminner viser vi til vårt brev
med vedtak datert 26.03.20. Vi minner om at det er oppgitt særskilte vilkår for tillatelse i
dette brevet, med tilhørende bestemmelser som skal inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser.
Rådmannen sin vurdering:
Planbestemmelser og plankart vedrørende kulturminnene er endret i tråd med ønsker fra
Rogaland fylkeskommune. Kommunen har etter høringsfristen sendt endringene til

fylkeskommunen, seksjon for kulturarv, for kvalitetssjekk av både kart og
planbestemmelser.
Vedrørende krav til bom, ønsker kommunen å ha fleksibilitet her. Dagens Revurveg kan
være eneste kjørbare adkomst til landbrukseiendommer, samt at bommer kan være en
hindring også for syklister. Bestemmelsens ordlyd «kan» innebærer at bommere kan
plasserer der de vil være mest hensiktsmessig, og dersom det er hensiktsmessig.
Planbestemmelsen endres derfor ikke.
Angående ordlyd om bruk av glyfosat for å bekjempe sprikemispler, endres ordlyd i §§ 2
og 25 til:
«Alle sprikemispler innenfor et område omfattet av en teknisk plan, skal i forkant
eller under byggefasen kuttes ned med bruk av manuell rydding som
skjøtselsmetode, og med ev. bruk av nødvendig plantevernmiddel. Tiltaket skal
forhåndsgodkjennes av naturforvalter i kommunen.»
Det åpnes med andre ord opp for bruk av plantevernmidler, dersom dette anses som
nødvendig. Bestemmelsen krever imidlertid at tiltaket skal forhåndsgodkjennes av
naturforvalter i kommunen. Ordet «glyfosat» fjernes.

2.

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV

Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og
arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et
samfunn i endring. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter
en vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn
til samfunnet.
I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte kulturminnene allerede er
forstyrret av eksisterende tursti. Det ble ikke gjort forsøk på å påvise bevarte deler av
lokalitetene under den opparbeida veien da lokalitetene ble påvist, bl.a. på grunn av at
bevaringsgraden under ble vurdert som lav. I planforslaget vises det til at det er ønskelig
fra Karmøy kommune å anlegge turveien i dagens trasé, med bestemmelser som ikke
innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen ser at tiltaket har en samfunnsverdi ved at en utbedring av turveien vil
legge til rette for folkehelse og lokale miljøvennlige transportmuligheter. Arkeologisk
museum, UiS, vurderer de berørte delene av lokalitetene til å være forstyrret av moderne
tiltak, mens forskningspotensialet for de delene som ligger uberørt kan ha høyt
vitenskapelig potensiale. Tiltaket berører to kulturminnelokaliteter med lav
opplevelsesverdi, og der det vitenskapelige potensialet for det berørte arealet anses som
lavt. Vurdert opp mot tiltakets samfunnsmessige verdi og allerede utførte inngrep i

kulturminnene mener fylkesrådmannen at det kan gis dispensasjon for at tiltak kan
gjennomføres i tråd med planforslaget.
Fylkesrådmannen finner derfor, etter en samlet vurdering, at detaljreguleringsplan for
turvei Sletten – Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under
forutsetning av at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist
som hensynssone H570_1 og H570_2 i plankart datert 21.01.20 og vedlagt kart over berørte
kulturminner datert 27.03.20. Vi gjør oppmerksom på at kulturminnene er avmerket med
feil SOSI-kode i mottatt plankart, og at rett markering skal være H730. Vi forutsetter at
dette justeres i arealdelen før planen vedtas.
Vi gjør oppmerksom på at det kun er den delen av steinalderlokalitetene som ligger
innenfor plangrensa det er gitt dispensasjon for. De delene av steinalderlokalitetene som
ligger utenfor plangrensa må derfor beskyttes mot skade som følge av plantiltak, jf. forbud
mot inngrep i automatisk fredete kulturminner i kulturminneloven § 3. Dette medfører at
det eksempelvis ikke må graves eller kjøres i dette området, og området må heller ikke
benyttes til lagring av utstyr etc. verken under anleggsarbeidet eller når tiltaket er
ferdigstilt.
Kulturminnene, med kulturminne-ID 239399 og 239400, skal merkes i plankartet som
hensynssone H730 og gis fortløpende nr. 1, 2 osv.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Innenfor H730_1 og H730_2 ligger to steinalderlokaliteter, henholdsvis id 239399
og 239400, som er automatisk fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Det er ikke
tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme
kulturminnet, eller foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf.
Kulturminneloven §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd
avklares med kulturminnemyndighetene. Alle tiltak skal fremmes som
reguleringsendring.
Turvei tillates i regulert turveitrasé der det allerede går en eksisterende turvei
gjennom kulturminnene. Turstien skal anlegges på duk over dagens markoverflate
og med samme bredde som eksisterende turvei. Det tillates ikke inngrep i bakken i
form av graving av dreneringsgrøfter, grøfter til infrastruktur o.l. Lysmaster skal
ikke etableres innenfor hensynssonene.
Under anleggsperioden skal det tas avbøtende hensyn for å hindre utilsiktet skade
på kulturminnene. Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved
kulturminner som er fredet ved lov. Entreprenør må orienteres om vilkårene som er
gitt i bestemmelsene knyttet til hensynssonene.

Fylkeskommunen skal varsles i forkant av vedlikehold av turstien som kan innvirke
på kulturminnet. Større endringer som berører kulturminner, krever søknad til
Rogaland fylkeskommune.»
Vilkår for dispensasjon:
Rogaland fylkeskommune har, som et regionalt organ, myndighet til å fremme innsigelse til
forslag til reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, jf.
pbl. §5-4. Fylkesrådmannen er videre delegert myndighet til å fremme innsigelse i saker som
vedrører automatisk freda kulturminner, jf. delegasjonsreglementet for Rogaland
fylkeskommune.
Dispensasjon for inngrep i automatisk freda kulturminner gjennom planvedtaket forutsetter at de
ovennevnte merknadene og tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom de
ovennevnte merknadene og den ovennevnte teksten ikke innarbeides i reguleringsbestemmelsene

er dette brevet å anse som en administrativ innsigelse til planen.

Rådmannen sin vurdering:
Kommunen tar merknadene til følge. Formål for de to lokalitetene endres fra H570 til
H730. Ønsket tekst i planbestemmelsene legges inn under «Fellesbestemmelser», med
henvisning til disse under formålet «Hensynssone H730».
Kommunen har etter høringsfristen sendt endringene til fylkeskommunen, seksjon for
kulturarv, for kvalitetssjekk av både kart og planbestemmelser.

3. FYLKESMANNEN I ROGALAND

Planen ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjø. For å kunne gjøre tiltak etter pbl. § 1-6
første ledd må det være fastsatt en byggegrense, jf. pbl. § 1-8. Vi kan ikke se at planen har
en slik byggegrense. Vi har derfor faglig råd om at plankartet suppleres med dette.
Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader.
Rådmannen sin vurdering:
Byggegrenser for de to rasteplassene, FRI10 og FRI11, er lagt inn i plankartet. Dette er de
eneste stedene som åpner for byggetiltak. Byggegrensen er satt 0,5 m innenfor
formålsgrensen i planen. Mot turvei er byggegrensen i formålsgrensen.
For øvrige tiltak hjemlet i planen, slik som lysmaster og beitegjerder, er det gjennom en
fellesbestemmelse stadfestet at disse tillates oppført innenfor planområdet, sett i forhold
til byggegrense mot sjø.

4. STATENS VEGVESEN, REGION VEST

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan (NTP), statlege
planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, vegnormalane og
at andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar vert ivaretekne i planlegginga. Til
denne planen uttalar vi oss som forvaltar av riksveg og som statleg fagstyresmakt med

sektoransvar innanfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesveg 547. Statens vegvesen legg til grunn at drøftingar og
avklaringar knytt til trafikksikkerheit og framkomelegheit på desse vegane skjer i dialog
med dei aktuelle vegstyresmaktene. Vi viser til vår utale frå 22.09.1 7 og kommunalsjef for
teknisk sin avklaring angåande plan 2107.
Statens vegvesen har ikkje ytterlegare merknader.
Rådmannen sin vurdering:
Kommunen har vært i kontakt med Statens vegvesen, og fått bekreftet at de ikke har
merknader til denne plansaken. Merknaden over viser til at Rogaland fylkeskommune nå
følger opp tidligere merknad, som veieier av nærliggende fylkesvei.
Planområdet er for øvrig redusert i forhold til planoppstart, og berører nå ikke områdene
som er regulert til ny fv. 547 ved Veakrossen.

5. MATTILSYNET

Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet ber om at det blir tatt hensyn ved
eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke sprer smitte som kan gi planteskade. Se
informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_s
pedning_av_planteskadegjorere
Rådmannen sin vurdering:
Det er ikke planer om å flytte jordmasser inn eller ut av området. De jordmassene som ev.
graves vekk fra turveien, skal legges i sidekantene. Dersom det skulle være behov for
ytterligere tilførsel eller bortkjøring av jordmasser, har Karmøy kommune et eget skjema
for oppfølging av dette, med tanke på å bevare jordkvalitet og hindre smitte av
plantesykdommer og skadegjørere.

6.
VEA TURLAG
Vea Turlag har som målsetning å vedlikeholde og forbedre eksisterende turstier og
tilrettelegging for trivselstiltak. Vi legger til rette for friluftsliv og friluftsaktiviteter,
sammen med Storhall Karmøy arrangerer vi Vårsletten og Høstsletten, et godt benyttet
lavterskel tilbud for alle, uten at det skal koste noe.
Turveien fra Storhall Karmøy mot Revursveien var i sin tid hovedveien til Veabygda. Den
gamle kjerreveien har siden vært en mye benyttet turvei. Veavåg Idrettslag henvendte seg
til kommunen tidlig på 1980 tallet for å få oppgradert denne mye brukte turveien.
VeaTurlag har ved flere anledninger vært inne med dugnadsgjengen og også med
maskiner for vedlikehold og reparasjoner.

Vea Turlag støtter oppgadering av turveien Storhall Karmøy til Revur, og ønsker turveien
med lys og foreslåtte trivseltiltak velkommen så snart som mulig. Etter nesten 50 års
venting skal det bli veldig fint å få denne oppgradert. Strekningen fra Storhall Karmøy til
byggefeltet litt mot vest anser vi ikke som viktig å få realisert nå, denne strekningen er ikke
del av det sti-nettet som er etablert i området. Saksdokumentene legger heller ikke opp til
å bygge denne delen nå. Skal en ha en forbindelse mellom turveien og byggefeltet i vest, er
den naturlige traseen der den grønne stipplede linjen på kartet litt lenger mot sør, her er en
sti som benyttes i dag. Denne stien ligger utenfor planområdet.
Vea Turlag ser turveien mellom Storhall Karmøy og Revur som del av en rundløype med
lys. Rundløypen er beskrevet i saksdokumentene og fortsetter fra Revur med turveien fra
Solstein til Veamyr, videre gjennom byggefeltet Veamyr og Sletten til Storhall Karmøy.
Det mangler veilys fra Solstein til Veamyr, dette må også innarbeides i lysløype prosjektet.
Turstien fra Solstein til Veamyr ligger på kommunal eiendom og det ligger derfor til rette
for at arbeidet med å få på plass veilys langs turveien kan påbegynnes nå. Veilys langs
turveien Solstein – Veamyr kan realiseres som egen jobb, den har ingen tekniske
avhengigheter sammen med reguleingen av turstien Storhall Karmøy til Revur. Det er
allerede montert veilys på Revurveien og på byggefeltet Veamyr. Når en da får montert
veilys på turveien som i reguleringsforslaget og fra Solstein til Veamyr får en endelig
ferdigstillt en meget lenge etterlengtet turvei rundløype med lys.
Rådmannen sin vurdering:
Tas til etterretning. Selv om Vea turlag ikke mener at strekningen mellom Storhall Karmøy
og byggefeltet er nødvendig å opparbeide, har det likevel fra administrasjonens side vært
ønskelig å regulere en mulighet for å anlegge turvei her. Det er imidlertid ingen planer om
å gjøre det i denne omgang, og med de midlene som kommunen har fått til rådighet
gjennom dette prosjektet. En utbygging av turvei her må ses i sammenheng med en ev.
fremtidig omregulering eller utbygging av boligfeltet på Veamyr.
Vedrørende belysning langs turvei utenfor planområdet, tas dette ønsket med videre til
Sektor samferdsel og utemiljø under Teknisk etat, som har ansvar for bl.a. belysning på
kommunale eiendommer.

