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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Plan- og bygningsloven § 4-2 sier:
«Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer
som gjelder for området.
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens
virkninger for miljø og samfunn…».
Plan- og bygningsloven § 4-3 sier:
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap…».

1.2 Sammenstilt konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse
«Plan 4080 – områderegulering for Stutøy» er etter plan- og bygningsloven § 4-2 en
reguleringsplan som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Ettersom planens
formål er å tilrettelegge for næringsutbygging, vil reguleringsplanen omfattes av plan- og
bygningsloven § 4-3. Det følger derfor at Plan 4080 utløser både krav om planbeskrivelse
med konsekvensutredning samt risiko- og sårbarhetsanalyse.
Plan- og bygningsloven § 12-10 sier videre at for reguleringsplaner som er underlagt krav om
konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. Dette kan
enten gjøres ved å utarbeide en planbeskrivelse og konsekvensutredning som inngår i
samme dokument, eller at konsekvensutredningen følger med planforslaget som et eget
dokument.
For plan 4080 er konsekvensutredningen utarbeidet i form av et eget dokument. Det er
naturlig å se konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse i sammenheng, jf. plan- og
bygningsloven § 4-2 og § 4-3. Av den grunn er både konsekvensutredning og risiko- og
sårbarhetsanalyse valgt sammenstilt i samme dokumentet.
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1.3 Konsekvensutredninger
1.3.1

Forskrift om konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredninger utdyper hvordan plan- og bygningslovens § 4-2 krav
om konsekvensutredninger skal følges opp. Ifølge forskriftens § 4 er den som fremmer
planforslaget alltid regnet som forslagsstilleren. Det er forslagsstillerens ansvar å utarbeide
planen etter de føringene som angis i plan- og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredninger. I forskriftens § 5 framgår det at ansvarlig myndighet er
planmyndigheten for den aktuelle planen etter plan- og bygningsloven, og
vedtaksmyndigheten for tiltak etter andre lover. Når det gjelder plan 4080, er Karmøy
kommune både forslagsstiller og ansvarlig myndighet.
Forskriftens § 6 utdyper hvilke planer som alltid skal konsekvensutredes. Det framgår av § 6
b at dette kravet gjelder: «reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.
Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan
og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen». Vedlegg I (punkt 24)
konkretiserer at følgende tiltak skal konsekvensutredes: «Næringsbygg, bygg for offentlig eller
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2».
Ettersom Plan 4080 – områderegulering for Stutøy omfattes av § 6 b og kan innebære tiltak
etter vedlegg I (punkt 24), utløser dette krav om konsekvensutredning.

1.3.2

Tema som utredes

Ifølge plan- og bygningsloven § 4-1 er det krav om at det utarbeides planprogram for
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet
skal blant annet gjøre rede for behovet for utredninger i planarbeidet.
Planprogrammet for plan 4080 ble utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn i 2015. Tema
som skal konsekvensutredes er fastsatt etter føringene i planprogrammet. Det framgår av
planprogrammet at følgende 12 tema skal utredes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.3.3

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Strandsone
Landskap
Forurensing
Transportbehov og energiløsninger
Sysselsetting

9. Beredskap og ulykkesrisiko
10. Havnivåsigning
11. Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
12. Risiko og sårbarhet (temaet blir
ivaretatt igjennom ROS-analysen i
kapittel 3).

Framgangsmåte og metode

Konsekvensutredninger av enkelttema
Kapittel 2 inneholder en vurdering av hvert av de 11 enkelttemaene i egne underkapittel.
Samtlige tematiske underkapittel er strukturert etter samme mal i form av en
situasjonsbeskrivelse og vurdering av konsekvenser.
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Situasjonsbeskrivelsen reflekterer de vurderinger eller problemstillingene som ble fastsatt i
planprogrammet og blir belyst etter angitt kunnskapsgrunnlag eller framgangsmåte.
Oversikt over vurderinger/problemstillinger samt kunnskapsgrunnlag/framgangsmåte
framgår av tabeller på side 3-6.
Det gis vurdering av de konsekvensene som reguleringsplanen antas å ha i forhold til dagens
situasjon (0-alternativet). Der det er relevant skal det også omtales hvilke tiltak som bør
gjennomføres for å redusere eventuelle negative konsekvenser.
Vurdering og kunnskapsgrunnlag
Konsekvensutredningene for de 11 temaene er basert på de vurderingskriteriene og
problemstillingene som ble fastsatt og videre utdypet i planprogrammet.
1. Kulturminner og kulturmiljø
Eventuelle inngrep i verdifulle kulturminner - og miljø.
Vurderinger/
Eventuell nærføring av tiltak som kan redusere verdien av kulturminner/problemstillinger
miljø.
Oppdeling av landskapsrommet som kan redusere sammenhengen i
kulturmiljøet.
Kunnskapsgrunnlag/ Det er foretatt utgravninger og gjort vurderinger av automatisk fredede
metode
kulturminner innenfor planområdet. Utgravningene er utført av Rogaland
fylkeskommune i regi av Karmøy kommune. Fylkesrådmannen ved
kulturavdelingen har utarbeidet en egen rapport for utgravingsa rbeid, funn og
videre tiltak.
2. Naturmangfold
Naturtyper skal kartfestes, beskrives og verdsettes ut i fra tilgjengelige
Vurdering/
registreringer i fylkesdelplan FINK og kommunens LNF-kartlegging.
problemstillinger
Leve- og hekkeområder for dyr og fugler, med særlig vekt på truede arter, skal
beskrives og verdsettes ut i fra tilgjengelige registreringer. Forslag og
vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
Det skal foretas en vurdering av konsekvenser utover selve tiltaksområdet.
LNF-kartlegging for Karmøy kommune:
Kunnskapsgrunnlag/ https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/LNF-kartleggingkortversjon-2015.pdf
metode
Temakart Rogaland (kartlag for natur): https://www.temakart-rogaland.no/
Regional plan for friluftsliv og forvaltning 2017-2024:
file://admfspriv01/privat$/hra01/Midlertidig/Regionalplan+for+friluftsliv+og+n
aturforvaltning+2017-2024.pdf
Det er utarbeidet et eget tilleggsnotat om strandeng/strandsump. Notatet er
inkludert som et vedlegg til planen.

Vurdering
/problemstillinger

3. Friluftsliv
Friluftsbruk i området skal beskrives, og tiltakets konsekvenser for friluftsliv i
området avklares.
Det skal gjøres en vurdering av hvordan alternativer i form av påvirkning av
opplevelsesverdien i området, støy, støv og eventuelle restriksjoner på
utøvelsen av friluftsliv i eller i nærheten av planområdet vil påvirke bruken av
området. Eventuelle tiltak vil bli vurdert.
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Kunnskapsgrunnlag/ Regional plan for friluftsliv og forvaltning 2017-2024:
file://admfspriv01/privat$/hra01/Midlertidig/Regionalplan+for+friluftsliv+og+n
metode
aturforvaltning+2017-2024.pdf
LNF-kartlegging for Karmøy kommune:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/LNF-kartkartlegging-2015.pdf
Temakart Rogaland (kartlag for friluftsliv):
https://www.temakart-rogaland.no/

Vurdering
/problemstillinger

4. Strandsone
Strandsonen og eventuell bruk av den beskrives. Det skal særlig tas hensyn til
allmenn tilgjengelighet i planarbeidet.

Kunnskapsgrunnlag/ LNF-kartlegging for Karmøy.
metode
Kommunens egne kartressurser (GIS-line).
Temakart Rogaland (kartlag for friluftsliv):
https://www.temakart-rogaland.no/
5.

Landskap

Vurdering
/problemstillinger

Det skal utarbeides en landskapsanalyse med fokus på nær - og fjernvirkning
av plassering av bygg og mengde. Konsekvensene synliggjøres med
illustrasjoner i form av fotomontasje og perspektivtegninger. Forslag og
vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
Kunnskapsgrunnlag/ Det gjøres en vurdering av konsekvensene i landskapssammenheng ved
metode
utbygging på Stutøy, med utgangspunkt i bestemmelsene for byggehøyder og
utnyttelsesgraden som legges til grunn i reguler ingsplanbestemmelsene.
For å synliggjøre de eventuelle landskapsmessige og visuelle konsekvenser av
utbyggingen, vil ekstern kompetanse engasjeres til å utarbeide
illustrasjonsskisser.
6. Forurensing
Vurderingskriterier/ Dagens og ny situasjon med tanke på forurensing skal beskrives i forhold til
omkringliggende boligbebyggelse og naturmangfold. Det skal vurderes behov
problemstillinger
for tiltak og skjerming.
Kunnskapsgrunnlag/ Det blir gjort en kvalitativ vurdering av mulige forurensningskilder basert på
relevante opplysninger fra andre kapittel i konsekvensutredningen, blant
metode
annet kapittel om naturmangfold, transport og energiløsninger og landskap.
Miljørapporteringer i samband med Husøy havn via nettsiden
www.husoy.lukter.no
7.
Vurdering
/problemstillinger

Transport og energiløsninger

De transportmessige følgene av utvidet industri innenfor området beskrives.

Analysere behov for parkeringsplasser og trafikksikkerhet.
Beskrive mulige alternative energibærere.
Kunnskapsgrunnlag/ KVU Haugesundområdet (Statens vegvesen 2016: 66).
metode
Basert på erfaringstall i Statens vegvesens håndbok V713
«Trafikkberegninger» (Vegdirektoratet 2014: 55).
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Vurdering
/problemstillinger

8. Sysselsetting
Den økte aktivitet sammen med ringvirkninger vurderes og beskrives.

Kunnskapsgrunnlag/ Det gjøres estimater for sysselsettingseffekter med bakgrunn i
ringvirkningsanalyser i fra sammenlignbar virksomhet (havnevirksomhet),
metode
blant annet Karmsund havn IKS.
Sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå.
9. Beredskap og ulykkesrisiko
Gjøre rede for og vurdere behov for eventuelle avbøtende tiltak i forbindelse
med beredskap og ulykkesrisiko knyttet til aktuell virksomhet innenfor
planområdet.
Planlegge tiltak i tråd med gjeldende forskrifter i samråd med ansvarlige
myndigheter.
Kunnskapsgrunnlag/ Haugland Brann og Redning IKS, risiko- og sårbarhetsanalyse:
file://admfspriv01/privat$/hra01/Midlertidig/ROS metode
analyse_%20rapport_J03_endelig.pdf
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap sin kartportal:
https://kart.dsb.no/
Vurdering
/problemstillinger

10. Havnivåstigning
Vurdering
Det skal kartfestes og beskrives konsekvenser av den forventede
/problemstillinger
havnivåstigning på Stutøy.
Kunnskapsgrunnlag/ Veileder fra Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap:
«Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging»
metode
Temakart Rogaland. Kartlag for samfunnssikkerhet (middelhøyvann +
stormflo). https://www.temakart-rogaland.no/
Kommunens egne kartressurser (GIS-line).
11. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Metoden i «Veileder i miljørettet helsevern» utviklet av helsedirektoratet, vil
nyttes som utgangspunkt for arbeidet.
Veilederens Tabell 6-1 «Vurderinger av mulige helsekonsekvenser og
utredningsbehov», brukes som en kontroll på at folkehelse er vurdert i saken.
Kunnskapsgrunnlag/ Veileder fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet: «Vurdering av vesentlige virkninger etter
metode
vedlegg III i forskriftene om konsekvensutredninger».
Miljørapporteringer i samband med Husøy havn via nettsiden
www.husoy.lukter.no
Vurdering/
problemstillinger

12. Risiko og sårbarhet
Vurdering
/problemstillinger
Beskrives og vurderes i egen ROS-analyse (kapittel 3).
Kunnskapsgrunnlag/m Risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i Karmøy kommunes
etode
helhetlige ROS-analyse 2016. Dokumentet kan lastes ned fra kommunens
hjemmeside:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Risiko-ogs%C3%A5rbarhetsanalyse-2016.pdf
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Vekting av konsekvenser
Konsekvensene knyttet til hvert av temaene er vurdert etter en femdelt skala. Den
konsekvensen som det konkluderes med for hvert tema, er resultatet av en kvalitativ
vurdering med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget i tabellene.







Svært positiv: Vurderes til å ha svært positive konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Positiv: Vurderes til å ha moderat positive konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Nøytral: Vurderes til verken å ha ensidig positive eller negative konsekvenser i
forhold til dagens situasjon. I de tilfeller der et tema er av liten relevans eller at det
ikke er registrert funn av verdier, blir konsekvensutredningen også satt til nøytral.
Negativ: Vurderes til å ha moderat negative konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.
Svært negativ: Vurderes til å ha svært negative konsekvenser i forhold til dagens
situasjon.

Vekting av konsekvenser er konkludert og oppsummert i tabellform i kap. 4.2.

1.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
1.4.1

Grunnlag for vurderingene

Risiko- og sårbarhetsanalysen for plan 4080 bygger på Karmøys helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalyse, ofte omtalt som kommune-ROS. Med bakgrunn i kommune-ROS er det
avveid hvilke tema og hendelser som er hensiktsmessig å vurdere i sammenheng med plan
4080.

1.4.2

Kommune-ROS

Kommune-ROS for Karmøy, sist revidert i 2016, gir et bilde av risiko- og
sårbarhetsområdene i kommunen på et overordnet nivå, med vekt på konsekvenser og
sårbarhet for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon. ROS-analysen skal bidra til å
ivareta kommunens plikter i henhold til lov om kommunal beredskapsplikt og sivile
beskyttelsestiltak, og danner grunnlaget for arbeid med kommunal beredskap og
planlegging, herunder arealplanlegging og kommunedelplaner.
Både kommune-ROS og beredskapsplan er tilgjengelig for nedlastning på kommunens
hjemmeside.


Risiko- og sårbarhetsanalyse – Karmøy kommune 2016:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Risiko-ogs%C3%A5rbarhetsanalyse-2016.pdf



Plan for kommunal beredskap – Karmøy kommune 2018:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/08/Plan -for-oppfolging-ver-april2018.pdf
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Hovedkategorier og underkategorier av hendelser
Kommune-ROS for Karmøy foretar risiko- og sårbarhetsvurderinger innenfor 9
hovedkategorier og 33 underkategorier av hendelser:
1. Brudd på infrastruktur (4 underkategorier): Svikt i data-/telesamband, langvarig
strømbrudd, hindring av transport (på vei, i sjø og luft) og bortfall av vann, avløp og
renovasjon
2. Helse (3 underkategorier): Dyrehelse, forsyningssvikt og Smitte
3. Natur og klima (5 underkategorier): Nedbør, flom, springflo, havnivåstigning, ras, tørke
og vind
4. Gass og kondensat (2 underkategorier): Gass til forbruker og transport av gass
(rørledning)
5. Brann (7 underkategorier): Brann i kulturminne, brann i skip, skog- og lyngbrann,
brann i T-forbindelsen, brann i industrianlegg, brann i publikumsbygg og brann i
omsorgsbolig/institusjon
6. Ulykker (3 underkategorier): Flyhavari, trafikkulykker og skipsulykker/-forlis
7. Akutt forurensing (4 underkategorier): Oljeutslipp, ammoniakkutslipp, farlig gods og
ulykker med radioaktivt utslipp
8. Sabotasje og terror (2 underkategorier): Sabotasje og terror generelt, pågående
livstruende vold (PLIVO)/voldstrusler
9. Annet (3 underkategorier): Psykososialt, evakuering og informasjon/kommunikasjon og
omdømme
Metode
Kommune-ROS for Karmøy baserer sine analyser på en risikomatrise, der risiko er produktet
av sannsynlighet ganger konsekvens. Risikomatrise samt skala for sannsynlighet og
konsekvensomfang i kommune-ROS vises i tabellene under.

Risikomatrise

Sannsynlighet

Konsekvens
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Nedenfor vises et oppsett der samtlige av hendelsene i Kommune-ROS for Karmøy plassert i
risikomatrisen.
Lite sannsynlig

Noe sannsynlig

Ubetydelig

Sannsynlig

Svært sannsynlig

Informasjonskrise
Omdømmekrise
Vannledningsbrudd
Overflateflom og
urbanflom

Forsyningssvikt
(VAR, mat, medisiner)

Svikt i IKT-løsninger

Brann i stort
publikumsbygg

Dyresykdommer/epidemier

Forurenset
drikkevann – innsug

Smitte - resistente bakterier

Ras: Jord og stein,
kvikkleire, snø

Skadelig utslipp til
vann, sjø, luft
Økt vannstand

Næringsmiddelssmitte
Trafikkulykke

Evakuering

P sykososiale

Forurensing i sjø som
føres hit med
havstrømmene

Større brann i
skog/mark/lynghei

Langvarig
kommunikasjonssvikt
(vei/luft/sjø)

Ekstrem vind med
orkan i kastene

En viss fare

Ekstrem vind og
ekstrem nedbør
samtidig

Alvorlig

Ekstrem vind, ekstrem
nedbør og stormflo
Lekkasje fra
tankanlegg
Grunnstøting
Trafikkulykke med
buss involvert
Ekstrem tørke
Bygningskollaps pga
værforhold (regn, snø)

Brann ved Snurrevaden

Kollisjon mellom
fartøy

Brann i kulturhistoriske
områder
Generell svikt i
vanntilførsel og evt.
avløpssystem

Kritisk

Strømbrudd langvarig
Brann ved
tankanlegg/industrianlegg
Brann om bord i fartøy

Katastrofalt

Radioaktivt nedfall

Svikt i IKT-løsninger

Gasslekkasje i
gassrørledning

Gasslekkasje i
gassrørledning,
fordelingsnett

Flyulykke med stort
passasjerfly

Gasseksplosjon i bygg

Dambrudd

Brann i passasjerskip

Sabotasje i Karmøy
kommune

Smitte ved sabotasje
Virus/pandemi
Brann i T-forbindelsen større kjøretøy

Situasjon hvor
barn/voksne blir tatt som
gissel/fremsatt trusler mot

Brann i
omsorgsbolig/institusjon

Ulykke ved transport
av farlig gods
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1.4.3

Hvilke hendelser er relevant å risikovurdere i plan 4080?

ROS-analysen til plan 4080 må sees i sammenheng med konsekvensutredningen. Det er
fortatt en kvalitativ vurdering av hvilke hendelser som framstår som relevante med
utgangspunkt i de faktiske, fysiske forhold og utbyggingsområdet som omfattes av
reguleringsplanen. I vurderingene blir det tatt stilling til hvilke avbøtende tiltak som må
gjennomføres for å forebygge uønskede hendelser og redusere eventuell risiko ved framtidig
bruk og utbygging på arealet. De forhold som fremstår som relevant å vurdere i ROSanalysen faller inn under hovedkategoriene:





Natur- og klima
Brann
Ulykker
Akutt forurensing

Risikovurderingene tar utgangspunkt i de forhold som er vurdert som realistiske og
sannsynlige risikomomenter i konsekvensutredningen. ROS-analysen bygger også på det
samme kunnskapsgrunnlaget som konsekvensutredningene (se kap 1.3.3). Andre brukte
kilder er:




Rogalands klimaprofil fra Norsk klimaservicesenter:
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofilrogaland/_attachment/12037?_ts=15d9d3cf21c
Vindkart fra Norges vassdrag- og energidirektorat::
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/vindressurser/
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2 Konsekvensutredninger
2.1 Kulturminner og kulturmiljø
2.1.1

Situasjonsbeskrivelse

På Stutøy er det registrert 8
lokaliteter med kulturminner.
Samtlige har status som
automatisk fredet. Av disse er seks
av dem definert som
bosetting/aktivitetsområder, mens
de to øvrige lokalitetene er definert
som båtstø-anlegg og tufter. I
tillegg er det registrert ett
kulturminne i sjøen på sør-østre
side av planområdet i Breidbukta.
Sistnevnte marine kulturminne
ligger utenfor planområdet. Av
registrerte funn i planområdet er 3
kulturminner lokalisert innenfor
Figur 1: Registrerte kulturminner innenfor planområdet.
utbyggingsarealet i
Kilde: www.temakart-rogaland.no og Karmøy kommune.
reguleringsplanen. De resterende
kulturminnene er lokalisert
innenfor arealet vist med formål friområde.
Rogaland fylkeskommune ved fylkesantikvaren og Stavanger maritime museum har foretatt
at undersøkelser av planområdet i 2016-2017. Arbeidet er oppsummert i egen rapport og
planområdet er også vurdert av kulturminnemyndighetene i tidligere planbehandling.
Kulturminnemyndighetene, med utgangspunkt i lov om kulturminner, ber om at det
utarbeides egne planbestemmelser som sikrer kulturminnene innenfor planområdet.

2.1.2

Vurdering av konsekvenser

Kulturminnene som er lokalisert innenfor arealet vist som formål friområde (ID 143872,
224261, 220577 og 220578), vil ikke bli berørt av inngrep som følger utbyggingen av
næringsarealet. Når det gjelder kulturminner innenfor utbyggingsarealet (ID 220576 og
220579 og 220580), vil fysiske inngrep fra utbygging berøre disse kulturminnene.
Landskapsrommet der nevnte registrerte kulturminner er lokalisert vil brytes opp og få
redusert verdi. For å redusere negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i
planområdet, vil de automatisk fredede kulturminnene bli markert i plankartet med
hensynssone, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 d. Det må også utarbeides planbestemmelser
i samråd med kulturminnemyndighetene som sikrer at alle automatisk fredede kulturminner
ikke ødelegges, skades eller på annen måte forringes som en følge av utbygging og annet
anleggsarbeid. På sikt my kulturminnene innenfor utbyggingsarealet graves ut.
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2.2 Naturmangfold
2.2.1

Situasjonsbeskrivelse

Regional plan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2023 anbefaler i kapittel 4.7 at
fylkeskommunens egen kartportal www.temakart-rogaland.no nyttes som
kunnskapsgrunnlag i arealplanleggingen. Temakart Rogaland samordner en rekke kilder fra
departementer og fagmiljø. Registreringene knyttet til naturverdier er i hovedsak hentet fra
Miljødirektoratets «Naturbase». Med bakgrunn i fylkeskommunens kartportal er det
registrert følgende verdier med hensyn til naturmangfold:









Tednholmen naturreservat: Rundt 400 meter nord-vest for planområdet ligger
Tednholmen naturreservat. Reservatet ble opprettet i 1982. Formålet med fredningen
å bevare en viktig sjøfugllokalitet med de plantesamfunn og dyrearter som naturlig
er tilknyttet området, særlig med hensyn til sjøfuglene og deres hekkeplasser.
Lokaliteten er et viktig raste- og overvintringsområde for sjøfugl. Reservatet har på
2000-tallet hatt en hekkebestand med sjøfugl. Årlig hekker det tjeld, ærfugl og
knoppsvane på holmen. Terner hekker av og til.
Trua arter: Det er gjort observasjoner av en rekke fuglearter i området.
Observasjonene er i hovedsak gjort tidsrommet 2009-2018 og har i de fleste tilfeller en
presisjon på 400 meter. Følgende fuglearter er observert: lomvi (kritisk trua), Vipe
(sterkt trua), svarthalespove (sterkt trua), ærfugl (nær trua), fiskemåke (nær trua),
sandsvale (nær trua), stær (nær trua), svartand (nær trua), sivspurv (nær trua),
sanglerke (nær trua), bergand (sårbar), hettemåke (sårbar), sivhøne (sårbar), sjøorre
(sårbar), teist (sårbar), horndykker (sårbar). Det er også gjort funn av østers i bukta på
planområdets sør-vestre side: flatøsters (nær trua) og stillehavsøsters (svartlista art –
svært høy risiko). Det er også gjort registrering av plantearten vinterkarse (svært høy
risiko), som er en svartlista art.
Viltområde: Området Fårøy-Husøy-Veldetun-Avaldsnes-Bukkøy er regnet som
beiteområde for både lokalt hekkende, samt trekkende/ikke-hekkende vadefugl.
Viktig beiteområde for store individantall av et mangfold dykkende andearter.
Viltkartet inkluderer deler av strandsonen på vestre del av Stutøy. Temakart
Rogaland gir følgende beskrivelse til datamaterialet: «Temaet viser viktige
funksjonsområder for arter forvaltet etter viltlova, kartlagt etter en handbok fra DN.
Mange data er gamle, de eldste fra 1980-talet. Nedlastet fra naturbase i 2007, ingen
nyere oppdateringer er tilgjengelig».
Marin natur: Det er forekomster av ålegras i sjøen på planområdets sør-østre, sørvestre og nordre side.
Viktige naturtyper: På planområdets sør-østre side, er naturtypen strandeng og
strandsump registrert. Dette er naturtype som defineres i Miljødirektoratets
naturbase som lokalt viktig.

Regionalplanens kapittel 4.6 påpeker at kystlynghei, med hjemmel i naturmangfoldloven, er
en utvalgt naturtype i Norge. Med utvalgte naturtyper siktes det til naturtyper med svært
stor risiko for at de dør ut. Deler av vegetasjonsdekket på Stutøy er bekledd med
forekomster av kystlynghei.
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I LNF-kartleggingen for Karmøy beskriver viktige kvaliteter og verdier for LNF-områdene i
kommunen, deriblant viktige naturområder. Området Husøy-Fårøy ble omtalt som et viktig
naturområde på bakgrunn av sitt rike fugleliv:
«N4-8 Husøy-Fårøy: Et rikt sjøfuglområde gjennom hele året. Inkluderer det resterende
naturområdet på nordspissen av Husøy og beiteområdet på Sørbø-neset, samt ytre del av det
utplanerte industrifeltet vest for brua over til Husøy. Det har skjedd en dramatisk tilbakegang
av hekkede sjøfugl i området siden 1970-åra, men ennå finnes rester av terne- og
fiskemåkekolonier, og ennå hekker det vipe, rødstilk og storspove her. Hele 5 andearter er
påvist hekkende de siste årene. Tilgang på fiskeavfall eller annet etende gjør at området i
perioder om vinteren har Karmøys største ansamling av måker (vesentlig gråmåke og
svartbak)».
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Figur 2: Område N4-8 Husøy-Fårøy i LNF-kartleggingen for Karmøy. Kilde: Karmøy kommune.
Beskrivelsen i LNF-kartleggingen omtaler ikke Stutøy spesifikt, men inkluderer nordre del
av Stutøy i område N4-8. Generelt harmonerer LNF-kartleggingens beskrivelser med
funnene i fylkeskommunens kartportal, men er trukket noe lengre i sørgående retning på
Stutøy. Triangelet Stutøy-Veldetun-Fårøy utgjør et større viltområde der en rekke fuglearter,
i særlig grad sjøfugl, både hekker og beiter. Området inneholder også Tednholmen
naturreservat. LNF-kartlegginger sier også at antallet hekkende fugl er sterkt redusert siden
1970-tallet. Det er ikke utdypet noe videre om årsakene til dette, men trolig har dette
sammenheng med utbyggingen i området, herunder havne- og næringsvirksomheten på
12

Veldeøyane utover fra 1980-tallet samt etablering av byggefeltet på Veldetun fra og med
1970-tallet.
Stutøy ble undersøkt i ARKO-prosjektet. Resultatene i undersøkelsen ble publisert i 2015 i en
rapport fra Norsk institutt for naturforskning: «Strandeng – et hotspot-habitat - Sluttrapport
under ARKO-prosjektets periode III». Ifølge rapporten er det registrert to forekomster av
strandeng på Stutøy. Begge forekomstene er lokalisert på sør-østre side av planområdet. Den
største forekomsten (2) ligger i Breidukta og utgjør rundt 2 000 m². Den minste forekomsten
(1) som er lokalisert 220 meter lengre sør langs kystlinjen utgjør rundt 200 m². Ifølge
rapporten ble det registrert totalt 35 karplantearter ble på Stutøya (1), mens 22 karplantearter
ble registrert på Stutøya (2). Ingen av de registrerte karplantene var registrert som rødlistede.
Det ble gjort ingen funn av biller, hverken rødlistede eller andre arter.

Figur 3: Illustrasjon som viser forekomstene av strandeng på Stutøy og planområdet
for plan 4080. Kilde: Temakart-Rogaland (kartlag for viktig naturtype (under
kategorien natur) samt faktaark fra Naturbase for Stutøya (1) og (2).

13

Miljødirektoratet har i 2016 beskrevet og vurdert begge lokaliteter i kartdatabasen
«Naturbase». Beskrivelsene og vurderingene bygger på rapporten fra NINA. Her følger en
oppsummering av viktige momenter i fra Naturbase:












2.2.2

Registrering: Både Stutøya (1) og (2). Registrert 10.09.2014.
Verdi: Både Stutøya (1) og (2). Lokalt viktig. Lokalitetene fikk denne verdien fordi det
er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på lokalitetene.
Naturgrunnlag: Både Stutøya (1) og (2). Substratet på lokalitetene er sand og grus. Det
er også noen blokker og en knaus. Det er ferskvannssig på lokalitetene. Lokalitetene
grenser mot kystlynghei og fukthei.
Naturtyper og utforminger: Både Stutøya (1) og (2). Lokalitetene består av smale soner
av strandeng med gradvis overgang til kystlynghei. Det er en erosjonskant ytterst
med relativt lite tang. Det er utydelig sonering på lokalitetene, noe tangpreg.
Artsmangfold: På Stutøya (1) ble det registrert til sammen 22 karplanter. Ingen
rødlistede karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, gåsemure Potentilla anserina, knortestarr Carex cuprina, krushøymol
Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, smårapp Poa pratensis irrigata, stor
strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago major intermedia,
strandkryp Lysimachia maritima, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.
På Stutøya (2) ble det registrert til sammen 35 planter. Ingen rødlistede
karplantearter. Følgende kjennetegnende arter ble funnet på lokaliteten:
Bergfjærekoll Armeria maritima maritima, fjærekrypkvein Agrostis stolonifera
straminea, fjæresaltgras Puccinellia maritima, gåsemure Potentilla anserina,
krushøymol Rumex crispus, rødsvingel Festuca rubra, skjørbuksurt Cochlearia
officinalis, stor strandkjempe Plantago maritima maritima, strandgroblad Plantago
major intermedia, strandkryp Lysimachia maritima, strandstjerne Tripolium
pannonicum tripolium, sørlig saltsiv Juncus gerardii gerardii.
Påvirkning: Både Stutøya (1) og (2). Det er sterk påviselig hevd på lokalitetene. De
beites noe av sau1 og fugl.
Fremmede arter: Både Stutøya (1) og (2). Ingen fremmede arter registrert på lokaliteten.
Råd om skjøtsel og hensyn: Både Stutøya (1) og (2). Ingen tiltak beskrevet.

Vurdering av konsekvenser

En utviding av næringsarealet i nordgående retning trolig vil ha en negativ effekt på i
naturmangfoldet i nærområdet, både på Stutøy og utover planområdet. De viktigste
naturverdiene innenfor og i nærheten av planområdet er fuglelivet knyttet til Tednholmen
naturreservat, to forekomster av strandeng på sør-østre side av planområdet samt
kystlynghei i deler av planområdet. Når det gjelder andre registrerte naturverdier på Stutøy,
vil disse trolig bli påvirket i mindre grad. Annet dyreliv og marint planteliv i form av ålegras
og østers inngår ikke i planområdet, og vil i liten grad berøres.

Ifølge landbruksavdelingen i Karmøy kommune er Stutøy ikke brukt som sauebeite i dag.
Lokaliteten har opphørt som sauebeite i ettertid av undersøkelsene i NINA-rapporten.
1
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Det er vanskelig å konkretisere hvilket konsekvensomfang økt næringsaktivitet vil få for
bestandene av fuglearter i området. En utviding kan være ødeleggende for dagens fugleliv
ved at arter fortrenges. Et annet scenario kan være at næringsaktiviteten forstyrrer fuglelivet,
men at ulike fuglearter har evnen til å tilpasse seg situasjonen. Tednholmen naturreservat er
lokalisert vel 400 meter nord for Stutøy. Reservatet ble opprettet på tidlig 1982. I tiden etter
at reservatet ble opprettet har det foregått en storstilt utbygging av boliger på Veldetun,
Veldeøyane har blitt industrialisert og trafikken av skip og fritidsbåter i Karmsundet har
vesentlig økt. Ved at det skal etableres en landskapsvoll i nordre del av planområdet, kan
dette ha en skjermende effekt med hensyn til støy og annen forstyrrende aktivitet i fra
virksomheten på Stutøy og Husøy.
Områder med kystlynghei vil gå tapt som følge av næringsarealets utviding mot nord. Et
viktig kompenserende tiltak er å ta vare på det øverste jord- og vegetasjonsdekket med den
hensikt å reetablere stedegen vegetasjon.
Begge strandenger på Stutøy er lokalisert innenfor et areal som er avsatt til formål friområde.
Det legges opp til at overskuddsmasser fra næringsarealet skal nyttes til å opparbeide den
planlagte landskapsvollen. I arbeidet med å etablere vollen er det viktig at
overskuddsmassene ikke fører til nedbygging av strandeng-forekomstene. Det skal også
etableres løsning for overvann der vannet ledes østover mot Karmsundet.
Overvannsløsningen vil medføre tekniske inngrep i den største strandeng-forekomsten. Det
er derfor viktig at overvannsløsningen etableres på skånsom måte slik at strandengen i størst
mulig grad holdes intakt. På denne måten kan inngrepets negative konsekvens reduseres.
Den samlede vurderingen er at konsekvensen for naturmangfold er negativ, spesielt med
tanke på fugleliv og kystlynghei. Landskapsvollen kan ha en avbøtende effekt ved at
Tednholmen naturreservat skjermes for støy og annen forstyrrende aktivitet fra Stutøy og
havneområdet. Andre tiltak med hensyn til naturverdier er reetablering av kystlynglei
innenfor planområdet. Når det gjelder strandeng-forekomstene, må disse holdes fri for
tekniske inngrep så langt det lar seg gjøre. Det betyr at det ikke må deponeres løsmasser på
strandengene.
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2.3

Friluftsliv

2.3.1 Situasjonsbeskrivelse

Figur 4: Friluftsområder med nasjonal og
regional verdi. Husøy og Stutøy er
definert som regionalt viktige områder
(lysegrønn). Bukkøy er definert som et
nasjonalt viktig område (mørkegrønn).
Kilde: www.temakart-rogaland.no.

I Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
2017-2023 er nordre del av Stutøy og Husøy
registrert som regionalt viktige friluftsområder. Det
gis ikke en videre beskrivelse av kvalitetene ved
nevnte to lokaliteter som gjør dem viktige i regional
sammenheng. I regionalplanen står det at
registreringene i dagens plan er hovedsakelig en
videreføring av registreringer i tidligere planarbeid;
FINK (2005)2 , fylkesplan for Rogaland (1992) og
fylkesdelplan for friluftsliv (1980). Ettersom planen
er på regionalt nivå, er områdene for friluftsliv gitt
en høyst grovmasket avgrensing. I tillegg er
avgrensingen ikke oppdatert i henhold til gjeldende
kommuneplan for Karmøy. Eksempelvis tar ikke
regionalplanen høyde for at næringsarealene på
Stutøy ble utvidet i nordgående retning ved sist
kommuneplanrevisjon.

Stutøy er ikke registrert som et viktig friluftsområde i LNF-kartleggingen for Karmøy.
Området mangler både tilgjengeligheten og tilretteleggingen man finner i kommunens mer
populære tur- og friluftsområder, for eksempel Bukkøy. Dette betyr ikke at lokaliteten er
uten bruksverdi med hensyn til friluftsliv, men at verdien i denne sammenheng er av et
begrenset omfang.

2.3.2

Vurdering av konsekvenser

Den samlede vurderingen er at planområdet har begrenset funksjon som friluftsområde i
lokal og regional sammenheng. Det er likevel slik at utvidingen av næringsarealene kan
bidra til å svekke friluftslivinteressene i området. Stutøys verdi som et friluftsområde er i all
hovedsak knyttet til allmennhetens bruk av strandsonen. For å redusere de negative
konsekvensene for friluftsliv, er en avhengig av å sikre allmennheten fortsatt tilgang til
strandsonen. Avbøtende tiltak og allmennhetens bruk av Stutøy er nærmere utdypet i
kapittel 2.5 (strandsone) og bør sees i sammenheng med kapittel 2.3. Det er risiko for at
tilrettelegging for næringsaktivitet på Stutøy vil belaste omgivelsene med økt forurensing.
Dette kan følgelig også påvirke friluftslivinteressene knyttet til Stutøy igjennom støy, lukt,
støv eller annen type forurensing utover dagens situasjon. Forurensing er nærmere beskrevet
i kapittel 2.6.

2

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturmangfold og kulturvern (vedtatt 2004).
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2.4 Landskap
2.4.1

Situasjonsbeskrivelse

Rogaland fylkeskommune har foretatt en kartlegging og landskapsanalyse av ulike områder
i fylket. Kartleggingsarbeidet ble gjort i regi av fylkeskommunen på 1990-tallet, men arbeidet
har i senere tid blitt oppsummert i publiseringen «Vakre landskap i Rogaland» fra 2009.
I kartleggingen er kulturlanskapsområdet rundt Avaldsnes gitt følgende beskrivelse:
«Avaldsnes er et å pnet kulturlandskapsområde med bølgende terrengformer. Sammen med
flere flate og avrundede øyer og holmer som rolig møter vannflaten skapes det et særpreget
landskap med en karakteristisk kontakt med sjøen. Avaldsnes er det eneste landskapsområdet i
de sentrale deler av Karmsundet som ikke er berørt av store fysiske inngrep, og har stor grad
av helhet. Avaldsnes kirke er et kjent landemerke på områdets høyeste punkt, og dominerer
landskapsbildet sammen med miljøet omkring kongsgården. Dette gir historiske særpreg og et
variert kulturlandskap av særlig høy verdi, og gjør det egnet som typeområde.
Tett granplanting på Bukkøya og opptil kirken er et tydelig fremmedelement i
kulturlandskapet. Silhuettvirkningen er uheldig og konkurrerer visuelt med kirken slik at
helheten i området og kirkens monumentale virkning forstyrres».
Det framgår av beskrivelsen at
kjerneelementene i
kulturlandskapsområdet er
Olavskyrkja, miljøet rundt
kongsgården og Bukkøy.
Veldeøyane og Stutøy kan sies å
være mer perifiere elementer i
landskapsbildet. Selv om Stutøy
ligger i randsonen av
kulturlanskapsområdet, vil en
industriutbygging vil være synlig
i landskapsbildet.
Nordre del av Veldeøyane er
inkludert i avgrensingen i Vakre
landskap i Rogaland. Trolig har
dette sammenheng med at da
denne kartleggingen fant sted,
var utbyggingen av Veldeøyane
på et utviklingstrinn der større
Figur 5: Landskapsområdet rundt Avaldsnes som det er
deler av de tidligere
definert i «Vakre landskap i Rogaland». Kilde:
landskapsformene enda var
www.temakart.no.
intakt. Siden den gang har det
skjedd store endringer i Veldeøyene innenfor det arealet som i Vakre landsk ap i Rogalandrapporten defineres som kulturlandskapsområdet rundt Avaldsnes. I dag er gjenstår kun
deler av det tidligere landskapet på nordre side av E134.
17

2002

1964

Figur 6: Tidsserie av ortofoto som viser
arealmessige endringer i Veldeøyane. Grønn
farge angir avgrensingen for
kulturlandskapsområdet rundt Avaldsnes,
jf. rapporten Vakre landsskap i Rogaland.
Kilde: www.temakart-rogaland.no.
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2.4.2

Vurdering av konsekvenser

Stutøy vurderes ikke til å inngå i kjerneområdet for landskapet rundt Avaldsnes. Likevel
utgjør dagens industrivirksomhet ved Husøy fiskeri- og godshavn et fremmed og
forstyrrende element i opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet. En utviding av
industrivirksomhet kan bidra til en ytterligere visuell forurensing av landskapet. Det
påpekes at det allerede i dag er forstyrrende element i landskapsområdet. Rundt Olavskyrkja
og Kongsgården finner en tettbebyggelse på Avaldsnes og Veldetun, Husøy fiskerihavn,
anlegget til Hydro Karmøy og opplagsskip i Karmsundet. Dette er bygninger, anlegg og
funksjoner med en permanent lokalisering som påvirker opplevelsen av kulturlandskapet.
Av hensyn til bevaring av selve kjerneområdet til kulturlandskapet, det vil si Olavkyrkja,
kongsgården og Bukkøy, er det viktig å vektlegge løsninger der en skjermer eller skjuler
innsyn til industriområdet. Slik kan redusere de inngrep og negative konsekvenser i
landskapet som følger av realiseringen av plan 4080. En konkret løsning vil her være å
opparbeide en voll av de tilgjengelige overskuddsmassene i planområdet. Vollens funksjon
skal være å skjerme innsyn fra Avaldsnes til industri- og næringsvirksomhet på Stutøy. I den
grad det er gjennomførbart skal vollen skal utformes og beplantes på en slik måte at den er
tilpasset terrenget i kulturlandskapet. Det er utarbeidet egne illustrasjoner i form av
fotomontasje og perspektivtegninger for å bedre visualisere vollens plassering i landskapet
og dens avbøtende effekt igjennom redusert innsyn til havne- og næringsområdet. En
indirekte effekt av tiltaket kan være at vollen bidrar til støyskjerming.
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2.5

Strandsone

2.5.1 Situasjonsbeskrivelse
Innenfor planområdet er det ca. 2 km
med kystlinje. Strandsonen, i dette
tilfellet arealet vist som formål
friområde, består av et terreng som
veksler mellom bratte knauser til
partier med svakt skrånende profil
ned mot sjøen. Høyeste punkt er
rundt 16 meter over havnivå.
Kystlinjen langs Stutøy er i dag
tilgjengelig for allmennheten, men
graden av tilgjengelighet varierer på
Figur 7: Areal regulert til formål friområde i
den enkelte strekning. Den viktigste
reguleringsplanen. Kilde: Karmøy kommune.
årsaken til dette er at brattlendt
terreng vanskeliggjør ferdsel ved flere
partier langs sjøkanten. Langs kystlinjen finner en to grunne viker på sør-østre side og sørvestre, begge med en dybde på ca. 2-3 meter. Innerst i Breidabukta, som er den sør-østre
vika, ligger en strand. Bukta i sør-vest har navnet Skadlasund og er restene av et tidligere
sund mellom Stutøy og Husøy. Sundet er i dag gjenfylt.
Når det gjelder dagens bruk av Stutøys strandsone, er det ikke registrert sterke interesser for
friluftsliv i området. Dette fremgår av LNF-kartleggingen for Karmøy der Stutøy ikke er
registrert som et viktig friluftsområde i kommunen, til sammenligning med andre områder
på Nord-Karmøy som Bjørgene, Visnes og Bukkøy. Det betyr likevel ikke at Stutøy er uten
verdi eller kvaliteter for allmennheten i denne sammenhengen, men at området i langt
mindre omfang brukes til friluftsliv.

2.5.2

Vurdering av konsekvenser

Stutøy har i hovedsak, med unntak av den sørligste delen av øya, vært skjermet for store
terrengmessige inngrep. Dette gjør Stutøy til den delen av Husøy havne- og næringsområde
med den mest intakte og tilgjengelige strandsonen. En sannsynlig negativ konsekvens som
følge av utbygging av det planlagte næringsarealet, er at tilgangen til både kystlinjen
generelt og de nordre delene av Stutøy blir redusert. Dette vil følgelig også gripe inn i
allmenhetens bruk av området i dag.
Dersom en skal redusere de negative konsekvensene ved utbygging, må dette løses ved sikre
mulighetene for fortsatt ferdsel langs strandkanten. Ferdsel i strandsonen kan sikres ved å
regulere deler av planområdet til formål friområde. Formålets funksjon er i dette tilfellet å
utgjøre en buffer mellom kystlinje og næringsarealet innenfor planområdet. Selve tilkomsten
til friområdet og strandsonen skjer via Husøyvegen.

19

2.6 Forurensing
2.6.1

Situasjonsbeskrivelse

I dag utgjøres Husøy av aktiviteter som domineres av havnefunksjoner. Ellers er miljøet
sammensatt av kontor- og administrasjonslokaler, lager- og logistikkbygninger samt
næringsbygg og produksjonslokaler. Den enkelte industrivirksomhet er pålagt å holde seg
innenfor de rammer som er fastsatt igjennom utslippstillatelse fra
forurensningsmyndigheten, som i dette tilfellet er Fylkesmannen. Utgangspunktet er at
forurensingen fra virksomhetene er regulert og at den miljøbelastningen dette utgjør anses til
å være innenfor et forsvarlig nivå. Aktiviteten tilknyttet Husøy havn kan likevel oppleves
som belastende for innbyggerne i den omkringliggende boligbebyggelsen. Dette framgår
blant annet av miljørapporteringer i samband med Husøy havn via nettsiden
www.husoy.lukter.no – Et nettbasert verktøy for å håndtere naboklager knyttet til
forurensning. Det understrekes at rapporteringene kun reflekterer de hendelsene med
forurensing som innbyggerne opplever som sjenerende eller på annen måte belastende.
Dette betyr nødvendigvis ikke at belastingen faktisk overskrider det godkjente nivået som er
gitt i utslippstillatelser. Omfanget av innrapporterte hendelser befinner seg innenfor en
radius av 1,5 kilometer fra Stutøy, der hovedtyngden av innrapporteringer stammer fra
Veldetun og Snik. For Veldetun-området er belastningen sterkest knyttet til luktplager og
utslipp til sjø. For Snik-området er innrapporteringen knyttet til Støy fra havneaktivitet.

Figur 8: Illustrasjon som viser områdene opp til 1,5 km fra planområdet. Kilde: Karmøy kommune.
I godkjente reguleringsplaner knyttet til Husøy havn, ikke medregnet næringsarealene på
Eidsknappen på Karmøy-siden, er ca. 470 daa regulert til formål næring. Plan 4080 legger til
rette for at ytterligere 110 daa kan reguleres til næringsformål. Det totale næringsarealet for
Husøy havn utvides dermed med ca. 25 % i fra dagens situasjon. Ettersom plan 4080 åpner
for et økt omfang av næringsvirksomhet, følger det også konsekvenser i form av forurensing
som følge av utvidet arbeidsaktivitet, produksjon og transport. Belastningsgraden på den
omkringliggende boligbebyggelsen og naturmangfoldet må sees i sammenheng med
sammensetningen av virksomheter. Trolig vil framtidige etableringer på Stutøy gjenspeile
den profilen av bedrifter man finner ellers på det omkringliggende havne- og
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næringsområdet. Unntaket vil være virksomheter som er avhengig av tomter med
beliggenhet til kai- og havneanlegg. Ut i fra dagens situasjon er dette virksomheter innenfor
segmentet produksjon- og næringsmiddelindustri, herunder produksjon av fiskefor og
sildeolje. Her følger en kort oppsummering av den belastningen som vurderes som realistisk
på bakgrunn av dagens virksomheter ved Husøy havn:






2.6.2

Kontor- og administrasjonsbygg: Forurensningen vil i hovedsak begrenses til økte
klimagassutslipp, støy og vegstøv på bakgrunn av de arbeids- og personreisene som
foretas av sysselsatte og besøkende. Bebyggelsen i nær avstand til Husøyvegen vil
være mest eksponert.
Lager – og logistikkbygg: Forurensningen knyttet til transport i ovennevnte punkt
forsterkes. I tillegg må det påregnes økt belastning på bakgrunn av vare- og
godstransport. Aktiviteten som hører til lagerbygg, herunder lasting og lossing, kan
også utgjøre en kilde til støy. Potensialet for annen forurensing, for eksempel utslipp
til sjø og grunn, må sees i sammenheng med den type lagervirksomhet som eventuelt
etableres.
Næringsbygg og produksjonslokaler: I tillegg til arbeids- og personreiser, transport av
varer og gods, støyende aktivitet ved lastning og lossing, kan denne typen
virksomhet medføre ytterligere belastning i form av luktplager samt forurensing til
sjø og grunn.

Vurdering av konsekvenser

Den planlagte utbyggingen av Stutøy vil medføre forurensing. På nåværende tidspunkt er
det ikke avgjort hvilken type virksomhet som skal etableres eller omfanget av
nyetableringene. Det er derfor ikke grunnlag å ta konkret stilling til hvilke tiltak som må
gjennomføres for begrense antatt miljøbelastning. Denne typen vurderinger er mest
hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering.
Det er en grunnleggende forutsetning at all forurensende aktivitet skal holde seg innenfor de
rammene som er fastsatt i forurensningsloven/forurensingsforskriften. Vurderingene og
eventuelle tiltak fastsettes i samråd med aktuelle myndigheter i tråd med anbefalt praksis i
retningslinjer og tematiske veiledere for forurensing, blant annet (listen er ikke
uttømmende):
-

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
Veileder - Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven (TA30192013).

I den enkelte byggesak, hvis dette anses som nødvendig, kan det stilles krav til ytterligere
konsekvensutredning for tiltaket, jf. forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg II.
Av indirekte tiltak som kan ha en avbøtende effekt vises det til kapittel 2.4 landskap. Omtalt
terrengtilpasning i form av voll kan bidra til å redusere støybelastning fra Stutøy.
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2.7 Transport og energiløsninger
2.7.1

Situasjonsbeskrivelse

Husøyvegen E134 var opprinnelig klassifisert som en kommunal veg, men ble omklassifisert
til europaveg i 2011. Dagens trafikkmengde på Husøyvegen er ca. 2 150 ÅDT. Av dette utgjør
lange kjøretøy/tungtransport 430 ÅDT, eller 20 % av den totale trafikkproduksjonen. Det er
ikke etablert gang- og sykkelveg langs vegstrekningen. Nærmeste bussholdeplass er
lokalisert ca. 1,8 km fra planområdet ved «flyplasskrysset» fv. 47-E134. Ifølge Nasjonal
vegdatabank er det registrert én ulykke på Husøyvegen tilbake i 1998. Når det gjelder
utforming og standard, oppfyller ikke Husøyvegen dagens kvalitets- og kapasitetsmessige
krav til europaveger. Statens vegvesen har i konseptvalgutredningen for Haugesundområdet
(KVU Haugesund) uttalt blant annet: «… E134 fra Helganeskrysset og ned til Husøy havn har
svært dårlig standard og er lite egnet for tungtrafikk på grunn av krappe svinger, delvis uten
passeringsmuligheter for to store kjøretøy…».
Med bakgrunn i erfaringstall fra Statens vegvesens «Håndbok V713 – Trafikkberegninger»
og estimert antall sysselsatte i kapittel 2.8, er det utarbeidet et estimat på hvilken
trafikkproduksjon utviklingen av Stutøy kan utgjøre. Vegvesenets håndbok oppgir en faktor
for turproduksjon på 2,5 pr. sysselsatt ved industrivirksomheter. Variasjonsområdet for
turproduksjon ved industrivirksomhet er angitt til en faktor på 1,5-5,0. I kapittel 2.8
«Sysselsetting» gis det et middels estimat på 110-180 sysselsatte ved utvikling av
næringsarealene. Ved å multiplisere antall sysselsatte med Vegvesenets faktortall for
turproduksjon, gir dette et inntrykk av trafikkproduksjonen som følger ved utbyggingen av
næringsarealet i «Plan 4080 – Områderegulering for Stutøy».
Turproduksjon pr.
Turproduksjon – ÅDT
ansatt/sysselsatt, industri
(jf. estimat i kap. 2.8 på
Ant. lange kjøretøy
(jf. Håndbok V713, tabell side 55)
110-180 sysselsatte)
(20 % av total trafikkprod.)
1,5 (lav)
165-270
35-55
2,5 (mid)
275-450
55-90
5,0 (høg)
550-900
110-180
Tabell 1: Estimater for turproduksjon (ÅDT) med utgangspunkt i antall sysselsatte ved utvikling av
næringsarealet i plan 4080, jf. estimat i kap. 2.8. Kilde: Statens vegvesen og Karmøy kommune.
Med utgangspunkt i 110-180 sysselsatte, kan dette utgjøre en trafikkproduksjon på 275-450
ÅDT. I volum er dette 13-21 % større enn dagens trafikkmengde på Husøyvegen. Hvis en
legger til grunn at dagens andel lange kjøretøy opprettholdes, vil antallet lange kjøretøy
være 55-90 av den estimerte samlede trafikkproduksjonen på 275-450 ÅDT.
Økt trafikkmengde kan på generelt grunnlag gi økning i antallet trafikkulykker. Ut i fra den
vegstandarden som Husøyvegen har i dag, vil sannsynligheten for trafikkulykker øke som
følge av den estimerte trafikkproduksjonen fra næringsarealet på Stutøy. Det må
understrekes at antallet ulykker på Husøyvegen er svært lavt til tross for en storstilt
industrialisering av Veldeøyane siden 1990-tallet. Trolig er medvirkende faktorer til den lave
ulykkesbelastningen lav fartsgrense, få syklister og fotgjengere samt fravær av
boligbebyggelse langs Husøyvegen. Få syklister og fotgjengere langs vegstrekningen bidrar
til å redusere antallet situasjoner hvor fotgjengere og syklister deler vegbanen med kjøretøy.
22

Transporten til og fra Husøy havn er i all hovedsak bilbasert. Ettersom Husøyvegen ikke er
tilrettelagt for transportformer som gange, sykkel og kollektiv, og med bakgrunn i at det ikke
foreligger konkrete planer for tilrettelegging for nevnte tre transportformer på
vegstrekningen, er utgangspunktet at all framtidig transport også blir primært bilbasert. En
konsekvens av dette er at det utløses et behov for parkeringsplasser for sysselsatte,
besøkende samt vare- og godstransport. I plansammenheng er parkering i Karmøy er
regulert igjennom kommuneplanens bestemmelser. Bestemmelsene sier at det kan etableres
inntil 1 parkeringsplass per 100 m², og at man skal vurdere i det enkelte tilfelle om det skal
stilles krav til parkering. Kommuneplanens arealdel stiller derimot ikke et generelt krav til
parkering i områder vist som næringsformål, jf. § 5.3.3 bestemmelser om parkering ved
industri- og lagerbebyggelse.
I de senere år ser man en stadig økende elektrifisering av den norske bilparken. For Karmøys
del utgjør elbiler rundt 7,6 % (1700 stk.) av personbilparken i 2018, i motsetning til 0, 03 % (6
stk.) i 2008. Utviklingen er et positivt bidrag til å redusere klimagassutslippene fra
transportsektoren. Per i dag er elektrisitet det mest realistiske alternativet til fossilt
brennstoff som energibærer innen samferdsel på veg. Transporten for sysselsatte og
besøkende ved Husøy havn vil med stor sannsynlighet reflektere den nasjonale, regionale og
lokale utviklingen som pågår med tanke på elektrifisering av bilparken.

2.7.2

Vurdering av konsekvenser

Utvikling av Husøy havn, deriblant utbygging av næringsarealene på Stutøy, vil med stor
sannsynlighet være bilbasert og medføre vesentlig økt trafikkproduksjon. Økt
trafikkproduksjon i kombinasjon med at Husøyvegen ikke oppfyller standardkrav en
forventer av dagens europaveger, øker også sannsynligheten for flere trafikkulykker. I tillegg
vil trafikkproduksjonen bidra til økte klimagassutslipp og luftforurensing.
Å oppgradere Husøyvegen til anbefalt vegstandard er både et omfattende og
kostnadskrevende arbeid. De mest håndfaste opplysningene rundt et slikt prosjekt er knyttet
til KVU Haugesund, der oppgradering av Husøyvegen er et av prosjektene som omtales.
Status for Husøyvegen forblir uavklart inntil konseptvalgutredningen eventuelt
materialiseres som en egen prosjektportefølje for gjennomføring. Husøyvegen er innarbeidet
som et eget prosjekt i siste periode av Nasjonal transportplan. En større standardheving for
hele Husøyvegen med hensyn til trafikksikkerhet, er naturlig å se i sammenheng med denne
prosessen. Et forbedrende tiltak for trafikksikkerhet vil være utformingen av tilkomstveg fra
E134 til næringsarealet på Stutøy samt utformingen av det interne vegnettet innenfor
planområdet. Kryssløsning og internt vegnett innenfor planområdet skal derfor utformes i
tråd med Vegvesenets vegnormaler og kommunalteknisk vegnorm. Fartsgrense bør settes til
maksimalt 30 km/t.
Den pågående prosessen med elektrifisering av bilparken har en positiv effekt med tanke på
klimagassutslipp. Dette er også den mest realistiske alternative energibæreren for transport
langs Husøyvegen.
Transporten til Stutøy vil være bilbasert. Dette skaper behov for parkering. Behovet for
parkering er avhengig av hvilken type virksomhet som etablerer seg næringsarealet.
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2.8 Sysselsetting
2.8.1

Situasjonsbeskrivelse

Med utgangspunkt i arealbruk- og utnyttelse i sysselsettingstall på grunnkretsnivå fra
Statistisk sentralbyrå, arealbruk gjeldende arealplaner samt erfaringstall fra
ringvirkningsanalyse for Karmsund havn, er det utarbeidet estimater for potensiell
sysselsettingseffekt ved utbygging av næringsarealet på Stutøy. Her følger
Velde

Utvik

Eidsknappen

Figur 9: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2014-2023. Utsnittet viser næringsarealene langs
Husøyvegen på Eidsknappen og Veldeøyane. Området er delt mellom grunnkretsene Velde og Utvik.
Kilde: Karmøy kommune.
I dag er det lokalisert ca. 45-50 bedrifter med adresse langs Husøyvegen. Dette inkluderer
også arealene rundt Eidsknappen. Hvor mange personer som faktisk har sitt fysiske
arbeidssted på aksen Veldetun-Husøy, er usikkert da dette er informasjon som normalt ikke
er offentlig tilgjengelig. For å få en bedre klarhet i det reelle antallet arbeidstakere i industriog havneområdet, er det i samband med planarbeidet bestilt sysselsettingstall fra Statistisk
sentralbyrå for grunnkretsene Velde og Utvik. Ut i fra dette statistikkgrunnlaget anslås det at
rundt 980 personer er sysselsatt på havne- og næringsområdet langs Husøyvegen 3 .
I 2018 utarbeidet GEMBA Seafood Consulting en ringvirkningsanalyse for Karmsund havn
IKS. Analysen gav estimater for ringvirkningene knyttet til sysselsetting og økonomi som
følge av havnevesenets aktivitet og portefølje av eiendommer, og er det beste offentlig
tilgjngelige kunnskapsgrunnlaget knyttet til sysselsetting og verdiskaping rundt Karmsund
havn. Sentralt i analysene er begrepene direkte aktivitet, indirekte aktivitet og avledet
aktivitet fra Karmsund havn. Direkte aktivitet: Aktiviteter som kan spores til og er avhengig
av havnebedrifter, for eksempel: logistikkleverandører, industriselskap med behov for
Anslaget tar utgangspunkt i det totale antallet sysselsatte med arbeidssted i grunnkrets ene Velde og
Utvik innen næringskategoriene industri, bergverksdrift og utvinning, bygge- og anleggsvirksomhet
samt transport og lagring. Tall representerer antall sysselsatte pr. 4. kvartal 2017.
3
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lettvint tilgang til sjøtransport osv. Indirekte aktivitet: Aktiviteter som avhenger av havnen
skaper et internt forbruk i omkringliggende kommuner og fylket gjennom bruk av
entreprenører, underleverandører osv. Avledet aktivitet: Direkte og indirekte aktiviteter
skaper aktivitet i andre sektorer, eksempelvis privat forbruk (matvarer, klær osv.) og
tjenester (frisør, underholdning osv.). En av hovedkonklusjonene var at Karmsund havn IKS
hadde en samlet sysselsettingseffekt tilsvarende 3 078 årsverk; 1 808 i direkte sysselsetting,
833 i indirekte sysselsetting og 438 i avledet sysselsetting. Sysselsettingstallene gir et
inntrykk av multiplikatoreffekter og forholdet mellom direkte, indirekte og avledet
sysselsetting for aktiviteten rundt Karmsund havn. For hver direkte sysselsatte skapes en
multiplikatoreffekt på ca. 0,5 i indirekte sysselsetting. Videre er gir den kombinerte direkte
og indirekte sysselsettingen en multiplikatoreffekt på 0,17 i avledet sysselsetting. Det
understrekes at ringvirkningsanalysen ikke skiller ut egne tall for Husøy havn, men ser
Karmsund havn under ett. Dette vil følge påvirke presisjonsgraden av de estimater som
bygger på sysselsettingstall fra ringvirkningsanalysen.
På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å gi en presis vurdering av framtidige etableringer
og hvilken sysselsetting dette kan skape. Man kan likevel skape et inntrykk av
ringvirkningene fra eventuelle etableringer på næringsarealet i plan 4080. Her følger en
gjennomgang av forutsetningene for estimatene:










Langs Husøyvegen finner man ca. 760 daa avsatt til arealformålene næring og havn i
kommuneplan, mens i underliggende reguleringsplaner er maksimal utnyttelsesgrad
i underliggende reguleringsplaner er på det jevne satt til 40 % av utbyggingsarealet
på den enkelte tomt. Dette betyr at rundt 300 daa, det vil si 40 %, av totalt 760 daa kan
dekkes med bebyggelse.
Med utgangspunkt i et anslag på 980 sysselsatte på arealene langs Husøyvegen, og at
maksimalt 300 daa kan nyttes til bebyggelse, gir dette et gjennomsnitt på 3,3
sysselsatte per daa.
Etableringer på næringsarealet i plan 4080 vil trolig gjenspeile profilen av
virksomheter man finner i dagens etablerte miljø rundt Husøy havn i
sammensetning. Gitt at denne forutsetningen er til stede, er det også sannsynlig at
konsentrasjonen av arbeidsplasser vil reflektere dagens situasjon. Gjennomsnittet på
3,3 sysselsatte per daa er derfor benyttet som en faktor i estimatene for
sysselsettingsgrunnlaget for reguleringsplanen.
I plan 4080 er maksimal utnyttelsesgrad satt til 70 %. Utnyttelsesgraden er dermed
langt høyere enn i de øvrige tilgrensende reguleringsplanene. Av de totalt 110 daa
med næringsareal på Stutøy kan maksimalt 77 daa dekkes med bebyggelse. Ved å
multiplisere antall daa bruksareal med gjennomsnittet på 3,3 sysselsatte per daa, kan
dette gi et grovt estimat av potensialet for arbeidsplasser ved utvikling av
næringsarealet på Stutøy.
Ringvirkningsanalysen for Karmsund havn gir erfaringstall for direkte, indirekte og
avledet sysselsetting knyttet til havneaktivitet og annen virksomhet i regionen. Funn i
ringvirkningsanalyser tilsier at indirekte sysselsettingseffekt er 0,5 årsverk, mens den
avledede sysselsettingseffekten er 0,17 årsverk.
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Det er utarbeidet tre ulike scenarioer for arealbruk og sysselsetting; lav, middel og høy.
Estimatene fremgår av tabellen nedenfor.

ESTIMATER FOR SYSSELSETTING VED REALISERING AV P LAN 4080 – STUTØY
Grad av faktisk
arealbruk i plan
4080
(a nta ll da a )
Høy
66-77
Middel
33-55
Lav
11-22

Direkte
Indirekte
sysselsetting
sysselsetting
(x 3,3 sysselsatte pr (x 0,5 pr direkte
daa faktisk arealbruk)
sysselsatt)
220-255
110-125
110-180
55-90
35-70
20-35

Avledet
Samlet
sysselsetting
sysselsetting
(direkte sysselsetting + indirekte
(direkte sysselsetting+indirekte
sysselsetting x 0,17)
sysselsetting+avledet sysselsetting)
55-65
385-410
30-45
195-315
10-20
65-125

Tabell 2: Estimater for faktisk arealbruk og sysselsetting for tre ulike scenarioer; lav, middel og høy.
Kilde: Karmøy kommune, statistisk sentralbyrå og GEMBA Seafood Consulting.
En grunnleggende forutsetning i estimatene er forholdet mellom maksimal utnyttelsesgrad
og faktisk arealbruk i plan 4080. Maksimal utnyttelsesgrad angir det prosentvise
tomtearealet som kan dekkes med bebyggelse. Dette inkluderer bygninger, veger,
parkeringsareal, andre tekniske anlegg osv. Den faktiske arealbruken betyr i dette tilfellet de
arealene som reelt sett nyttes til næringsbygg, lager, kontor osv.

2.8.2

Vurdering av konsekvenser

Utbyggingen av havne- og næringsområdene i Veldeøyane har etappevis pågått siden første
halvdel av 1990-tallet. Aktiviteten har vært jevnt økende med en sysselsettingsvekst av
betydelig omfang. Husøy havn med omkringliggende næringsarealer er i dag én av
regionens største og viktigste arbeidsplasser. Ut i fra den historiske utviklingen i området,
kan en med stor grad av sikkerhet anta at regulering av nye næringsareal på Stutøy vil tilføre
området næringsetableringer. Dette vil utvilsomt danne et grunnlag for
sysselsettingsmessige og økonomiske ringvirkninger utover dagens situasjon.
Det er vanskelig å gi en presis vurdering av hvilket omfang disse ringvirkningene kan ha.
Eksempelvis kan forhold som typen og antallet virksomheter som etablerer seg være av stor
betydning for sysselsettingen. Av den grunn er det ikke mulig å gi en presis vurdering av
framtidige etableringer og hvilken sysselsetting dette kan skape. Det er likevel mulig å gjøre
antagelser for ringvirkningene som skapes igjennom utvikling av næringsarealet i plan 4080.
Hovedhensikten bak estimatene er å synliggjøre potensialet for sysselsetting med bakgrunn i
utvikling av næringsarealet innenfor planområdet. Estimatene tar utgangspunkt i
erfaringstall fra dagens situasjon med tanke på arealbruk og sysselsetting. Av de tre
estimatene som ble presentert i kap. 2.8.1 fremstår middel-estimatet mest realistiske. Her
legges det til grunn en faktisk arealbruk på 33-55 dekar av totalt 77 daa som kan nyttes til
bebyggelse i reguleringsplanen. Dette kan utgjøre en total effekt på 195-315 sysselsatte lokalt
og regionalt. Av dette estimeres 110-180 som direkte sysselsetting, 55-90 som indirekte
sysselsetting og 30-45 i avledet sysselsetting.
Konsekvensene med tanke på økonomiske og sysselsettingsmessige ringvirkninger vurderes
derfor som svært positive, uavhengig av hvilket av de tre estimatene som legges til grunn.
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2.9 Beredskap og ulykkesrisiko
2.9.1

Situasjonsbeskrivelse

I reguleringsplanen for Stutøy tilrettelegges det for en samlet utbygging på ca. 110 daa. En
nærings- og industriutbygging av dette omfanget har potensial for å skape betydelig økte
transportmengder og aktivitetsnivå, noe som på generelt grunnlag medfører økt
ulykkesrisiko. Plan 4080 tar ikke konkret stilling til typen etableringer eller antallet
virksomheter. Av den grunn kan det derfor bare gis en vurdering på generell basis, med det
utgangspunkt at framtidige etableringer på Stutøy trolig er av lignende sammensetning
og/eller segment som de virksomhetene som inngår i dagens næringsarealer rundt Husøy
havn. Dette kan være en blanding av administrasjons- og kontorbygninger, næringsbygg,
lager osv. Sannsynlige ulykkesscenarioer i denne sammenhengen kan være hendelser knyttet
til trafikkulykker, brann i industriområde/tettbebyggelse og forurensing.
Av særskilte forhold knyttet til beredskap ved Husøy havn, er innsatstid et viktig moment.
I prosessen rundt interkommunalt brann- og redningsvesen på Haugalandet ble det
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen vurderte blant annet risikoobjekter
innenfor beredskapsområdet til Haugaland Brann og Redning IKS. Husøy havn ble omtalt
som et objekt med innsatstid over 10 minutter ut i fra eksisterende brannstasjoner. Dagens
innsatstid er 12 minutter, mens innsatstiden ved framtidig brannstasjon-struktur ble anslått
til å være 13 minutter.
For øvrig faller planområdet faller inn under beredskapsområdet til Interkommunalt utvalg
mot akutt forurensing Haugesund region. IUA Haugesund region har ansvaret for å lede
aksjoner selv eller bistå andre myndigheter i aksjoner som omhandler akutt forurensing.

2.9.2

Vurdering av konsekvenser

Ettersom det ikke er konkret fastsatt hvilken type virksomheter som skal etableres innenfor
planområdet, er det ikke grunnlag for å gi en detaljert vurdering av sannsynligheten,
alvorlighetsgraden og konsekvensomfanget for de ulykkene som kan inntreffe. Det følger
derfor at plan 4080 ikke gir grunnlag for å vurdere hvilke avbøtende tiltak som er aktuelt ved
utbyggingen av næringsarealet.
Avbøtende tiltak i forbindelse med beredskap og ulykkesrisiko knyttet til aktuell virksomhet
innenfor planområdet, er mest hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den
enkelte virksomhetsetablering. Tiltak fastsettes i tråd med gjeldende forskrifter og i samråd
med ansvarlige myndigheter.
En forutsetning for å ivareta beredskapen ved næringsarealet, er etablering av teknisk
infrastruktur. Blant annet må arealet tilkobles ledningsnett og ha tilstrekkelig vannforsyning
til brannslokking. Fordi Husøy havn er et risikoobjekt med som overstiger lovfestes
innsatstid for brann- og redningsvesen, kan det være aktuelt med ytterligere avbøtende
tiltak.
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2.10 Havnivåstigning
2.10.1 Situasjonsbeskrivelse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en temaveileder med
tittel: «Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging».
Veilederen angir hvordan en skal forholde seg til havnivåendring og stormflo i den
kommunale arealplanlegging samt estimater for havnivåstinging i den enkelte kommune for
perioden 2081-2100. For Karmøy oppgis det følgende: returnivå stormflo (i cm over
middelvann) estimeres til 123 cm og havnivåstigning med klimapåslag estimeres til 80 cm.
På bakgrunn av tabellene direktoratets veileder, er det samlede omfanget av stormflo og
havnivåstigning i Karmøy estimert til å være 203 cm høyere enn dagens middelnivå.
Avrundet blir estimatet 200 cm 4 .

Figur 10: Tabellutdrag fra
«Havnivåstigning og stormflo –
samfunnssikkerhet i kommunal
planlegging». Figuren illustrerer
framtidig havnivåstigning og
påvirkning av planområdet. Kilde:
DSB, www.temakart-rogaland.no og
Karmøy kommune.

De anbefalte estimatene i DSB sin veileder tilsier at deler av planområdet kan være sårbart
for havnivåendringer og episoder med springflo. Dette gjelder i størst grad randsonen av
planområdet, der deler av terrenget ligger 0-2 meter over dagens havnivå. Sør-østre del av
planområdet, nærmere bestemt Langevågen, er den delen av planområdet som ifølge
anbefalte estimater for framtidig vannstand berøres mest ved oversvømmelser. Eventuell
bølgepåvirkning kan bidra til at sjøen slår ytterligere innover planområdet utover den
vannstanden som oppgis i estimatene.

2.10.2 Vurdering av konsekvenser
De delene av planområdet som åpner opp for utbygging vil i liten grad berøres av framtidig
havnivåstigning. Negative konsekvenser som kan oppstå som følge av havnivåstigning,
stormflo og evt. bølger, kan minimeres igjennom planering av utbyggingsarealene og
høydeplassering av bygg. Ved behandling av søknad om byggetillatelse og fastsettes laveste
gulvnivå i samsvar med temaveileder «Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i
kommunal planlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I praksis
innebærer dette en plassering av framtidig bygningsmasse på minimum 200 cm over dagens
middelnivå for vannstand. Hvis det vurderes som hensiktsmessig, skal det i tillegg også tas
høyde for bølgepåslag.
4

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefales at tallet avrundes til nærmeste 10 cm.
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2.11 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
2.11.1 Situasjonsbeskrivelse
De helsemessige virkningene som følger av realiseringen av plan 4080, er en samlet
vurdering av forhold som framgikk av tidligere kapittel i konsekvensutredningen.
Forurensing er det mest relevante forholdet å ta opp i denne sammenhengen da dette
medfører direkte helsemessige konsekvenser for boligområdene i nærliggende omkrets. For
å få et mer helhetlig bilde av indirekte helsemessige konsekvensene ved realisering av
reguleringsplanen, kan en se til kapittel 2.2 naturmangfold, 2.3 friluftsliv, 2.4 landskap, 2.5
strandsone samt 2.9 beredskap og ulykkesrisiko. Utvikling av Stutøy vil belaste
omkringliggende bebyggelse i form av trafikkstøy og vegstøv som følge av økt transport
langs Husøyvegen. Aktiviteten som hører til eventuelle lagerbygg, herunder lasting og
lossing, kan også utgjøre en betydelig kilde til støy. Dersom det etableres virksomheter
innenfor industri, kan denne typen virksomhet medføre ytterligere belastning i form av
luktplager samt risiko for forurensing til sjø og grunn.

Figur 11: Illustrasjon som viser antall bosatte i områdene opp til 1,5 km
fra planområdet. Kilde: Karmøy kommune.
Med bakgrunn i innrapporterte naboklager knyttet til Husøy havn(se også kap. 2.6), går det
frem at bebyggelsen innenfor en radius på 1,5 km fra planområdet påvirkes av støy og
luktplager fra Husøy havn med tilhørende næringsarealer 5 . Innenfor denne radiusen er det
totalt bosatt ca. 1 200 personer:

Det understrekes at dette ikke gir svar på om forurensingen faktisk overstiger de
forurensingstersklene som er angitt i lovverket og forurensingstillatelser, men de hendelser som er
opplevd som sjenerede og innrapportert av naboer som forurensing. Det er heller ikke nødvendigvis
angitt hvilken virksomhet som er kilden til forurensing i det enkelte innrapportete tilfelle.
5
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0-0,5 km - ingen bosatt
0,5-1,0 km - ca. 360 bosatt
1,0-1,5 km - ca. 840 bosatt.

Hoveddelen av disse er bosatt i boligfeltet ved Veldetun, men det er også innrapporter
klager fra beboere ved områdene Snik og Vormedal på Karmøys fastlandsdel. Ved utvikling
av arealene på Stutøy må det forventes at forurensingen kan påvirke det samme området
som er dimensjonert ovenfor.
De virksomhetene som lokaliseres i planområdet igjennom realiseringen av
reguleringsplanen må anses som permanente etableringer. Utvikling av Stutøy vil derfor
bidra til en ytterligere og langsiktig belastning for naturmiljøet og bebyggelsen i nærliggende
omkrets. For å få et mer helhetlig bilde av indirekte helsemessige konsekvensene ved
realisering av reguleringsplanen, kan en se til kapittel 2.2 naturmangfold, 2.3 friluftsliv, 2.4
landskap, 2.5 strandsone samt 2.9 beredskap og ulykkesrisiko.

2.11.2 Vurdering av konsekvenser
Dagens aktivitet ved havne- og næringsområdet i Veldeøyane er en kilde til forurensing som
erfaringsmessig belaster bomiljøet i den omkringliggende bebyggelsen, spesielt med tanke
på problematikk knyttet til støy og lukt. Basert på innrapporterte naboklager estimeres det at
forurensingen fra virksomhetene har et influensområde som maksimalt omfatter rundt 1 200
personer.
Formålet med utviklingen av Stutøy er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet. Som et
biprodukt av denne satsingen må det også forventes at det er risiko for at bo- og levemiljøet i
nærområdet påføres en forurensingsbelastning. Sett i perspektiv med den virksomhet som
allerede er etablert i de omkringliggende nærings- og havnearealene, er det viktig å påpeke
at den planlagte utbyggingen sannsynligvis ikke har et omfang eller karakter som vil
vesentlig belaste nærområdet utover dagens situasjon.
Realisering av reguleringsplanen kan likevel potensielt utgjøre en negativ helsemessig
konsekvens. I denne vurderingen står følgende holdepunkt sentralt: (I) Det er risiko for at
utviding av næringsarealene gir grunnlag for etablering av forurensende virksomhet som av
erfaring er belastende for nærområdet. (II) Etablering av nye virksomheter og belastning som
det medfører, må regnes som permanent. (III) Forurensingsomfanget fra virksomhetene kan
potensielt påvirke befolkningen innenfor et større geografisk område.
For å redusere omfanget av negative konsekvenser forutsettes det at all forurensende
aktivitet skal foregå innenfor angitte rammer i forurensingsloven og tildelte
forurensingstillatelser. Det er mest hensiktsmessig å gjøre en vurdering om eventuelle
avbøtende tiltak i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering. I denne
sammenheng skal en ta stilling til om det er behov for å gjennomføre en nærmere utredning
av helsemessige konsekvenser (helsekonsekvensutredning). Vurderingen bør gjøres i samråd
med helsemyndighetene.
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3 Risiko- og sårbarhetsanalyse
3.1 Vurderinger
3.1.1

Natur og klima

Ras
I kommune-ROS er ras (jordras, steinras, kvikkleireras) vurdert som en lite sannsynlig
hendelse med et potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og
materielle verdier.
I all hovedsak har Karmøy en topografi som gjør rashendelser til lite sannsynlig risikofaktor.
Det er derimot ikke mulig å utelukke slike hendelser i alle tilfeller. Årsaken til dette er at
utbyggingen i planområdet vil skape terrengmessige inngrep som kan øke risikoen for
hendelser relatert til ras. Utbyggingsarbeidet innebærer at et areal på ca. 50 daa planeres,
sprenges ut og tilrettelegges for næringstomter. Dette vil trolig etterlate skjæringer i
terrenget med en høyde på rundt 10-15 meter. I tillegg legges det opp til at løsmassene på
stedet skal brukes til å etablere en voll innenfor arealene vist som friområde i nordre del av
planområdet. Det kan heller ikke fullstendig utelukkes, selv om dette trolig er en lite aktuell
problemstilling i dette tilfellet, at det befinner seg marin leire i planområdet.
For å redusere risikoen for at ras-relaterte hendelser inntreffer, må terrengskråningene
utformes med en helning som utelukker muligheten for skredhendelser, særlig med tanke på
aktivitet eller virksomhet i grenseovergangen mellom næringsareal og friområde. Hvis det
vurderes som nødvendig, skal ytterligere sikringstiltak for å forhindre steinsprang og
masseutglidning gjennomføres. De samme hensyn må tas i arbeidet med å etablere voll i
arealet vist som formål friområde.
Vind
I kommune-ROS er vind som en sannsynlig hendelse med et potensielt alvorlig
konsekvensomfang for liv/helse, miljø og materielle verdier.
De områdene som er utsatt for sterkest vind i kommunen, er Karmøys søndre og vestlige del.
Stutøy vil, som alle andre kystnære strøk, også være påvirket av hendelser med sterk vind.
Det er lite som tilsier at planområdets lokalisering i seg selv vil medføre større sannsynlighet
og konsekvensomfang enn det generelle risikobildet for kommunen som helhet. I tilfeller der
sterk vind opptrer i kombinasjon med store nedbørsmengder og/eller springflo, kan både
skadeomfanget være mer omfattende.
Ved at bygningsutforming innenfor planområdet følger bestemmelsene i TEK17, reduseres
sannsynligheten for skader som følge av episoder med sterk vind.
Flom/overflateflom
I kommune-ROS er flom/overflateflom vurdert som en svært sannsynlig hendelse med et
potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og materielle verdier.
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Store deler av planområdet er vist som aktsomhetsområde for flom i databasen
www.temakart-rogaland.no . Med bakgrunn i hydrologiske forhold på Stutøy, er det likevel
lite som tilsier at overvannshåndtering innenfor utbyggingsarealet i planområdet vil være av
en spesielt utfordrende karakter. Eksempelvis er det ingen bekker eller elver som renner
igjennom planområdet. Ifølge markslagskart er Stutøy dekket av åpen fastmark, som trolig
begrenser behovet for mer omfattende tiltak innen drenering og grøfting.
Denne typen forhold er imidlertid tatt hensyn til igjennom kommunalteknisk norm,
planbestemmelser og teknisk forskrift, blant annet i form av høydeplassering av bygninger
og overvannshåndtering. Kapasiteten i overvannsledningsnett skal dimensjoneres etter de
krav som fremgår av kommunalteknisk norm. Dette vil i stor grad bidra til å redusere både
risiko og skadeomfang for inntrufne hendelser knyttet til flom/overvannshåndtering
Økt vannstand (springflo/havnivåstigning)
I kommune-ROS er økt vannstand, herunder springflo og/eller havnivåstigning, vurdert som
en sannsynlig hendelse med et potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse,
miljø og materielle verdier.
Deler av planområdet, vist på illustrasjon i kapittel 2.10.1 i konsekvensutredningen, vil være
berørt ved havnivå på over 2 meter ved dagens normal-vannstand. Dette innebærer at deler
av planområdet kan bli berørt ved episoder av springflo, spesielt i situasjoner med
kombinasjon av store nedbørsmengder og/eller sterk vind. Det følger at de samme delene av
planområder også vil berøres ved fremtidig havnivåstigning. Ifølge vurderingene som er
gjort i konsekvensutredningen, vil utbyggingsarealet innenfor planområdet i liten grad
berøres av springflo og framtidig havnivåendring.
For å redusere skadeomfanget for hendelser med springflo og fremtidig havnivåstigning, er
dette et forhold som er mest hensiktsmessig å ta hensyn til igjennom planering av
utbyggingsarealene og høydeplassering av bygg. Ved behandling av søknad om
byggetillatelse fastsettes laveste gulvnivå i samsvar med temaveileder «Havnivåstigning og
stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. I praksis innebærer dette en plassering av framtidig
bygningsmasse på minimum 200 cm over dagens middelnivå for vannstand. Hvis det
vurderes som hensiktsmessig, skal det i tillegg også tas høyde for bølgepåslag.

3.1.2

Brann

Brann ved tankanlegg/industrianlegg
I kommune-ROS er brann ved tankanlegg/industrianlegg vurdert som en noe sannsynlig
hendelse med et potensielt kritisk konsekvensomfang for liv/helse, miljø og materielle
verdier.
I Karmøy vil en finne en rekke ulike anlegg for lagring av potensielt farlig stoff. Dette kan
eksempelvis være tankanlegg eller fylleanlegg for gass, bensin, diesel eller kjemikalier. I
situasjoner der det oppstår brann ved slike anlegg er det risiko for eksplosjon og utslipp av
farlige stoffer, i tillegg til de materielle skadene. Ved brann er generelt røyken farligere enn
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varmen med tanke på helseskader. Det samlede skadeomfanget av slike hendelser kan være
svært omfattende.
Det er i dag ingen håndfaste planer om å etablere tank- eller industrianlegg innenfor
planområdet. Men tatt i betraktning at reguleringsformålet åpner for slike etableringer, og at
slike installasjoner er lokalisert innenfor mange av næringsarealene i Karmøy, kan
problemstillingen knyttet til lagring av brennbart og/eller eksplosivt stoff være aktuell i
samband med utbyggingen av Stutøy. Avbøtende tiltak i forbindelse med risiko og sårbarhet
vil her være mest hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng. Tiltak fastsettes i tråd
med gjeldende lovverk/forskrifter og i samråd med ansvarlige myndigheter. Eksempelvis
kan det være aktuelt å vise hensynssone eller faresone i plankart dersom det i framtiden
etableres tank- eller industrianlegg innenfor planområdet.
En forutsetning for å ivareta beredskapen i bygninger og andre anlegg i næringsarealet på
Stutøy, herunder brannsikkerhet, er etablering av teknisk infrastruktur. Blant annet må
arealet være tilkoblet vannledningsnett med dimensjonering og kapasitet som sikrer effektiv
brannslukking. Det legges til grunn at bygge- og brannforskrifter følges, og at det i
situasjoner med branntilløp er mulig å få folk raskt nok ut av både bygninger og området til
at personskader unngås.

3.1.3

Ulykker

Trafikkulykker
I kommune-ROS er trafikkulykker vurdert som en svært sannsynlig hendelse med et
potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og materielle verdier.
Det er her to forhold som må vurderes i samband med plan 4080. Begge forhold vurderes til
å medføre økt risiko for trafikkulykker:
-

Trafikkavvikling innenfor selve planområdet
Økt transportvolum på E134 Husøyvegen som følge av utbygging av planområdet.

Når det gjelder trafikkavvikling innenfor selve planområdet, kan ulykkesrisikoen og
alvorlighetsgraden av ulykker reduseres ved å utforme det interne vegnettet i tråd med
kommunal vegnorm og Statens vegvesens håndbøker. Blant annet legges til grunn at
fartsgrensen settes til maksimalt 30 km/t og kryss mellom tilkomstveg og E134 utformes i
samsvar med Vegvesents «Håndbok N100 Veg- og gateutforming».
I konsekvensutredningens kap. 2.8 går det frem at Husøyvegen holder ikke den standarden
som forventes for europaveger, hverken ut i fra hensynet til kapasitet eller kvalitet. Dagens
trafikkmengde på Husøyvegen er 2 150 ÅDT. Et middels estimat for trafikkutviklingen ved
utbygging av Stutøy gir 275-450 ÅDT i økning i fra dagens situasjon. Til tross for
trafikkbelastningen har økt i takt med utviklingen av havne- og næringsområdet, og sett i
sammenheng med at vegen ikke holder anbefalt standard, har Husøyvegen likevel ikke en
historikk som tilsier at vegstrekningen er spesielt ulykkesbelastet. Viktige årsaker til dette er
blant annet at vegen er adskilt fra omkringliggende boligbyggelse, vegen benyttes i liten
grad av syklister og gående samt lav fartsgrense (50 km/t). Dette er faktorer som bidrar til
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både lav ulykkefrekvens og begrenset alvorlighetsgrad. Det må likevel påregnes at et utvidet
trafikkvolum på Husøyvegen øker sannsynligheten for at trafikkulykker vil inntreffe.
Det må gjøres omfattende grep for at Husøyvegen skal holde europavegstandard med
hensyn til trafikksikkerhet. En slik realisering av tiltak synes mest hensiktsmessig å se i
sammenheng med oppfølgingen av KVU Haugesund, der Husøyvegen er en omtalt
vegstrekning. Tidshorisonten for en eventuell gjennomføring av ny Husøyveg er ikke
konkretisert. Inntil videre er det ikke planlagt å iverksette større standardhevende tiltak på
vegstrekningen. Det er imidlertid startet et arbeid som tar sikte på at Husøyvegen skal inn
som et eget prosjekt i ny Nasjonal transportplan.

3.1.4

Akutt forurensing

Skadelig utslipp til vann, sjø og luft
I kommune-ROS er skadelig utslipp til vann, sjø og luft vurdert som en sannsynlig hendelse
med et potensielt konsekvensomfang av en viss fare for liv/helse, miljø og materielle verdier.
I konsekvensutredningens kapittel 2.6 er det vurdert at en næringsutbygging av det
omfanget som åpnes opp for i plan 4080 vil medføre økt forurensing, herunder støy og støv.
Enkelte etableringer kan også medføre forurensing i form av lukt samt tilførsel av
stoff/kjemikalier til sjø eller grunn. Her må det skilles mellom den forurensingen som skjer
på en kontrollert måte igjennom ordinær drift og den uintenderte forurensingen som skjer
som følge av ulykker. I ROS-sammenheng er det uintendert forurensing som er det mest
relevante scenarioet. Ut i fra at planområdet er lokalisert i forholdsvis nær avstand til
boligbebyggelse, er det også risiko for at hendelser med akutt forurensing ved Stutøy vil
berøre et betydelig antall av befolkningen i lokalområdene. På nåværende tidspunkt er det
ikke avgjort hvilken type virksomhet som skal etableres eller omfanget av nyetableringene.
Det er derfor ikke grunnlag å ta konkret stilling til selve risikobildet eller hvilke
risikoforebyggende tiltak som eventuelt skal gjennomføre for redusere sannsynligheten og
alvorlighetsgraden ved hendelser med skadelig utslipp til vann, sjø og luft. Denne typen
vurderinger er mest hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte
virksomhetsetablering.
Planområdet faller inn under beredskapsområdet til Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensing Haugesund region og Haugaland Brann og Redning. Ut i fra omfanget og
karakter, blir hendelser med akutt forurensing blir håndtert og fordelt mellom nevnte to
organisasjoner. Begge organisasjoner skal også dimensjonere sin kapasitet og kompetanse ut
i fra risiko- og sårbarhetsbildet som situasjonen tilsier lokalt og regionalt.
Lekkasje fra tankanlegg
I kommune-ROS er lekkasje fra tankanlegg vurdert som en sannsynlig hendelse med et
potensielt alvorlig konsekvensomfang for liv/helse, miljø og materielle verdier. Hendelser
med lekkasje fra tankanlegg sees i sammenheng med de vurderingene som er gjort i ROS analysens kap. 3.1.2 og de ovennevnte vurderingene i kap. 3.1.4.
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3.2 Samlet risikovurdering
Med bakgrunn i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen til plan 4080 samt KommuneROS, er følgende hendelser trukket frem som relevante:





Natur og klima, herunder ras, vind, overvann/overflateflom og
springflo/havnivåstigning
Brann, herunder brann ved tankanlegg/industriområde
Ulykker, herunder trafikkulykker.
Akutt forurensing, herunder skadelig utslipp til vann, sjø og luft samt lekkasje ved
tankanlegg

En samlet vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen og
aktiviteten som det der legges opp til, vurderes til å være av et akseptabelt nivå og
omfang.
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4 Sammendrag og konklusjon
4.1 Sammendrag
Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminnene ID-nummer 220576 og 220579 og 220580) vil bli berørt av fysiske inngrep
innenfor det planlagte utbyggingsområdet. Landskapsrommet der nevnte registrerte
kulturminner er lokalisert vil brytes opp og få redusert verdi. For å redusere negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i planområdet, vil de automatisk fredede
kulturminnene bli markert i plankartet med hensynssone, jf. plan- og bygningsloven § 11-8
d. Det må også utarbeides planbestemmelser som sikrer at alle automatisk fredede
kulturminner ikke ødelegges, skades eller på annen måte forringes som en følge av
utbygging og annet anleggsarbeid. Utarbeiding av bestemmelser og videre arbeid som kan
berøre kulturminnene skal skje i samråd med kulturminnemyndighetene. På lang sikt må
kulturminnene innenfor utbyggingsarealet graves ut.
Naturmangfold
De viktigste naturverdiene innenfor og i nærheten av planområdet er fuglelivet knyttet til
Tednholmen naturreservat, to forekomster av strandeng på sør-østre side av planområdet
samt kystlynghei i deler av planområdet. En utviding av næringsarealet i nordgående
retning vil ha en negativ effekt på natur og dyreliv i nærområdet, både på Stutøy og utover
planområdet. Det er derimot vanskelig å konkretisere hvilket konsekvensomfang den økte
næringsaktiviteten vil utgjøre. Den samlede vurderingen er at konsekvensen for
naturmangfold er negativ, spesielt for fugleliv og kystlynghei. Kompenserende tiltak, her i
form av reetablering av stedegen vegetasjon, kan ha en viss avbøtende effekt. Hovedgrep i
denne sammenheng kan være at det reguleres inn et friområde med bufferfunksjon mellom
sjøen og næringsarealet samt reetablering av kystlyngei. Ved at det skal etableres en
landskapsvoll i nordre del av planområdet, kan dette ha en skjermende effekt med hensyn til
støy og annen forstyrrende aktivitet i fra virksomheten på Stutøy og Husøy havneområde.
Når det gjelder strandeng-forekomstene i sør-østre del av planområdet, må disse holdes fri
for tekniske inngrep så langt det lar seg gjøre. Det betyr at det ikke må deponeres løsmasser
på strandengene. Det skal også etableres løsning for overvann der vannet ledes østover mot
Karmsundet. Det er derfor viktig at overvannsløsningen etableres på skånsom måte slik at
strandengen i størst mulig grad holdes intakt.
Friluftsliv
Den samlede vurderingen er at planområdet har begrenset funksjon som friluftsområde i
lokal og regional sammenheng. Det er likevel slik at utvidingen av næringsarealene vil bidra
til å svekke friluftslivinteressene i området. Tilrettelegging for næringsaktivitet på Stutøy
kan belaste omgivelsene med økt forurensing i form av støy, lukt, støv eller annen type
forurensing utover dagens situasjon. Stutøys verdi som et friluftsområde er i all hovedsak
knyttet til allmennhetens bruk av strandsonen. For å redusere de negative konsekvensene for
friluftsliv, er en avhengig av å sikre allmennheten fortsatt tilgang til strandsonen. Fortsatt
tilgang til strandsonen kan sikres ved å regulere inn en buffersone mellom sjøen og
utbyggingsarealet i form av formål friområde. Det må også sikres tilgang til
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friområdet/strandsonen. Dette er tenkt løst igjennom tilkomst via E134 i planområdets sørvestre hjørne.
Landskap
Stutøy vurderes ikke til å inngå i kjerneområdet for landskapet rundt Avaldsnes. Likevel
utgjør dagens industrivirksomhet ved Husøy fiskeri- og godshavn et fremmed og
forstyrrende element i opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet. En utviding av
industrivirksomhet kan bidra til visuell forurensing av landskapet. Den samlede
konsekvensen ut i fra et landskapshensyn vurderes derfor som negativ. Det påpekes at det
allerede i dag er forstyrrende element i landskapsområdet. Rundt Olavskyrkja og
Kongsgården finner en tettbebyggelse på Avaldsnes og Veldetun, Husøy fiskerihavn,
anlegget til Hydro Karmøy og opplagsskip i Karmsundet. Av hensyn til bevaring av selve
kjerneområdet til kulturlandskapet, det vil si Olavkyrkja, kongsgården og Bukkøy, er det
viktig å vektlegge løsninger der en skjermer eller skjuler innsyn til industriområdet. Slik kan
redusere de inngrep og negative konsekvenser i landskapet som følger av realiseringen av
plan 4080. En konkret løsning vil her være å opparbeide en voll av de tilgjengelige
overskuddsmassene i planområdet. Vollens funksjon skal være å skjerme innsyn fra
Avaldsnes til industri- og næringsvirksomhet på Stutøy, og i den grad det er gjennomførbart
skal vollen skal utformes og beplantes på en slik måte at den er tilpasset terrenget i
kulturlandskapet. En annen og indirekte effekt av tiltaket kan være at vollen bidrar til
støyskjerming.
Strandsone
En sannsynlig negativ konsekvens som følge av utbygging av det planlagte næringsarealet,
er at tilgangen til både kystlinjen generelt og de nordre delene av Stutøy blir redusert. Dette
vil følgelig også gripe inn i allmenhetens bruk av området i dag. Dersom en skal redusere de
negative konsekvensene ved utbygging, må dette løses ved sikre mulighetene for fortsatt
ferdsel langs strandkanten. Ferdsel i strandsonen kan sikres ved å regulere deler av
planområdet til formål friområde. Formålets funksjon er i dette tilfellet å utgjøre en buffer
mellom kystlinje og næringsarealet innenfor planområdet. Selve tilgangen til
strandsonene/friområdet er tenkt løst ved å etablere tilkomst via Husøyvegen.
Forurensing
En næringsutbygging av omfanget som åpnes opp for i plan 4080 kan medføre negative
konsekvenser i form av økt forurensing, herunder støy og støv. Enkelte etableringer kan også
medføre forurensing i form av lukt samt tilførsel av stoff/kjemikalier til sjø eller grunn. På
nåværende tidspunkt er det ikke avgjort hvilken type virksomhet som skal etableres eller
omfanget av nyetableringene. Det er derfor ikke grunnlag å ta konkret stilling til hvilke tiltak
som må gjennomføres for begrense antatt miljøbelastning. Denne typen vurderinger er mest
hensiktsmessig å vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering.
Det er en grunnleggende forutsetning at all forurensende aktivitet skal holde seg innenfor de
rammene som er fastsatt i forurensningsloven/forurensingsforskriften. Vurderingene og
eventuelle tiltak fastsettes i samråd med aktuelle myndigheter i tråd med anbefalt praksis i
retningslinjer og tematiske veiledere for forurensing. I den enkelte byggesak, hvis dette anses
som nødvendig, kan det stilles krav til ytterligere konsekvensutredning for tiltaket. Omtalt
terrengtilpasning i form av voll, jf. kap. 2.4 Landskap, kan bidra til å redusere støybelastning
fra Stutøy.
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Transport og energiløsninger
Utvikling av Husøy havn, deriblant utbygging av næringsarealene på Stutøy, vil med stor
sannsynlighet være bilbasert og medføre vesentlig økt trafikkproduksjon. Økt
trafikkproduksjon i kombinasjon med at Husøyvegen ikke oppfyller standardkrav en
forventer av dagens europaveger, øker også sannsynligheten for flere trafikkulykker. I tillegg
vil trafikkproduksjonen bidra til økte klimagassutslipp og luftforurensing. Det er igangsatt et
prosessarbeid for å få E134 Husøyvegen inn i ny Nasjonal transportplan. På sikt kan være en
løsning for å sikre finansiering og gjennomføring av en standardheving på vegstrekningen.
Den pågående prosessen med elektrifisering av bilparken vil trolig ha en positiv effekt med
hensyn til klimagassutslipp. Ettersom transporten til Stutøy baseres på bil, vil dette også
skape et behov for parkingsplasser tilknyttet den enkelte virksomhet innenfor planområdet.
Med tanke på den situasjonen som vil følge av utviklingen av Stutøy, vurderes de samlede
konsekvensene sett ut i fra transport og energiløsninger til å være negativ.
Sysselsetting
Utbyggingen av havne- og næringsområdene i Veldeøyane har etappevis pågått siden første
halvdel av 1990-tallet. Aktiviteten har vært jevnt økende med betydelig sysselsettingsvekst.
Husøy havn med omkringliggende næringsarealer er i dag én av regionens største og
viktigste arbeidsplasser. Ut i fra den historiske utviklingen i området, kan en med stor grad
av sikkerhet anta at regulering av nye næringsareal på Stutøy vil tilføre området
næringsetableringer. Dette vil utvilsomt danne et grunnlag for sysselsettingsmessige og
økonomiske ringvirkninger av et vesentlig omfang. Konsekvensene med tanke på
økonomiske og sysselsettingsmessige ringvirkninger vurderes derfor som svært positive.
Beredskap og ulykkesrisiko
Ettersom det ikke er konkret fastsatt hvilken type virksomheter som skal etableres innenfor
planområdet, er det ikke grunnlag for å gi en detaljert vurdering av sannsynligheten,
alvorlighetsgraden og konsekvensomfanget for de ulykkene som kan inntreffe. Det følger
derfor at plan 4080 ikke gir grunnlag for å vurdere hvilke avbøtende tiltak som er aktuelt ved
utbyggingen av næringsarealet. Avbøtende tiltak i forbindelse med beredskap og
ulykkesrisiko knyttet til aktuell virksomhet innenfor planområdet, er mest hensiktsmessig å
vurdere i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering. Tiltak fastsettes i
tråd med gjeldende forskrifter og i samråd med ansvarlige myndigheter.
Havnivåstigning
Negative konsekvensene som kan oppstå som følge av havnivåstigning, stormflo og evt.
bølger, kan minimeres igjennom planering av utbyggingsarealene og høydeplassering av
bygg. Ved behandling av søknad om byggetillatelse og fastsettes laveste gulvnivå i samsvar
med temaveileder «Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal
planlegging» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis det vurderes som
hensiktsmessig, skal en også ta høyde for bølgepåslag i den videre saksbehandlingen.
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Formålet med utviklingen av Stutøy er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet. Som et
biprodukt av denne satsingen er det risiko for at bo- og levemiljøet i nærområdet påføres en
forurensingsbelastning. Sett i perspektiv med den virksomhet som allerede er etablert i de
38

omkringliggende nærings- og havnearealene, er det viktig å påpeke at den planlagte
utbyggingen sannsynligvis ikke har et omfang eller karakter som vil vesentlig belaste
nærområdet utover dagens situasjon.
Realisering av reguleringsplanen kan likevel potensielt utgjøre en negativ helsemessig
konsekvens. I denne vurderingen står følgende holdepunkt sentralt: (I) Det er risiko for at
utviding av næringsarealene gir grunnlag for etablering av forurensende virksomhet som av
erfaring er belastende for nærområdet. (II) Etablering av nye virksomheter og belastning som
det medfører, må regnes som permanent. (III) Forurensingsomfanget fra virksomhetene kan
potensielt påvirke befolkningen innenfor et større geografisk område.
For å redusere omfanget av negative konsekvenser forutsettes det at all forurensende
aktivitet skal foregå innenfor angitte rammer i forurensingsloven og tildelte
forurensingstillatelser. Det er mest hensiktsmessig å gjøre en vurdering om eventuelle
avbøtende tiltak i byggesakssammenheng for den enkelte virksomhetsetablering. I denne
sammenheng skal en ta stilling til om det er behov for å gjennomføre en nærmere utredning
av helsemessige konsekvenser (helsekonsekvensutredning). Vurderingen bør gjøres i samråd
med helsemyndighetene.
Risiko og sårbarhet/ROS-analyse
Med bakgrunn i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen til plan 4080 samt KommuneROS, er følgende hendelser trukket frem som relevante risiko- og sårbarhetsmomenter:





Natur og klima, herunder ras, vind, overvann/overflateflom og
springflo/havnivåstigning
Brann, herunder brann ved tankanlegg/industriområde
Ulykker, herunder trafikkulykker.
Akutt forurensing, herunder skadelig utslipp til vann, sjø og luft samt lekkasje ved
tankanlegg

En samlet vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til arealdisponeringen vurderes
til å være av et akseptabelt nivå og omfang.
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4.2 Konklusjon
Konsekvensomfang fra konsekvensutredning samt risiko- og sårbarhetsanalyse er
oppsummert i tabellform nedenfor:
Tema
Vurdering av konsekvens
Kulturminner og kulturmiljø
Nøytral
Naturmangfold
Negativ
Friluftsliv
Nøytral
Strandsone
Nøytral
Landskap
Negativ
Forurensing
Negativ
Transportbehov og energiløsninger
Negativ
Sysselsetting
Svært positiv
Beredskap og ulykkesrisiko
Nøytral
Havnivåstigning
Nøytral
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Negativ
Risiko og sårbarhet/ROS-analyse
Nøytral/Akseptabel

40

41

