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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for planarbeidet er å utarbeide en områderegulering i samsvar med arealbruk
vist i godkjent kommuneplan.

1.2 Planens formål
Formålet med planen er å legge til rette for næringsetablering i området. Planen skal også
redegjøre for tiltak som kan gjennomføres for visuelt å skjerme den framtidige utbyggingen
sett fra kulturvernområdet ved Avaldsnes kirke.

1.3 Beskrivelse av planområdet

Figur 1. . Ortofoto over Veldeøyane der planområdet for plan 4080 er markert med svart,
stiplet linje (til høyre). Kilde: Karmøy kommune.
Planområdet er en del av det som til daglig omtales som Husøyområdet. Dette utgjøres av
industriområdet på Husøy, utviklet av Karmøy kommune i løpet av de siste 30 årene og

havneområdet i øst som drives av Karmsund Havn IKS. Karmsund Havn er de seineste
årene blitt den dominerende utviklingsaktøren innenfor lokaliteten.
Vest for Stutøy ligger Veldetun boligområde, etappevis utbygd fra seint 1970-tall og fram til
tidlig på 2000-tallet. Mot nord ligger Avaldsnes-området med Olavskyrkja, Norvegen
historiesenter samt det omkringliggende tur- og rekreasjonsområde på og rundt Bukkøy.
Planområdet er ca. 230 daa og omfatter hele Stutøy. Det som i dag utgjør havne- og
næringsområdet rundt Husøy havn, var før utbyggingen på 1990-tallet en rekke mindre
øyer, holmer og skjær. Området kalles Veldeøyane, og Stutøy er den største av disse øyene.
Søndre del av Stutøy omfattes av reguleringsplan 4065, godkjent 15.05.17. Denne ble
primært utarbeidet for å gi muligheter for å få dispensasjon fra kulturminneloven for
utgraving av automatisk fredede kulturminner innenfor området. Innenfor arealene som nå
er frigitt, er steinmassene er tatt ut og er nyttet til utvidelse av havneområdet. De planerte
arealene skal seinere overdras til Karmsund Havn.
Den delen av planområdet som ikke omfattes av reg.plan 3065 utgjør ca. 130 da. Arealene er
regulert til friområde i plan 488. I kommuneplanen godkjent i 2015, ble ca. 40 da av dette
godkjent omdisponert til næringsområde.
Den nordre delen av Stutøy er et småkupert område uten trevegetasjon. Her finner en også
noen mindre myrområder.

Figur 3: Ortofoto som viser planområdets lokalisering i forhold til omkringliggende tettbebyggelse og
det historiske Avaldsnes. Planområdet er markert med rødt. Kilde: Karmøy kommune.

1.4 Forholdet til andre reguleringsplaner
Planområdet omfatter reguleringsplan 4065 og del av plan 488. Den nye plan 4080 vil når
planen vedtas i kommunestyret, erstatte disse planene.

1.5 Eiendomsforhold
Innenfor planområdet er det fem eiendommer: gnr. 86 bnr. 23, 54, 79, 219 og 220. Karmøy
kommune er eneste formelle grunneier. Det er inngått en intensjonsavtale om framtidig
overdragelse av utbyggingsområdene til Karmsund Havn IKS.

1.6 Planprogram
Det er utarbeidet planprogram til plan 4080. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn
i 2015.

1.7 Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger utdyper hvordan plan- og bygningslovens § 4-2 om
krav om konsekvensutredninger skal følges opp. Ifølge § 4 i forskriften, 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 - Stutøy, er
Karmøy kommune både forslagsstiller og ansvarlig myndighet.
Forskriftens § 6 utdyper hvilke planer som alltid skal konsekvensutredes. Det framgår av
§ 6b 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 – Stutøy omfattes av § 6 b og
innebærer et tiltak etter vedlegg I (punkt 24), utløser dette krav om konsekvensutredning.
Tema som skal konsekvensutredes er fastsatt med bakgrunn i de føringene som ble lagt i
planprogrammet, i tråd med anbefalingene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets
notat: «Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner
(kommentarutgave)». Det framgår av planprogrammet at følgende 12 tema skal utredes:
1.
2.
3.
4.

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Strandsone

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Landskap
Forurensing
Transportbehov og energiløsninger
Sysselsetting
Beredskap og ulykkesrisiko:
Havnivåsigning
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Risiko og sårbarhet

Konsekvensutredning for plan 4080 er utskilt som et eget dokument med vedlegg.

1.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse
«Plan 4080 – områderegulering for Stutøy» utløser også krav om risiko- og
sårbarhetsanalyse, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.
For plan 4080 har kommunen valgt å utarbeide konsekvensutredningen i et eget dokument.
Det er naturlig å se konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse i sammenheng. Av
den grunn er konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse sammenstilt i ett og
samme dokument.

2. Planforslaget
2.1

Byggeområder

Byggeområdene legger til rette for en videreutvikling av Husøy som et sentralt
næringsområde i Karmøy og i regionen for øvrig. Bestemmelsene tilknyttet planen har
begrensninger sammenlignet med de etableringsmuligheter som gjelder for de øvrige delene
av Husøy. Innenfor det foreliggende planområdet kan det ikke etableres prosessindustri slik
det er mulig i de øvrige deler av Husøyområdet.
Hvilke etableringer som vil komme innenfor planområdet, har man ikke oversikt over i dag.
Byggeområdet har ikke direkte tilgang til sjø, så virksomheter med behov for egen kai, vil
ikke være aktuelle innenfor området. På den andre siden er det pekt på at virksomheter som
vil ha nytte av de logistikktjenester som Karmsund Havn tilbyr, være aktuelle for etablering
innenfor området.
Næringsetableringen vil ha en negativ, visuell nærvirkningen sett fra Avaldsnes kirke. For å
redusere denne, er største bygningshøyde for bygninger i den nordre delen av
næringsområdet satt til kote 15. Det som omtales som nordre del av næringsområdet, er den
utvidelsen av næringsområdet som ble godkjent i kommuneplanen 2015. Bygningshøyden i
den øvrige delen av næringsområdet er satt til kote 19, tilsvarende gjeldende plan.
Høydebegrensningene er satt som kotehøyde for å kunne måles eksakt og uten å bli påvirket
av terrenghøyde på den enkelte tomt.

2.2

Friområder

Mellom byggeområdet og sjøen, er det i reguleringsforslaget, som i kommuneplanen, vist et
friområde med bredde på rundt 100 meter. Friområdet vil primært være tilgjengelig fra

sjøsiden, men for at det også skal være tilgjengelig fra land, er det vest i reguleringsplanen
vist en korridor som er regulert til friområde. Korridoren strekker seg fra E 134 og til
friområdet nord på Stutøy.
Det er generelt god tilgang på attraktive friområder i denne delen av kommunen. Det
friområdet en finner nord på Stutøy vil derfor være av begrenset interesse for befolkningen.
Det vil imidlertid være uheldig om utviklingen av næringsområdet vil forhindre adgangen
over land til området. På denne bakgrunn vil kommunen å anlegge en sti i korridoren slik at
det blir mulig komme fram til området også til fots, og ikke bare med båt.

2.3

Fornminner

Det er i området gjennomført registreringer av fornminner i forbindelse med tidligere
planarbeid. Noen fornminner er utgravd, og noen er vist som hensynssone i regulert
friområde. Det er ett gjenværende fornminne, id. 220580, innenfor næringsområdet vist i
planforslaget. Gjennom reguleringsprosessen er det avklart at næringsområdet kan etableres
uten at det blir stilt krav om utgraving.

2.4

Naturverdier innenfor planområdet

Veldeøyane inngår i et godt kartlagt område med hensyn til landskap og biologisk
mangfold. Til konsekvensutredningen er det utarbeidet et eget notat som oppsummerer
kjent kunnskap om naturverdier innenfor området.
Innenfor planområdet er det beskrevet to lokaliteter av naturtypen strandeng/strandsump.
Begge forekomstene er lokalisert på sør-østre side av planområdet. Den største forekomsten
ligger i Breidabuktå og utgjør rundt 2000 m². Den minste forekomsten som er lokalisert 220
meter lengre sør langs kystlinjen utgjør rundt 200 m². Begge strandeng-forekomstene er
undersøkt i samband med ARKO-prosjektet i rapporten «Strandeng – et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III».
Med bakgrunn i undersøkelsene foretatt i samband med ARKO-prosjektet, er det registrert
henholdsvis 35 og 22 karplantearter på strandeng-lokalitetene på Stutøy. Ingen rødlistearter
av karplanter ble registrert. Det ble ikke registrert fremmede arter på lokalitetene. Det ble
ikke registrert billearter på lokalitetene. Begge lokalitetene er verdivurdert til å være lokalt
viktig. Denne verdien er satt fordi det er få kjennetegnende og ingen rødlistede arter på
lokalitetene. Det er sterk påviselig hevd på lokalitetene. De beites noe av sau og fugl.
Sauebeite på Stutøy er opphørt etter at undersøkelsen ble gjennomført. Det er derfor bare
fugl som beiter lokaliteten i dag.
Begge lokalitetene ligger innenfor friområde i planforslaget. Med unntak av området der det
skal etableres en framtidig voll, blir det presisert i reguleringsbestemmelsene at det skal
deponeres masser eller gjennomføres andre tiltak i friområdet.

Det skal legges en overvannsledning gjennom strandengarealet ved Breidabukta. I
reguleringsbestemmelsene presiseres det at etter at ledningen er lagt, skal terrenget
tilbakeføres til dagens situasjon.

2.5

Etablering av voll av tilgjengelige løsmasser

Bakgrunn
Utbyggingen av planområdet fører til at ny bebyggelse kommer nærmere Avaldsnes kirke
og Bukkøy enn den etablerte bebyggelsen. Nå er persepsjonen av landskapet fra de nevnte
stedene slik at en opplever landskapet som sterkt preget av allerede etablert industri og
infrastruktur. Dette gjelder Norsk Hydros aluminiumsverk med høyspentlinjer for
kraftforsyning og etablert industri lenger sør på Husøy.
Kommunen har fått utarbeidet en illustrasjon av tenkt framtidig bebyggelse.
Utgangspunktet for illustrasjonen er reguleringsbestemmelsenes maksimale
bygningshøyder. Slik det fremgår av illustrasjonen, vil den nye bebyggelsen bli godt synlig
fra Avaldsnes kirke selv om det samlede synsinntrykk også er sterkt preget av den etablerte
industrien i denne synsretningen.
I bestemmelsene til planforslaget er det bestemmelser om en øvre og en nedre grense for
utnyttelse av næringsområdene. Illustrasjonen er basert på en middels utnyttelse i spennet
som framgår av bestemmelsene.
Gjennom de år som utbyggingen av Husøy har foregått, er det lagret løsmasser innenfor
planområdet. Massen består av det som var et tynt vekstlag, myrmasser og morenemasser
over de underliggende fjellmassene. Massene er ikke sortert, men ble blandet da de ble
fjernet fra de underliggende fjellmassene.
Noe av dette er deponert innenfor områder som fram til godkjenningen av arealdelen i 2015,
var industriområder og noe ble deponert innenfor det som var friområder. Da
næringsområdet ble utvidet i forbindelse med revisjon av kommuneplanen i 2015, stod en i
den situasjonen at det innenfor det framtidige utbyggingsområdet, var deponert store
mengder løsmasser. Det er ikke muligheter for deponering av massene innenfor
Husøyområdet samtidig som det vil være knyttet betydelige kostnader med å flytte massene
ut av området.
En kan betrakte løsmassene som en utgiftspost og en økonomisk utfordring, men en kan
også se på massene som en ressurs. I kommunens arbeid med å finne en bærekraftig
anvendelse av løsmassene, har en sett at en fornuftig deponering av massene kan være et
element som kan redusere de negative konsekvensene av næringsetableringen på den
nordre delen av Stutøy. Dette er den siste utbyggingsetappen på Husøy.
Reguleringsplan og bestemmelser
Kommunen har derfor konkret sett på en deponering av de tilgjengelige løsmassene i
friområdet nord for næringsområdet. Vollen skjematisk og relativt lite detaljert beskrevet i
det planforslaget som ble førstegangsbehandlet av hovedutvalg teknisk og miljø i 2019. I en

etterfølgende prosess, der kommunen blant annet har hatt en konstruktiv dialog med
Rogaland fylkeskommune ved kulturavdelingen og regionalplanavdelingen, har en
utarbeidet et planforslag som går mer detaljert inn på utforming og etablering av vollen.
Det har vært et mål at vollens skråninger skal være mest mulig likt naturen i området. Dette
har som konsekvens at skråningene ikke kan bli for bratte. Samtidig har kommunen som
mål om at mest mulig av de massene en har, skal kunne legges i vollen. Dessuten er det et
mål at mest mulig av den funksjonelle delen av strandsonen skal forbli uberørt. Dette er
innbyrdes motstridende målsetninger der forslaget til utforming av vollen nødvendigvis vil
være et kompromiss mellom de ulike hensynene.
Det er kommunens oppfatning at den utformingen som en har kommet fram til ivaretar de
ulike hensynene så godt det lar seg gjøre. Kravet til utforming er innarbeidet i
bestemmelsene til reguleringsplanen. Formelt er dette gjort ved at situasjonsplanens kart er
blitt juridisk bindende ved med en direkte henvisning i reguleringsbestemmelsenes § 9.
Gjennomføring av etablering av vollen
Rent anleggsteknisk må etablering av vollen være det første tiltaket som gjennomføres i
forbindelse med etablering av næringsområdene. Etableringen vil skje gjennom følgende
stegvise prosess:
1. Vekstlaget i det framtidige området for vollen, graves av. Tykkelsen vil variere, men
basert på erfaringer fra området, antar en at lagtykkelsen i gjennomsnitt vil være 20 30 cm.
2. Det maskinelle utstyret som nyttes vil være beltegraver med GPS-basert
maskinstyring. Dette sikrer at arbeidet kan utføres med stor presisjon.
3. Vekstlaget deponeres midlertidig innenfor dagens etablerte næringsområde. Arealet
som skal nyttes framgår av reguleringsplanen.
4. Vekstlaget om ligger på morenemassene i det næringsområdet som ikke er utplanert
i dag, graves av og legges i midlertidig deponi sammen med vekstlaget fra området
for den framtidige vollen.
5. Løsmassene som ligger i området transporters med terrenggående anleggsdumpere
til området for vollen. All utlegging av masser i samsvar med
reguleringsbestemmelsene, skjer med beltegraver med GPS-basert maskinstyring.
6. Det settes opp et anleggsgjerde i grensen mellom området for etablering av vollen og
tilgrensende friområde. Utleggingen av masser skjer med utstyr som gjør at det ikke
er behov for å kjøre med maskiner i friområdet nord for vollen.
7. Når alle massene til vollen er lagt ut, skal det tidligere deponerte vekstlaget legges ut
over hele vollen som nå er etablert. Det er med dette lagt et grunnlag for naturlig
revegetering.
8. Utsprenging av fjell innenfor næringsområdet kan nåstarte som første del av arbeidet
for å etablere område for framtidig næringsetablering.

2.6

Tekniske anlegg

Adkomst til utbyggingsområdet er vist fra et nytt kryss med eksisterende E 134. Det er stilt
krav i bestemmelsene om at teknisk plan for krysset skal godkjennes av Statens vegvesen.
I planen er det avsatt arealer for en framtidig opprustet E 134. En framtidig veg vil både
være en standardheving av kjørevegen og etablering av gang- og sykkelveg. Dette prosjektet
må ha grunnlag i en egen reguleringsplan. Behovet for opprusting av vegen er stort, spesielt
i den vestre delen nær krysset med fv. 547. Realiseringen er ikke finansiert og dermed heller
ikke tidfestet.
VA-anlegg knyttes til eksisterende anlegg sør for utbyggingsområdet. I
reguleringsbestemmelsene åpnes det for at overvann kan føres østover i et ledningsanlegg
som ender øst for Breidabuktå.

