MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyret
Teams
11.05.2020
Tid: 18:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

27/20

20/1514
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 10.02.2020

28/20

20/1852
MIDLERTIDIG FRITAK FOR POLITISKE VERV 2019-2023 - AASE
SIMONSEN

29/20

20/2529
MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK

30/20

20/2762
KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ÅRSMELDING 2019

31/20

19/5883
REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER

32/20

20/1670
PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN

33/20

19/300
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN

34/20

19/655
TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA
KARMSUND HAVN

35/20

20/2193
109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG

36/20

20/2470
KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG

37/20

19/6418
GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I
BARNEVERNTJENESTEN

38/20

20/1561
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023

39/20

19/6443
STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY BEHANDLING)

40/20

20/1860
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG
REBUDSJETTERING 2020

41/20

16/1271
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

42/20

20/2746
FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND

43/20

20/2516
KAPITALFORHØYELSE I KARMØY NÆRINGSFOND AS

44/20

20/2515
REGIONALE REISELIVSMIDLER

45/20

20/2641
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA

46/20

14/1153
47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG
MOLO - VIKEVÅGEN BÅTFORENING

47/20

19/5079
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

48/20

16/2867
PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG
KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN

49/20

19/707
PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE
MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.

50/20

17/895
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR,

VEAVÅGEN
51/20

17/5377
PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN,
SEVLAND - 12/175

52/20

20/2703
REFERATLISTE KOMMUNESTYRET 11.05.20

53/20

20/2702
EVENTUELT KOMMUNESTYRET 11.05.20

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyret
Kommunestyresalen.
11.05.2020
Tid: 18:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

TILLEGSSAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

54/20

18/3937
SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN
IKS

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Teams
Møtedato: 11.05.2020

Tid : Kl. 18:00 – 22:50

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Storesund Siv J.
Hult Robin
Holvik John K.
Stine K. Bjelland
Halleland Kenneth
Kolstø Inger Elise N.
Hop Ruth Mariann
Midtun Rune
Endresen Einar R.
Ørpetvedt Veronica Helen
Tjøsvoll Bente
Vaksdal Øyvind
Aarvik Geir
Gaard Tor Kristian
Simonsen Aase
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Alsaker Roald
Aarhus Dag Inge
Hatløy Kåre
Nilsen Ole Kristian
Skorpe Geir Harald
Thorheim Helge
Borg Susan Elin
Løndalen Lillian Levik
Hagland Trygve
Melhus Tor Inge
Mannes Per Magnus
Grindhaug Alf Magne
Rygh May Synnøve
Halvorsen Josefine Anna

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KRF
KRF
KRF

Fremmøte

FORFALL

FORFALL

FORFALL

FORFALL

FORFALL

FORFALL
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stangeland Johnny
Pedersen Mads
Krog Nils Wergeland
Grindvold Niklas Pannagel
Grønningen Tor Asle
Lindtner Wenche
Ve Jens Inge
Vikshåland Ragnar
Hansen Odd Magne
Levinsen Marianne Sol
Eik-Nes Asbjørn
Erlend Nilsen
Kristin Davidsen
Ellingsen Hans Falnes
Eriksen Yngve
Sjurseth Per Inge
Slotnes Hilde
Paulsen Oddmund
Hult Robin
Risdal Marit Sandve
Nordbø Eivind

KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V
H
H
KL
KRF
FRP
SV
SV
AP
SP
H

FORFALL
FORFALL
Simonsen Aase
Hatløy Kåre
Melhus Tor Inge
Halvorsen Josefine Anna
Vaksdal Øyvind
Hansen Odd Magne
Levinsen Marianne Sol
Silje Husebø
I sak 31/20
I sak 33/20

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

45
Rådmann, stabssjef, teknisk sjef, oppvekst- og kultursjef og
formannskapssekretær

Referent:

Formannskapssekretær

Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent.
Innledningsvis ble følgende saker krysset ut og enstemmig vedtatt:
27/20, 28/20, 35/20, 40/20, 42/20, 46/20, 48/20, 51/20, 52/20.
Sak 54/20 ble behandlet før sak 29/20.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Det ble satt opp ekstraordinært møte i kommunestyret tirsdag 02.06.20.
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Saknr. 27/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møtet 10.02.2020.

Saknr. 28/20
MIDLERTIDIG FRITAK FOR POLITISKE VERV 2019-2023 - AASE SIMONSEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret gir Aase Simonsen midlertidig fritak som medlem i kommunestyret, samt
som varamedlem i formannskapet, så lenge hun har verv i Stortinget.

Saknr. 29/20
MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK
Behandling:
Innstillingen vedtatt mot 9 stemmer (FRP 4, H 1, MDG 2, SV 2)
Vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte
vedtak på vegne av kommunestyret innenfor:
-

saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
plansaker – regulering
saker som behandles regionalt
garantisaker
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2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.

3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av
ikke prinsipiell betydning.

4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20.
september 2020 eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.

5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte
etter vedtaksdato.

6. Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i
denne tiden og viser forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker
avgjort etter delegert fullmakt.

Saknr. 30/20
KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ÅRSMELDING 2019

Behandling:
Medhaug (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber om at Kontroll og kvalitetsutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon
vedrørende kunnskap om, opplæring i og bruken av kommunens kvalitets- og journalsystem ved våre
sykehjem.»
Endresen (FRP)fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber Kontroll- og kvalitetsutvalget om snarlig å fremme sak om plan for kommende
forvaltnings- og selskapskontroller, med innstilling om rekkefølge på aktuelle prosjekter.»

Votering:
Innstilling med to tilleggsforslag enstemmig vedtatt
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Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.
2. Kommunestyret ber om at Kontroll og kvalitetsutvalget gjennomfører en
forvaltningsrevisjon vedrørende kunnskap om, opplæring i og bruken av
kommunens kvalitets- og journalsystem ved våre sykehjem.
3. Kommunestyret ber Kontroll- og kvalitetsutvalget om snarlig å fremme sak om plan
for kommende forvaltnings- og selskapskontroller, med innstilling om rekkefølge på
aktuelle prosjekter.

Saknr. 31/20
REGIONALT KYSTPILGRIMSSENTER

Behandling:
Nilsen (Ap) redegjorde for Lindtner (SP) sin habilitet, hvor Lindtner er å anse som direkte
inhabil jf. fvl. § 6 (1) grunnet at hun har denne prosjektstillingen i dag, og har vært med å
utarbeide saksframlegget i saken.
Lindtner (SP) fratrer.
Risdal (SP) tiltrer.
45 representanter til stede.
Protokolltilførsel ved Paulsen (SV) vedrørende stemmeforklaring:
«SV stemte mot denne saken i denne omgang. SV mener at vedtak om økonomisk støtte til
regionalt kystkultursenter kan utsetjast til kommunestyret får framlagt samla sak om
budsjettsituasjonen – jamfør orientering fra rådmannen i formannskapet 04.05.»

Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot to stemmer (SV 2).

Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et
regionalt kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes
medfinansiert av fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.
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2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet
disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del
av budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

Saknr. 32/20
PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN

Behandling:
Risdal (SP) fratrådte etter behandling av sak 31/20.
Lindtner (SP) tiltrådte etter behandling av sak 31/20.
45 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill.
kroner holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.
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Saknr. 33/20
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Behandling:
Det ble innledningsvis vist en presentasjon med orientering ved kommunalsjef oppvekst- og
kultur Bjørn Andersen
Alsaker (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at den
foreslåtte skoletomten grenser til hans svigermor. Han er aktiv på bedehuset som ønsker å få
solgt. Sitter også i styret i Storhall Karmøy som ønsker nærmere plassering av skolen.
Skorpe (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han
sitter i styret i Storhall Karmøy, og også i styret på idrettslaget på Vea, som er deleier i
Storhall Karmøy. Bor i tillegg i nær tilknytning til det ene alternativet til skoletomt.
Eriksen (KRF) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at det
på den tomten som er i innstillingen ligger et hus som må rives. Han er onkel til
vedkommende som bor der og eier huset. Blir direkte berørt hvis denne tomten blir valgt.
Alsaker, Skorpe og Eriksen fratrer.
Ordfører foreslo at Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) er å betrakte som inhabil etter
fvl. § 6 (2).
Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) ble enstemmig erklært inhabile jf. fvl. § 6 (2).
Eivind Nordbø (H) tiltrer.
43 representanter til stede.
Saken tas opp til realitetsbehandling

Rygh (KRF) fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Kommunestyret ber om at det startes en parallell prosess med en grundigere planfaglig utredning av
alternativ tomt, eksempelvis tomt lokalisert ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av
gnr. 5/6, gnr. 5/420 m.fl). Tomten skal være et alternativ til den førstnevnte tomt dersom den viser seg
å ikke være gjennomførbar ift. framdrift og økonomi.»
Gaard (H) fremmer følgende tilleggsforslag:
«Hovedutvalg oppvekst og kultur følger saken gjennom hele prosessen.»
Rygh (KRF) traff sitt forslag om oversendelsesforslag, og ønsker heller forslaget fremmet som
tilleggsforslag.
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Rygh (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber om at det startes en parallell prosess med en grundigere planfaglig utredning av
alternativ tomt, eksempelvis tomt lokalisert ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av
gnr. 5/6, gnr. 5/420 m.fl). Tomten skal være et alternativ til den førstnevnte tomt dersom den viser seg
å ikke være gjennomførbar ift. framdrift og økonomi.»
Mannes (KL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes i påvente av en mer inngående og likestilt utredning av alle tomtealternativene før en
avgjørelse av tomtevalg»
Krog (MDG) fremsatte følgende forslag:
«Ønsker å stemme for alternativ 1, ny skole på eksisterende skoletomt»

Votering:
Det ble først votert over utsettelsesforslag fremmet av Mannes (KL).
Utsettelsesforslag falt mot 6 stemmer (KL 6).
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Tilleggsforslag fremsatt av Gaard (H) fikk 15 stemmer (H 8, KL 6, MDG 1), og falt.
Tilleggsforslag fremsatt av Rygh (KRF) fikk 11 stemmer (H1, KL 6, KRF 2, SV 2), og falt.
Tilleggsforslag fremsatt av Krog (MDG) fikk 3 stemmer (MDG 2, SV 1), og falt.
Innstillingen vedtatt mot 3 stemmer (MDG 2, SV 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter
detaljprosjektering av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt
skoleanlegg i 2024.
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3. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet,
ulike alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess.
Eventuell etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.

Saknr. 34/20
TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN
Behandling:
Eivind Nordbø (H) fratrådte etter sak 33/20.
Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) tiltrådte etter sak 33/20.
45 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i
Karmsund Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:



Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien
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Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:







Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:

A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund
Havn og kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for
hver kai være tilknyttet et skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes
utført. Forutsetningen for overtakelse er at tiltakene skal være utbedret innen en
fastsatt frist. Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold og være utrustet med
tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av
kai, fendring med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse
gjenstander (gammelt tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting,
rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste
leidere- ikke kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn
plikter å gi en årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er
utført av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over
leietakere til kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige
vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.
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4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland
fylkeskommune) har vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.

Saknr. 35/20
109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for eiendommen
gnr. 109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe
som kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller
økonomiske forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i
disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.
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Saknr. 36/20
KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG

Behandling:
Krog (MDG) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han
sitter i hovedstyre i Avaldsnes idrettslag, og hans navn dukker opp mange ganger i
sakspapirene. I tillegg er hans oppgave i styret å ha et ekstra ansvar for klubbens økonomi,
og har vært med i søknadsprosessen for kommunal garanti
Krog fratrådte..
Ordfører foreslo at Krog (MDG) er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Krog (MDG) ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. § 6 (2).
44 representanter til stede
Paulsen (SV) fremmet forslag som nytt pkt. 2:
Garantiansvaret betinger at det ved rehabilitering og oppgradering tas miljø- og
forurensningshensyn etter lov og forslag.
Grindvold (MDG) fremmet følgende motforslag:
«Lånegarantien forutsetter at kunstgressbanen er miljøvennlig og ikke inneholder gummigranulat
eller plast.»
Forslag framlagt at Paulsen (SV) fikk 19 stemmer (AP 10, FRP 4, H 3, SV 2), og falt.
Forslag fremmet av Grindvold (MDG) fikk 1 stemme (MDG 1), og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG 1, SP 1 og V 1).

Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til
Avaldsnes idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3
års avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.
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Saknr. 37/20
GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.
Vedtak:

Saknr. 38/20
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.
Vedtak:

Saknr. 39/20
STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY BEHANDLING)
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

Saknr. 40/20
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING
2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
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Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2019 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som
avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av
ubrukte budsjettmidler fra 2019 til 2020.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5.
tas til orientering.
5. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i
forbindelse med rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak
om låneopptak for 2020 fattet i kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19
Handlingsprogram med budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer
324 908 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE
kr
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER kr
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15
kr
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK
kr
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN
kr
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM
kr
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALkr
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS kr
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
kr

1 265 000
1 705 000
16 880 000
700 000
16 000 000
22 400 000
9 500 000
29 482 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 150 630
1 464 060
16 887 974
690 000
308 767
22 400 028
9 469 919
-40 000
29 481 533

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 140 000 kr 1 035 630
500 000 kr
266 149
0 kr
7 974
60 000 kr
50 000
300 000 kr
308 767
3 539 000 kr 3 539 028
275 000 kr
244 919
kr
-40 000
29 482 000 kr 29 481 533
Sum budsjettavvik

kr
104 370
kr
233 851
kr
-7 974
kr
10 000
kr 15 691 233
kr
-28
kr
30 081
kr
40 000
kr
467
kr 16 102 000

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020
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Tabell 3. Rebudsjettering 2020

P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2
P475 TURVEIER VEA
P486 TURVEIER ALMANNAMYR
P495 FERKINGSTAD BF
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET
P512 STANGELAND SKOLE
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG
P538 Jovikvn. boligtomt
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN
P550 AMLANDSFELTET BF
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
P563 TOSTEMVEG
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)
P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN
P573 RESERVEVANNSFORSYNING
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
P713 BASESTASJON FEØY
P722 KJØP AV STRANDGATA 6
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER

Rebudsjettering fra
2019 til 2020
kr
242 000
kr
6 471 000
kr
4 785 000
kr
2 740 000
kr
2 151 000
kr
725 000
kr
-5 000
kr
1 074 000
kr
388 000
kr
100 000
kr
250 000
kr
410 000
kr
-13 000
kr
811 000
kr
1 081 000
kr
991 000
kr
11 368 000
kr
15 874 000
kr
233 000
kr
13 000
kr
150 000
kr
-156 000
kr
24 000
kr
3 360 000
kr
-381 000
kr
417 000
kr
692 000
kr
1 640 000
kr
-3 250 000
kr
-193 000
kr
454 000
kr
85 000
kr
949 000
kr
100 000
kr
851 000
kr
100 000
kr
64 000
kr
196 000
kr
128 000
kr
-3 000 000
kr
1 580 000
kr
774 000
kr
58 000
kr
81 000
kr
850 000
kr
26 270 000
kr
30 665 000
kr
-500 000
kr
335 000
kr
2 000 000
kr
500 000
kr
1 000 000
kr
27 000
kr
80 000
kr
2 358 000
kr
3 238 000

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Investeringsprosjekt
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Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering (2A) og bevilgninger
investering (2B)
Fordelt per investeringsportefølje

Tabell 4. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

Investeringer i anleggsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetning til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp

742 750
53 238
15 000
-15 000
53 238
47 873
-17 699
105 660
-

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

Saknr. 41/20
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:
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Saknr. 42/20
FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1.
Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst
være 100 mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet
gjøres følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av
kommunestyret til andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir
relevant. Nåværende punkt 8 blir nytt punkt 7.

Saknr. 43/20
KAPITALFORHØYELSE I KARMØY NÆRINGSFOND AS

Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

Side 17 av 45

Saknr. 44/20
REGIONALE REISELIVSMIDLER

Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

Saknr. 45/20
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

Saknr. 46/20
47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG MOLO VIKEVÅGEN BÅTFORENING

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å forlenge gjeldende festekontrakt til
Vikevågen båtforening for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656. Festetidens utløp settes til
11.5.2040.
I tillegg gis Rådmannen fullmakt til at Vikevågen Båtforening får rettighet til å ha liggende
kai og molo på kommunens grunn gnr. 47 bnr. 218. Båtforeningen får fremtidig rett til å
vedlikeholde og utføre eventuelle fremtidige utskiftninger eller fornyinger av anlegg
m/innretninger. Området skal benyttes til molo, båtopptrekk og almenningskai, iht.
gjeldende reguleringsplan 140 Indre Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan
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tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten tinglyses som en personlig servitutt og kan ikke
overføres andre. Båtforeningen overtar kommunens ansvar om å kontrollere og vedlikeholde
anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav blir ivaretatt.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

Saknr. 47/20
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

Saknr. 48/20
PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering 5084 for FV831, Haugesund og Karmøy –
Nordre del av Spannavegen, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist
datert 18.02.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.
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Saknr. 49/20
PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

Saknr. 50/20
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

Saknr. 51/20
PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
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1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Nylandstoppen, Sevland – 12/175 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.

Saknr. 52/20
REFERATLISTE KOMMUNESTYRET 11.05.20

Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

1. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.20
Tatt til etterretning.
2. Styreprotokoll Haugaland kontrollutvalgssekretariat 31.02.20
Tatt til etterretning.
3. Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune –
Skatteetaten
Tatt til etterretning.
4. Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
Tatt til etterretning.
5. Brev fra Karmsund Hamn IKS til E134 Haukelivegen AS ang utfordringer og utbedring
av E134 Husøyvegen.
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Tatt til etterretning.
6. Invitasjon – plan for orienteringer i kontroll- og kvalitetsutvalget i 2020 - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
Tatt til etterretning.
7. Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «tidlig innsats» - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
Tatt til etterretning.
8. Gjelder innspill fra Håland og Ytreland – vedtak 05.02.20 - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
Tatt til etterretning.
9. Notat til kommunestyret - RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE – FREKVENS PÅ
RAPPORTERING OM STATUS TIL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Tatt til etterretning.
10. Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Tatt til etterretning.
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Saknr. 53/20
EVENTUELT KOMMUNESTYRET 11.05.20

Behandling:
Saken ble behandlet som møtets siste sak, etter sak 36/20.

1. Dag Inge Aarhus (H) fremmer forslag i forbindelse med utjevning av sosiale
ulikheter for unge etablerere:
Karmøy Høyre og Karmøylisata ønsker å utjevne sosiale ulikheter for unde etablerer
Bankenes krav om 15 prosent egenkapital gjør det umulig for mange unge å ta opp boliglån,
med mindre man har foreldre som kan stille opp som garantister. Selv om nok mange
foreldre ønsker å hjelpe barna på denne måten, så er det ikke alle som kan dette. Det kan
skyldes økonomiske forhold, men kan også være en utfordring om en har flere barn. Denne
sosiale skjevheten ønsker Karmøy Høyre og Karmøylisten å gjøre noe med. I de krisetider vi
opplever nå vil disse skjevhetene muligens bli ytterligere forsterket.
For å kunne gjøre noe med denne sosiale skjevheten ønsker vi å få plass en ordning med
kommunal garanti for egenkapitalkravet – det samme kravet som mange unge i dag klarer
på grunn av foreldre som kan stille opp som kausjonister. Foruten å rette opp i skjevheter så
vil dette også gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i kommunen, noe som igjen vil
medføre at Karmøy får flere unge innbyggere. Mange av de som etablerer seg vil også være
aktuelle kandidater for jobb i kommunen. På leiemarkedet må unge familier i dag betale like
mye, og av og til mer, i husleie som det vil koste å betjene ett boliglån på en nøktern
bolig/leilighet. Dette gjør at risikoen for kommunen i en slik ordning vil være lav. Her er det
sikkert enkelt å finne argumenter for å være skeptisk, men la oss heller være litt visjonære i
forhold til våre unge innbyggere. For manglende egenkapital er ikke det samme som
manglende betalingsevne. Har en eksempelvis studert i flere år så vil en har store muligheter
for jobb (eks sykepleier, lærer m.m), men kanskje ikke hatt mulighet for å spare opp flere
hundre tusen i egenkapital. Vi trenger flere unge til kommunen vår, la oss gi de enda en god
grunn til å etablere seg i vår flotte kommune!
Vi tror det ligger store muligheter for kommunen i en slik ordning og ønsker at rådmannen
utreder dette med tanke på å legge frem en sak for kommunestyre. Vi fremmer dermed dette
som oversendelsesforslag for videre utredning og behandling.
På vegne av Høyre og Karmøylista
Dag Inge Aarhus (H)
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
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2. Grønningen (SV) fremmet forslag i forbindelse med norsk lønn og arbeidsvilkår
på norsk sokkel og på kysten:
NORSK LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL OG PÅ KYSTEN
Karmøy er en av de største norske kommunene når det gjelder sysselsetting av sjøfolk.
Kommunen vår har nesten 5000 personer som er sysselsatt i maritim industri med en total omsetning
på 7,22 milliard i 2019.
1200 sjøfolk bosatt i Karmøy, er ansatte både i lokale og andre norske rederier.
Fiskere og sjøfolk har vært, og er, en viktig yrkesgruppe i kommunen. Karmøy kommunestyre ønsker
at dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag et viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider om å utvikle nye konsepter
og fremtidsrettede miljøvennlige skip. Vi er avhengige av norske sjøfolks erfaring og kompetanse for å
lykkes med dette arbeidet.
Vi registrerer med bekymring nedgangen i antall norske maritime stillinger og finner det lite
tilfredsstillende at nær 70% av fraktebåter som seiler langs vår kyst har mannskaper som har særdeles
lave hyrer.
Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjømenn i kystfarten vil sikre at norske sjøfolk kan
konkurrere om arbeidsplasser på like vilkår med sjøfolk fra hele verden.
Det bør arbeides for at skip som opererer langs kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle
ha norske lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller nasjonalitet til mannskap om
bord.
Karmøy kommunestyre ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå
lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som
foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede
stortingsmeldingen om maritim næring.
Votering i chat om saken skal tas opp til realitetsbehandling:
Forslag om å realitetsbehandle saken fikk 24 stemmer mot 21stemmer (FRP 5, H 9, KL 6, V 1).
Over 1/3 av kommunestyrets medlemmer stemte mot å ta saken opp til realitetsbehandling,
og saken tas derfor ikke til realitetsbehandling i dagens møte, jf. kommuneloven § 11-3 (5).
Saken tas ikke opp til realitetsbehandling i dagens møte.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

3. Gaard (H) fremmet forslag i forbindelse med kommunens økonomi under
koronaituasjonen:
Det vises til formannskapets møte 4. mai d.å. og rådmannens foruroligende orientering om
utviklingen innen kommunens økonomi. Det ble m.a. opplyst om økte utgifter utover
budsjett og mindre innsparinger enn antatt innen barnehagesektor, økte kostnader til helt
nødvendige tiltak i forbindelse med Corona pandemien og mindre inntekter for Karmøy
kommune. Kommunestyret ber om sak til kommende møte hvor situasjonen belyses grundig
slik at kommunestyret snarest mulig får vurdert behov for eventuelle tiltak.
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Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

4. Halleland (AP) fremmet forslag i forbindelse med helårsbruk av fritidsboliger:
Regional plan for areal og transport har på overordnet nivå lagt sterke føringer til hvor
Karmøy kommune får anledning til å legge til rette for boligbygging. Dette er føringer som
er inntatt i kommunens egen arealplan. I noen områder av kommunen er det åpnet for
bygging av fritidsboliger, mens det ikke er åpning for bygging av vanlige eneboliger for
helårsbruk.
Jeg er kjent med at dette har ført til at det har blitt bygget fritidsboliger som brukes som
helårsboliger. Dette er utfordrende fordi det bryter med arealplanleggingen, det reduserer
respekten for kommunen som byggesaks-/reguleringsmyndighet og det irriterer innbyggere
som lovlig ønsker å bygge seg enebolig, men ikke får bygge.
Slik jeg har skjønt det så er det da vanlig å ha en proformaadresse i en av våre
nabokommuner mens en faktisk bor i fritidsboligen i vår kommune. Det gjør at vi mister
skatteinntekter, mens vi fortsatt har plikt til å yte helsehjelp, f eks hjemmesykepleie, når de
oppholder seg i vår kommune. Vi mister inntekter, men får utgifter.
Samtidig vil de ha lavere eiendomsskatt, lavere kommunale avgifter og mindre strenge
byggtekniske krav enn de som bygger seg ordinære eneboliger.
Jeg ønsker ikke at kommunen skal drive med dyneløfting. En må bruke et godt skjønn i saker
som dette. Tross alt er det viktig for oss å også være en god hyttekommune. Men hvis
kommunens arealplanlegging skal fungere så må denne respekteres av alle.
Derfor mener jeg det er viktig at rådmannen kartlegger i hvilke deler av kommunen det er
etterspørsel etter boligtomter, men kun tilbys tomter til fritidsbolig. I disse områdene bør det
vurderes tilsyn med om fritidsboligen faktisk er en fritidsbolig og at det ikke er en omgåelse
av reglene som gjør at vi taper skatteinntekter og påtar oss helse- og omsorgsforpliktelser.

Kommunestyret ber rådmannen kartlegge i hvilke deler av kommunen det er sannsynlig at
en har helårsbruk av fritidsboliger og vurdere om tilsyn med bruken av fritidsboliger skal tas
inn i tilsynsstrategien når denne rulleres.
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

5. Storesund (AP) fremmet forslag i forbindelse med landstrøm ved opplagsplass:
Saken om å legge skip i opplag på Fosen har fått stor oppmerksomhet i mediene. Karmøy
kommune har regulert området i sjø øst for Fosen til formål opplag. Det bestrider ingen. Det
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vi i Arbeiderpartiet ikke er tilfreds med, er at vi nå i 2020 har kommet i den situasjon at vi
tilbyr opplag uten landstrøm. Koronakrisen har gjort at behovet for oppankringsplass har
økt. Karmsund Havn IKS er i dialog med Haugaland Kraft om anlegg for landstrøm ved
Fosen, men pr i dag er det ikke avklart om eller når det er på plass, begrunnet i
kapasitetsproblemer fra Haugaland Kraft sin side. Prosessen med å skaffe landstrøm er i god
driv, men akutt behov for opplagsplasser, setter oss i en vanskelig stilling. Landstrøm
kommer ikke fort nok.
Å tilby opplagsplasser for fartøyer i 2020, uten landstrøm, er ikke i tråd med
bærekraftsmålene, og derfor i strid med våre egne mål.
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Karmøy kommune vil ikke ha skip i opplag uten landstrøm, og ber Karmsund Havn avvente
nye oppankringsplasser inntil landstrøm er etablert. Hvis alternativet er opplagsplasser uten
landstrøm andre steder, stiller saken seg annerledes, men Karmøy kommune oppfordrer
Haugaland Kraft på det sterkeste å prioritere Karmsund Havnevesen sin bestilling av
landstrøm.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

6. Thorheim (KL) viste til oppslag i media vedrørende grensejustering mellom
Karmøy og Haugesund,
Thorheim viste til brev 24.04.20 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til
Fylkesmannen i Rogaland om at søknad om grensejustering ble avslått. Statsråden har tatt
saken opp på nytt, og ber Fylkesmannen sammen med Karmøy kommune om en utredning
sammen med innbyggere på fastlandssiden. Stilte spørsmål om politisk ledelse har tanker om
videre prosess.
Ordfører svarer:
Ordfører fikk på fredag ettermiddag (08.05.20) telefon fra en statssekretær fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Vedkommende informerte om at det var laget en
pressemelding der saken om grensejustering var aktuell i KMD.
Initiativtakere har akseptert brevet fra Departementet, og det er ingen reell endring for de
som bor på fastlands-Karmøy. Statssekretæren kunne ikke besvare ordføreres spørsmål.
Haugesund har sagt at de tar vedtaket til etterretning, og benytter ikke ankemulighet.
Det anses ikke demokratisk at kun 1/5 av innbyggerne i Karmøy kommune skal kunne uttale
seg i noe som gjelder hele kommunen, og som gjelder Haugalandet..
På ordførers spørsmål om dette er undersøkelse via tlf, post, folkemøter, stemme e.l., så vet
ikke Fylkesmannen hvordan de skal forholde seg til dette. Begge kommuner skal inviteres
når ting er mer avklart.
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7. Krog (MDG) fremmet oversendelsesforslag om ekstern gransking av
Haugalandspakken
Som vi alle vet, har Haugalandspakken store finansielle problemer. Pakken er nå inne i sin
tredje kuttrunde siden den ble vedtatt for 12 år siden. Pakken har helt fra sin spede
begynnelse vært preget av et stadig økende misforholde mellom planlagte- og faktisk utførte
prosjekter.
Hvordan kunne det bli slik? Hvis man ser på hva Karmøy kommune sitter igjen med at
realiserte vegprosjekt, kontra hva man ble forespeilet av Statens vegvesen i 2008, er det
mange som har grunn til å stille store spørsmål.
Det er for eksempel valgt prosjekteringsløsninger som har medført er at det har gått med
store summer fra bompengepakken til å planlegge prosjekter som nå høyst sannsynlig ikke
vil la seg realisere. Bare på omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, har det ifølge vegvesenet
blitt brukt ca. 50 – 60 millioner kr på detaljplanlegging og byggeplanlegging, før den
endelige reguleringsplanen er godkjent.
Nå har man allerede begynt å diskutere en deltagelse i en «Haugalandspakke 2», en
videreføring av dagens bompengeordning. På det siste møte i Styringsgruppen for
Haugalandspakken ble det påpekt at et endelig kommunale vedtak om å eventuelt være med
på en slik fremtidig bompengepakke, med løpetid frem til år 2040, må være banket gjennom
i de deltagende kommunene i løpet av et års tid.
For å lære av de fatale feilgrep og organisatoriske problemer som har preget
«Haugalandspakke 1», og forsikre oss at dette ikke gjentas i en eventuell ny
bompengepakke, er det av avgjørende betydning å avdekke hvorfor man per dags dato sitter
igjen med en differanse på mange milliarder kroner mellom kostnadene for de planlagte
prosjekt og faktisk tilgjengelige midlene.
Forslag til vedtak:
«Karmøys to representanter i Styringsgruppen for Haugalandspakken, ordfører Nilsen og
varaordfører Grindheim, instrueres så snart som mulig å fremme et forslag, for nevnte
styringsgruppe, om en ekstern gjennomgang/granskning av Haugalandspakken.»
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling
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8. Orienteringer fra ordfører.
Grunnet tidsmangel, ble det ikke gjennomført orienteringer fra ordfører og rådmann. Det ble
avklart at orienteringer fra ordfører og rådmann skulle inntas skriftlig i protokollen.

Orienteringsnotat : Status søknad om statlig tilskudd
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Orienteringsnotat : Hauglandspakken/omkjøringsvegen
Status "Omkjøringsvegen".
Vi venter fortsatt på endelig vedtak fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)
om det blir stilt krav til tunnell/miljøkulver eller om hele vegtraseen skal «gå i dagen» som
tidligere vedtatt i departementet.

I sist møte i styringsgruppen for Haugalandspakken foreslo Karmøy at om det blir krav om
miljøkulvert eller tunnel så er vi åpne for å være med å finansiere dette. I innlegget vårt, og i
forslaget vårt, sto det ingenting om hvor mye penger kommunen skal gå inn med, ingen ting
om når finansieringen skal være på plass og ingenting om hvilke forutsetninger som skal
ligge til grunn for en eventuelt kommunal del-finansiering. Det kan f.eks være å stille et
garantibeløp, forskuttere et mindre beløp eller vedta direkte finansiering som en "spleis"
med Haugalandspakken. Dette kan finansieres ved bruk av midler som var garantibeløp i
tidligere samferdselsprosjekter og/eller bruke kommunens fondsmidler. Ulike løsninger for
mulig del-finansiering ble avklart med kommunes adminstrasjon i februar, i forkant av
forrige møte i styringsgruppa for Haugalandspakken. Om forslaget vårt hadde blitt vedtatt i
styringsgruppemøtet måtte saken selvfølgelig blitt behandlet i kommunestyret for å kunne
«binde» kommunen økonomisk.
Det er blitt fremmet sak til kommunestyre som gjelder sammenslåing av fond og en videre
fullmakt for bruk av fondsmidler i større grad enn tidligere. Det er også inngått en avtale
med handelsstanden og noen næringsdrivere på vest-Karmøy om forskuttering av midler til
rundkjøring i Åkrakrossen. Den avtalen gjelder like lenge som gjennstående innkrevingstid i
Haugalandspakken, til sommeren 2023. Det er dermed flere muligheter for Karmøy
kommune å kunne innfri det forslaget som vi hadde i styringsgruppa.
I budsjett- og finansarbeidet i kommunen er det åpent for alle hvilke fond vi har og hvilke
garantistillelser Karmøy har og hvilket økonomisk handlingsrom kommunen har.
Mandatet til varaordfører Alf Magne Grindhaug og meg er å innfri i størst mulig grad det
som er forventningen (vedtak) til kommunestyre, nemlig å jobbe for at vi får mest mulig
penger til samferdselsprosjekter i kommunen. I sakspapirene som var grunnlaget for
styringsgruppemøtet foreslo fylkeskommunen at Karmøy skulle tildeles kr. 60 mill. Det
foreløpige vedtak som vi fremforhandlet i siste styringsgruppemøte ble kr. 200 mill. Altså
over tre gangen det fylkeskommunen foreslo. Strategien vår i møtet var vellykket.
I neste møte i styringsgruppen for Haugalandspakken vil saken om fordeling av
gjennstående midler komme opp til ny behandling. De folkevalgte har dermed fortsatt god
anledning til å komme med gode forslag til hvordan Karmøy kommune kan sikres mest
mulig midler til trafikksikkerhet, -fremkommelighet og kollektivtilbud.
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Orienteringsnotat vedrørende Haugaland Brann og -redning og prosessen som pågår opp
mot kommunen som har meldt oppsigelse
Vedrørende Haugesund kommunes utmelding av Haugaland Brann og Redning IKS
1. Bakgrunn for saken
Haugaland Brann og Redning IKS (HBR) ble formelt stiftet med virkning fra 3. april 2017 og
er et interkommunalt selskap som på nåværende tidspunkt eies av Bokn kommune, Etne
kommune, Haugesund kommune, Karmøy kommune, Suldal kommune, Sveio kommune,
Tysvær kommune, Utsira kommune og Vindafjord kommune. Selskapets formål følger av
selskapsavtalen § 1-3, hvor det heter at:
«Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder:
 Ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensning,
nødalarmtjenester 110
 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 Arbeide med forebyggende tiltak mot brann og ulykker
 Søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester
 Inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter
Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.»
Etter stiftelsen av HBR ble det brukt mye tid på å innhente analyser og vurderinger knyttet til
lokalisering av ny brannstasjon. I representantskapets vedtak i sak nr. 17/013 av 18. desember
2017 ble styret gitt mandat til å fremskaffe en beredskapsanalyse for hele ansvarsområdet til
HBR. Basert på de vurderinger og analyser som ble innhentet fastslås det i
representantskapsmøte 23. mars 2018 at beredskapsdokument med plassering av
hovedbrannstasjon og kompenserende tiltak skulle legges frem for representantskapet 1. juni
2018. I representantskapets behandling av sak 18/007 fattes det vedtak om at
hovedbrannstasjonens lokalisering skal være Raglamyr og at det skal opprettes en bistasjon
på Killingøy. I protokollen er Haugesund kommunes uenighet dokumentert, og kommunen
ba også om en utsettelse av saken.
Uenigheten rundt lokalisering av hovedbrannstasjon og eventuell opprettelse av bistasjon
kulminerer i at det fremmes forslag i Haugesund formannskap 6. juni 2018 om at Haugesund
kommune sier opp sin deltakelse i HBR. Bystyret i Haugesund satte i sin behandling av
saken 13. juni 2018 betingelser for at Haugesund likevel ikke sa opp sitt deltakerforhold i
HBR, dersom:
• «Selskapsavtalen behandles på ny i alle deltakerkommunene i løpet av 2020, og
vedtas slik at styret står fritt til å legge stasjonsstrukturen ut fra faglige og
økonomiske hensyn.
• Beslutninger om endringer i stasjonsstrukturen utsettes inntil ny selskapsavtale er
vedtatt og trådt i kraft.
• Det vurderes om selskapets administrasjon skal samlokaliseres i ny brannstasjon
lokalisert mellom Kopervik og Åkra».
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Øvrige eierkommuner sluttet seg ikke til betingelsene til Haugesund kommune, og
Haugesund kommune sa opp sitt deltakerforhold den 26. juni 2018. 2. juli 2018 vedtok
representantskapet i HBR i sak nr. 18/014 å godta oppsigelse fra Haugesund kommune.
Haugesund kommune foretok ikke innbemanning og overføring av tinginnskuddet i
selskapet pr 1.juli 2018, slik de andre eierkommunene gjorde. Av protokollen fremgår det at
representantskapet ba om avklaringer fra Haugesund kommune på tre punkter:
1. Haugaland brann og redning IKS anser at selskapet ikke har ansvar for oppgaver
etter Brannvernloven §§ 9-18 for Haugesund kommune fra og med 1. juli 2018. Dette
må bekreftes av Haugesund kommune. 1 Hentet fra Haugesund bystyre i sak PS
18/54, 13. juni 2018 27. april 2020
2. Haugaland brann og redning IKS ber om en tilbakemelding på hvordan Haugesund
kommune vil forholde seg til utmeldingsregelverket og overgangsfristene i
selskapsavtalen og i Lov om interkommunale selskaper.
3. Haugaland brann og redning IKS ber om å få en utdypning hva som ligger i
betydningen av at Haugesund kommune ønsker å forhandle om alternativer
samarbeidsmodeller i overgangsperioden.
Det ble ikke inngitt skriftlig svar på dette, men det følger av samme protokoll at Haugesund
kommune ved May Britt Vihovde ga følgende muntlig svar:
1. Det bekreftes at ansvaret for drift av Haugesund brannvesen tilligger Haugesund
kommune.
2. Haugesund kommune vil forholde seg til avtaler og regelverk som er gjeldende,
herunder 1-2 års oppsigelsesfrist.
3. Haugesund kommune har en fullverdig brannberedskap, men vil følge opp de
avtaler som selskapet har inngått og som Haugesund kommune er en del av.

2. Dialog med Haugesund kommune
Etter Haugesund kommunes formelle uttreden har det vært en pågående dialog mellom
Haugesund kommune og HBR rundt forpliktelsene og betingelsene for kommunens uttreden
av HBR. HBR engasjerte Deloitte Advokatfirma AS fra og med september 2018 for å bistå
selskapet i prosessen.
Fra HBR sin side har det vært ønskelig med en avklaring på følgende punkter:
•
•
•

Hvorvidt oppsigelsestiden er ett eller to år;
Om Haugesund kommune har økonomiske forpliktelser overfor HBR på grunn av
eller i forbindelse med uttredenen av selskapet; og
Størrelsen på en utløsningssum.

Det har vært uenighet mellom Haugesund kommune og HBR om innholdet i disse
forpliktelsene. HBR har fremsatt krav om at Haugesund kommune skal dekke sin andel av
relevante kostnader frem til uttredelsestidspunktet, i tillegg til en andel av de kostnader HBR
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har hatt med å rigge selskapet for en større dimensjon enn det som viste seg å være
nødvendig. Videre har HBR forholdt seg til selskapsavtalen som angir en to års
oppsigelsestid, mens Haugesund kommune har forholdt seg til ett års oppsigelsestid.
Det ble gjort gjentatte forsøk på å komme i en konstruktiv dialog med Haugesund kommune
rundt flere ulike forhold i forbindelse med uttredenen. Dette viste seg å være vanskelig å få
til, til tross for betydelig korrespondanse mellom partene.
Det ble imidlertid gjennomført to dialogmøter, 25. mars 2020 og 2. april 2020. Formålet med
møtene var å komme til en minnelig løsning som kunne føre til at saken mellom HBR og
Haugesund kommune kunne avsluttes. Det er ikke avtalt ytterligere dialogmøter da
avstanden mellom partene anses for stor.
3. Veien fremover
Det er av representantskapet i HBR vurdert at det ikke fremstår sannsynlig at man oppnår en
for HBR tilfredsstillende løsning med Haugesund kommune gjennom ytterligere
dialogmøter. Representantskapet fattet derfor følgende vedtak i representantskapsmøte den
23. april 2020:
1. Representantskapet forlenger mandatet gitt til representantskapsleder Gerd Helen Bø,
representantskapsmedlem Jarle Nilsen og styreleder Elling Hetland i
representantskapsmøte 5. februar 2020. Dersom forhandlinger med Haugesund
kommune ikke fører frem eller har tilstrekkelig fremdrift innen 15. mai 2020, gis
nevnte personer mandat til å ta ut stevning for alminnelige domstoler eller anlegge
sak for voldgiftsretten sammen med øvrige eiere av Haugaland brann og redning iks.
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9. Orientering fra rådmannen.
Budsjettmessige konsekvenser som følge av virusutbruddet
Utbruddet av koronaviruset Covid-19 har satt Norge og Karmøy i en ekstraordinær
situasjon. Det har vært nødvendig å sette inn tiltak raskt for å sikre liv og helse, og ut fra et
beredskapsperspektiv.
Det er brukt midler på denne krisen utover det som det er rom for i kommunestyrets
budsjett. Dette er gjort i medhold av delegert myndighet fra kommunestyret hvor «ordfører
har fullmakt til å foreta de økonomiske disposisjoner han/hun finner nødvendig ved
eventuell krise/katastrofe. Ordfører kan videredelegere denne myndigheten til rådmannen».
Situasjonen er uoversiktlig og status endres stadig. Det er høyst usikker hvor lenge og hvor
omfattende tiltakene vil vare.
Dette vil ha økonomiske konsekvenser som er vanskelig å forutsi og det vil være behov for å
gjøre justeringer i budsjettet. Rådmannen vil i denne omgang redegjøre for situasjonen slik
den er i dag. Det tas sikte på å legge frem en sak om budsjettendringer i kommunstyrets
møte i juni.
Vurderinger fra KS
KS anslår per 14. april at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 12-16
milliarder kroner. Dette tilsvarer i størrelsesorden 95 – 130 mill. kroner for Karmøy. Men her
vil det være variasjon også mellom kommunene. Usikkerheten knyttet til beregningene er
samtidig stor. Det er gjort fra et scenario hvor tiltakene ble opprettholdt i to måneder, og at
det deretter blir en gradvis tilbakevending til det normale – og det er gjort vurderinger av
konsekvenser dette vil ha på skatteinngangen.Hovedpunktene i anslaget:
Økonomiske konsekvenser for kommuner
Anslag per 14. april
Reduserte skatteinntekter
6,5 – 7,0 mrd. kroner
Økt sosialhjelp
0,8 – 1,5 mrd. kroner
Økte utgifter helse og omsorg
2,9 – 3,5 mrd. kroner
Øvrige tjenester merutgifter
0,2 – 0,5 mrd. kroner
Inntektsbortfall
1,0 – 1,9 mrd. kroner
Avkastning finansplasseringer
2,0 – 3,0 mrd. kroner
Redusert utbytte
0,7 – 1,5 mrd. kroner
SUM Reduserte inntekter / økte utgifter
14,1 – 18,9 mrd. kroner
Redusert arbeidsgiveravgift (en termin)
-1,5 mrd. kroner
Netto renteutgifter besparelse
-0,8 – 1,2 mrd. kroner
SUM kommuner inkl. Besparelser
11,9 – 16,2 mrd. kroner
Statlige signaler så langt
Stortinget har understreket at kommunene skal kompenseres for virkningen av skattesvikt,
inntektsbortfall (herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling SFO/Barnehage,
som derfor ikke er med i oversikten fra KS over) og merutgifter i forbindelse med
koronapandemien.
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For kommunene er det per i dag bevilget 400 mill. kroner i ekstra skjønnstilskudd, 1000 mill.
kroner i ekstra rammetilskudd kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling barnehage og
sfo, og 3750 mill. kroner i økt rammetilskudd.
For Karmøy utgjør dette følgende beløper:
Skjønnsmidler fra fylkesmannen
1 469 686 kr
Rammetilskudd til å dekke bortfalt inntekter barnehage/sfo 8 273 000 kr
Ekstra rammetilskudd
29 612 000 kr
SUM ekstra rammetilskudd (inkl. Skjønnsmidler)
39 354 686 kr
Med utgangspunkt i Stortingets klare forutsetninger legger rådmannen til grunn at
kommunen i hovedsak vil bli kompensert for de forhold KS tar opp. Samtidig er det lite
sannsynlig at kommunene vil bli kompensert for effekter som lavere avkastning i
finansmarkedet.

Kartlegging av kommunale utgifter
Karmøy kommune har gjort anslag på direkte kostnader vi kan identifisere eller anslå
knyttet til koronautbruddet så langt. Anslaget ble oversendt Fylkesmannen 16. april .
Anslaget er vist i tabellen under. For å holde oversikt over kostnadene har kommunen
opprettet en egen prosjektkode i regnskapet for å identifisere de direkte kostnadene. Det er
noen viktige forbehold i disse tallene:
 Rapporteringen er gjort ut fra det som kan identifiseres på nåværende tidspunkt og
basert på dagens driftssituasjon. Det er derfor ikke usannsynlig at det er kostnader vi
ikke har klart å fange opp ennå.


Mye av tallene, for eksempel lønnskostnader, er ennå ikke kommet inn i regnskapet.
Disse er anslått ut fra timeregistreringer i turnussystemet GAT som er ganget opp
med en anslått gjennomsnittlig timekostnad, i tillegg til andre skjønnsmessige
vurderinger.



Det er viktig å understreke at dagens driftssituasjon er en situasjon med en tross alt
begrenset smittespredning, for eksempel uten smitteutbrudd på lokale institusjoner.
Dette, og valg av nasjonal strategi, vil kunne påvirke tallene mye.



Ettersom barnehager og skoler har vært stengt har renholdspersonell blitt flyttet til
helse- og omsorgsfasiliteter. Dette har gitt begrensede merutgifter til renhold så langt.
Fremover vil kostnadene kunne bli vesentlig høyere.



Det er i utgangspunktet ikke tatt med kostnader til arbeidskraft som er omprioritert
fra andre formål. For eksempel der hvor normal aktivitet er stengt ned og personell er
brukt på koronarelatert arbeid.



For sosialhjelp er det kun tatt med utgifter som er direkte knyttet til koron, for
eksempel midlertidige oppholdsutgifter i forbindelse med karantere eller lignende.

Side 41 av 45

Det er ikke gjort en vurdering av økte sosialhjelpsutgifter som vil komme som følge
av permitteringer/økt ledighet. Her vises det til anslagene som er gjort av KS (se
oversikt over) på mellom 0,8 og 1,5 mrd. kroner. Dette vil kunne utgjøre mellom 6 og
12 mill. kroner i Karmøy.


Tilsvarende er det ikke gjort en vurdering av effekten av lokal skatteinngang, da vi
ikke har data for dette per i dag. Det vises til prognoser fra KS som anslår dette til
mellom 6,5 og 7 mrd. kroner. Dette kan utgjøre opp mot 55 mill. kroner i Karmøy.

Tiltak/Merkostnader
(Fyll inn anslag i de kategoriene som er
aktuelle)
Løpende kostnader
Sosialhjelp *
Legetjenesten
Helse og omsorg, personell
Helse og omsorg utstyr
Helse og omsorg, lokaler, plasser annet
Renhold
Annen ekstra bemanning og overtid
Vannforsyning, avløp og renovasjon (VAR)
Annet
Sum Løpende kostnader
Inntektssvikt
Barnehage (12. mars - 13. april)
SFO (12. mars - 13. april)
Tapte inntekter kultur
Skatteinngang *
Annet/legg gjerne inn nye linjer hvis behov
Sum Inntektssvikt
Spart arbeidsgiveravgift (OBS: kun 1
termin)
Sum Besparelser

Engangskostnader
Inventar og utstyr
Ombygging mv

Påløpte merkostnader
drift pr. 31. mars

Anslåtte
merkostnader drift pr
mnd FRAMOVER

100 000
640 000
5 800 000
1 600 000
250 000
75 000
80 000
40 000
325 000

100 000
1 100 000
5 400 000
600 000
100 000
260 000
0
100 000
100 000

8 910 000

7 760 000

6 500 000
1 660 000
235 000
130 000

235 000

8 525 000

235 000

0
Påløpte
engangskostnader
pr. 31. mars
1 780 000

Sum Engangskostnader
1 780 000
Tall ikke inklusive konsekvens av rammetilskudd og sosialhjelp.

-12 300 000
-12 300 000
Forventede
engangskostnader
FRAMOVER
250 000
250 000
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Ut fra oversikten var det per 16. april kartlagt og/eller anslåt utgifter på totalt 27,5 mill.
kroner i perioden til og med ut april måned, mens det forventes en innsparing på 12,3 mill.
kroner knyttet til lavere arbeidsgiveravgift. Dette er driftsutgifter og driftsinntekter
inkluderer ikke verditap i markedsporteføljen (se under) eller effekt på skatteinngangen.

Avkastning i markedsporteføljen
Per mars hadde kommunen en verdiendring på -29,2 mill. kroner i markedsporteføljen, mens
forventet avkastning var +5,4 mill. kroner. Avkastning mer mars var dermed 34,6 mill.
kroner svakere enn budsjettert. En måte regne med at dette vil svinge mye fremover også. 20
mill. kroner av dette vil kunne dekkes av bufferfondet kommunestyret tidligere har bevilget
for å skjerme driften fra kortsiktige svingninger i finansmarkedene.

Utsatt overføring av kemnerkontoret til staten
Det er også besluttet å utsette den tidligere vedtatte overføringen av
skatteoppkreverfunksjonen til staten fra 1. juli til 1. november.

Mulig tiltakspakke for næringslivet
Stortinget har bedt regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig
modell for hvordan en tiltakspakke for aktivitetsfremmende tiltak kan fordeles. Karmøy
kommune har en rekke tiltak som kan igangsettes, og har spilt disse inn til KS. Dette gjelder
også prosjekter knyttet til Karmsund Havn IKS og Karmøy kirkelig fellesråd. Kommunen er
dermed godt forberedt når detaljene om en slik pakke foreligger.

Vedtak:
Oversendelsesforslag 1 – Dag Inge Aarhus (H) fremmet forslag i forbindelse med
utjevning av sosiale ulikheter for unge etablerere.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 2 - Grønningen (SV) fremmet forslag i forbindelse med norsk lønn
og arbeidsvilkår på norsk sokkel og på kysten.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
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Oversendelsesforslag 3 – Gaard (H) fremmet forslag i forbindelse med kommunens
økonomi under koronaituasjonen.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 4 - Halleland (AP) fremmet forslag i forbindelse med helårsbruk av
fritidsboliger:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 5 - Storesund (AP) fremmet forslag i forbindelse med landstrøm ved
opplagsplass.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforlslag 6 - Krog (MDG) fremmet oversendelsesforslag om ekstern
gransking av Haugalandspakken.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Saknr. 54/20
SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS
Behandling:
Saken ble behandlet før sak 29/30.
Krog (MDG) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken fremmes igjen må det foreligge en vurdering av
hvordan fjerning av vollen av løsmasser vil påvirke støyenbelastningen på bebyggelsen på Veldetun.
Uklarheter rundt tidligere inngåtte muntlige avtaler og juridisk ansvar for fjerning av løsmasser må
avklares»
Krog (MDG) fremmet følgende subsidiære tilleggsforslag:
«Punkt ni i kjøpekontrakten strykes i sin helhet. Dersom det er behov, av juridiske årsaker å omtale
løsmassene/deponiet må det slås fast at det er kjøpers hele og fulle ansvar å fjerne disse.»

Side 44 av 45

Votering:
Det ble først votert om saken skulle realitetsbehandles.
Forslag om utsettelse fremsatt av Krog (MDG) fikk 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og falt.
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Tilleggsforslaget fra Krog (MDG) fikk 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og falt.
Innstilling vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer (MDG 2, SV 2).

Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til
at deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område
5. Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av
dette gjøres det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:
Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto
avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til
10 mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref.
Vedtakspunkt 2). Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt –
investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i
2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/1514
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

11.05.2020

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 10.02.2020

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møtet 10.02.2020.

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen.
Møtedato: 10.02.2020
Tid : Kl. 18:00 - 00:00
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Storesund Siv J.
Hult Robin
Holvik John K.
Stine K. Bjelland
Halleland Kenneth
Kolstø Inger Elise N.
Hop Ruth Mariann
Midtun Rune
Endresen Einar R.
Ørpetvedt Veronica Helen
Tjøsvoll Bente
Vaksdal Øyvind
Aarvik Geir
Gaard Tor Kristian
Simonsen Aase
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Alsaker Roald
Aarhus Dag Inge
Hatløy Kåre
Nilsen Ole Kristian
Skorpe Geir Harald
Thorheim Helge
Borg Susan Elin
Løndalen Lillian Levik
Hagland Trygve
Melhus Tor Inge
Mannes Per Magnus
Grindhaug Alf Magne
Rygh May Synnøve
Halvorsen Josefine Anna

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KRF
KRF
KRF

Fremmøte

Forfall

Forfall
Permittert etter sak 6
Forfall
Forfall

Forfall

Forfall
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stangeland Johnny
Pedersen Mads
Krog Nils Wergeland
Grindvold Niklas Pannagel
Grønningen Tor Asle
Lindtner Wenche
Ve Jens Inge
Vikshåland Ragnar
Hansen Odd Magne
Levinsen Marianne Sol
Eik-Nes Asbjørn
Sjurseth Per Inge
Aarvik Alexander
Sæbø Nina Ve
Nilsen Erlend
Nordbø Eivind
Ellingsen Hans Falnes
Slotnes Hilde Karine
Dahl Ingvald Frøyland

KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V
FRP
FRP
H
H
H
KL
SV
V

Forfall
Forfall
Møtte for Rune Midtun
Møtte for Øyvind Vaksdal
Møtte for Aase Simonsen
Møtte for Kåre Hatløy
Møtte for Randi Wisnæs
Møtte for Susan Borg
Møtte for Odd M. Hansen
Møtte for Asbjørn Eik-Nes

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

45
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse- og
omsorg, kommunalsjef oppvekst- og kultur og
formannskapssekretær

Referent:

Formannskapssekretær

Innledningsvis ble det avholdt en orientering om beredskapsarbeidet i kommunen ved
beredskapskoordinatorer Lene Yvonne Kvilhaug og Eivind Jahren.

Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent.

Innledningsvis ble følgende saker krysset ut og enstemmig vedtatt:
1/20, 2/20, 3/20, 7/20:

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 1/20
GODKJENNING AV MØTEPROTKOLL - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
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Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 16.12.2019.

Saknr. 2/20
VALG AV MEDLEMMER TIL KONFLIKTRÅDETS OPPNEVNINGSUTVALG 2019-2023

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Ordfører velges som fast medlem i konfliktrådets oppnevningsutvalg for perioden 20192023.
2. Varaordfører velges som varamedlem i konfliktrådets oppnevningsutvalg for perioden
2019-2023.

Saknr. 3/20
KOMMUNALE VIGSLER - SUPPLERING AV DELEGASJON - 10.02.2020
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret stadfester at Silvia May Stange får delegert vigselsmyndighet ved
tiltredelse hos kommuneadvokatkontoret ihht pkt 1 i kommunestyrets vedtak av 20.11.2017,
saksnr 102/17.
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Saknr. 4/20
ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Behandling:
Jens Inge Ve (SP) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av
sin ektefelles stilling som daglig leder i en privat barnehage.
Ve fratrådte
44 representanter til stede.
Ordfører foreslo at Ve er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Ve (SP) enstemmig vedtatt inhabil.
Nilsen (Ap) redegjorde for Jan Birger Medhaug (H) sin habilitet, hvor Medhaug er å anse
som direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1) grunnet at han er styreleder i privat barnehage.
Medhaug fratrådte
43 representanter til stede.
Nilsen (Ap) redegjorde for Roald Alsaker (H) sin habilitet, hvor Alsaker er å anse som
direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1) grunnet at han er styremedlem i privat barnehage.
Alsaker fratrådte.
42 representanter til stede.
Niklas Pannagel Grindvold (MDG) Fremmet felles tilleggsforslag fra MDG og H som pkt. 3
til rådmannens vedtak:
3. Karmøy kommune skal benytte veileder og modell utarbeidet av KS/PBL ved beregning av tilskudd
til private barnehager.
Tor Inge Melhus (KL) foreslo følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret viser til sak 4/20, og ber om en utredning fra Rådmannen om hvorvidt
omkringliggende kommuner til Karmøy kommer gunstigere ut i forhold til tilskudd til private
barnehager, og i så fall hva som er bakgrunn for dette.
Kommunestyret ber også om en vurdering av hva som blir den økonomiske konsekvensen for Karmøy
kommune, dersom en legger seg på et tilskuddsnivå som er sammenlignbart med de omkringliggende
kommunene til Karmøy.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
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Tilleggsforslag fremsatt av Grindvold (MDG) fikk 11 stemmer (MDG 2, H 9) mot 31
stemmer, og falt.
Oversendelsesforslaget forestått av Melhus (KL) oversendes uten realitetsbehandling.
Ve (SP), Medhaug (H) og Alsaker (H) tiltrådte.
45 representanter til stede
Vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av
private barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale
barnehagene hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og
bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.

Saknr. 5/20
FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER
Behandling:
Einar Endresen (FRP) fremmet følgende felles forslag fra FRP, H, SV, KL:
1. Kommunestyret vedtar at Karmøy søker om opptak i forsøksordningen med statlig
finansiering av omsorgstjenester
2. Kommunestyret vedtar endelig om kommunen skal delta i forsøksordningen når
man har sett hvilket tilbud staten kan gi kommunen.
3. Før saken avgjøres endelig skal det gjennomføres reelle forhandlinger med staten
om hva staten kan tilby Karmøy kommune, og hva staten forventer at Karmøy
kommune bidrar med.

Votering:
Forslag fremsatt av Endresen (FRP) fikk 25 stemmer (KL 6, H 9, SV 2, MDG 2, FRP 6) og ble
dermed vedtatt mot 20 stemmer.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Karmøy søker om opptak i forsøksordningen med statlig
finansiering av omsorgstjenester
2. Kommunestyret vedtar endelig om kommunen skal delta i forsøksordningen når
man har sett hvilket tilbud staten kan gi kommunen.
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3. Før saken avgjøres endelig skal det gjennomføres reelle forhandlinger med staten
om hva staten kan tilby Karmøy kommune, og hva staten forventer at Karmøy
kommune bidrar med.

Saknr. 6/20
NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING
Behandling:
Ole Kristian Nilsen (H) fremmet forslag om å stryke pkt. 5 i innstilling til vedtak.
Svanhild Andersen (AP) fremmet forslag om å la pkt. 5 stå med følgende tillegg:
Før reiselivsfondet kan investere i «The Viking Planet» skal saken politisk behandles i formannskapet i
Karmøy
Votering:
Innstilling til vedtak pkt. 1 – 4 og pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til pkt. 5 utgår, og kommunestyret stemmer over forslagene fremsatt av
O.K.Nilsen (H) og Andersen (AP).
Forslag fra Andersen (AP) fikk 25 stemmer (AP 10, FRP 6, KRF 5, SP 4), og forslaget
fremsatt av Gaard (H) falt.
Kommunestyret mottok permisjonssøknad fra Gaard (H).
Permisjonssøknaden ble enstemmig vedtatt
44 representanter til stede resten av møtet.
Vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.

2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner.
Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå
registreringen i Brønnøysund registrene.

3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i
reiselivsfondet etter etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
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4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern
forvaltning av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.

5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type
risiko. Før reiselivsfondet kan investere i «The Viking Planet» skal saken politisk behandles
i formannskapet i Karmøy.

6- Vedtektenes § 6 endres til «styret skal bestå av 3-5 medlemmer».

Saknr. 7/20
OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre godkjenner omorganisering av kommunalsjef teknisks stab
med virkning fra 01.03.2020.

2. I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.
Saknr. 8/20
BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE
Behandling:
Oversendelsesforslag fremmet av Trygve Hagland (KL):
Kommunestyret ber om at det utarbeides samarbeidsavtale mellom Karmøy Røde Kors og Karmøy
kommune. Dette for at de frivillige mannskapene kan benyttes på best mulig måte når det er
nødvendig. De ressurser som er tilgjengelige hos Røde Kors innarbeides i kommunens oversikt over
interne og eksterne ressurser som kan komme til nytte i en krisesituasjon.
Innstillingen enstemmig vedtatt
Oversendelsesforslag (Hagland) oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Vedtak:
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1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 godkjennes og legges til grunn for videre utvikling av
samfunnssikkerhetsarbeidet i Karmøy kommune.

2. Beredskapsplan 2020 tas til orientering.

3. Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2020 tas til orientering.

Saknr. 9/20
PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY
Behandling:
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer ( MDG x 2, SV x 2)
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan 2112 - detaljregulering for Ospøy småbåthavn, gnr. 1/48
m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart og bestemmelser datert
10.02.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

Saknr. 10/20
REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Behandling:
Vedtak:
1. Skatteinngang i Karmøy – November 2019
Til etterretning
2.

Skatteinngang i Karmøy – Desember 2019
Til etterretning

3.

Årsrapport 2019 - Kemneren i Karmøy
Til etterretning

4. Finansrapport 3. tertial 2019
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Til etterretning
5. Oversendelse av søknad om å sette i gang utredning - Justering av kommunegrense
mellom Haugesund og Karmøy
Til etterretning
6. Rapportering – politiske saker behandlet i kommunestyret 2019
Til etterretning
7.

Svar – orientering om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020
Til etterretning

8. Endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap
Til etterretning
9. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 03.12.2019
Til etterretning
10. Møteprotokoll – Ungdomsrådet 05.12.2019
Til etterretning
11. Styreprotokoll – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
Til etterretning
12. Styringsgruppen for Haugalandspakken – endelig referat S4- 2019
Til etterretning
13. Saksprotokoll fra formannskapsmøtets behandling av sak 2/10 –
oversendelsesforslag fra kommunestyremøtet 16.12.2019
Til etterretning
14. Tilbakemelding fra Vegdirektoratet til forslag til revidert bompengeopplegg for
Haugalandspakken
Til etterretning
15. Orientering - Overføring til grønn fase - bygging av stangeland skole og
stangelandshallen
Til etterretning
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Saknr. 11/20
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Behandling:
Informasjon fra ordfører:
Ordfører orienterte om at rådmannen skal foreta presentering av regnskap 2019 i
kommunestyresalen på mandag, 17.02 kl. 14.30.
Videre ble det informert om at formannskapet er invitert til Bokn for felles møte mellom
formannskapene i Karmøy og Bokn tirsdag 17.mars kl. 19.00.

Oversendelsesforslag fremsatt av Marianns Sol Levinsen (SV)
«Forslag til oversendelsesforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet
I Eldreomsorg, barneskoler og barnehager har vi alle et engasjement.
Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få informasjon der det er avvik for å
se det totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet
og ikke minst god læring i organisasjonen.
Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets viktigste
institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.
Spørsmål til ordfører:
1. Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
2. Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
3. Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og
oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med
at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker
avviket.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet
nivå som legges frem til kommunestyret en gang i året.
4. Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og
oppfølging av rapporten innen utgangen av 2020.»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling
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Oversendelsesforslag fremsatt av Helge Thorheim (KL)
«Gjenåpning av Kopervik Aldersheim som sykehjem
Etter samhandlingsreformen ble vedtatt og gjennomført, har mange kommuner hatt store
problemer med å oppfylle sin del av oppdraget med å ta seg av ferdigutskrevne pasienter
fra sykehus, ettersom kommunene har hatt mangel på plasser for å ta seg av disse
pasientene til rett tid. Dette har medført bøtelegging av de kommuner som har
«overliggerdøgn» med til dels store summer. Karmøy kommune er intet unntak fra dette,
og med en betaling på rundt 5.ooo kroner pr døgn, har dette fort blitt mange millioner på
årsbasis.
Det letes etter løsninger på denne problemstillingen, og blant annet er det tale om å leie
plasser i Bokn kommune. An annen løsning ligger mer snublende nær, og det er Kopervik
Aldersheim, som ligger midt i Kopervik, der det nettopp er opprettet omsorgshotell med 4
plasser.
Kopervik Aldersheim ble inntil nedleggelsen operert som et ordinært sykehjem med en
dement avdeling og en somatisk avdeling, og med eget kjøkken. I tillegg ble det i senere tid
foretatt utvidelse av stuene til 6 mill kroner og er meget funksjonelle
Jeg viser ellers til at det er stor mangel på sykehjemsplasser. Både det nye sykehjemmet i
Skudeneshavn og Spanne vil ta noen år å få realisert, mens det her kan etableres 16-17
plasser kjapt ved Kopervik Aldersheim.
Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det foretas vurdering av en snarlig gjenåpning av Kopervik
Aldershjem som sykehjem med en drift tilsvarende slik den var da sykehjemmet for noen år
siden ble nedlagt. Herunder en vurdering av hvordan sykehjemmet kan driftes i et
samarbeid med øvrige sykehjem for å optimalisere bruk av plassene også sett i forhold til
ivaretakelse av våre forpliktelser i samhandlingsreformen vedr «overliggerdøgn» på
sykehus.»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag fremsatt av Robin Hult (AP):
«Hvert år forårsaker fyrverkeri store personskader i øynene på landsbasis samt materielle
skader. Det er på tide å tenke nytt og felles oppskyting under sikre rammer er veien å gå.
Skudeneshavn hadde felles oppskyting i 2018, noe som betegnes som en suksess. I 2019
hadde Kopervik og Åkrehamn sammen med Skudeneshavn felles oppskyting av fyrverkeri.
Det var en stor opplevelse alle plasser. Tysvær prøver på det samme i 2020/2021.
På sikt håper vi at felles oppskyting blir regelen og ikke unntaket i Karmøy og
omkringliggende kommuner.
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I 2014 mistet en kamerat av meg et øye etter at han skulle kaste et fyrverkeribatteri 1,
nyttårsdag. Han spylte også batterier, men allikevel gikk det av.
«Jeg skulle ta av folien på batteriet og det var da kula kom. Den traff rett over det venstre
øyet mitt, sier Arvid Horn.»
«Til sammen 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2019. Fem
av skadene er alvorlige.
-I løpet av nyttårsaften fikk vi inn seks øyeskader, hvorav fire av dem var alvorlige. Alle var
forårsaket av rakettoppskyting, sier overlege Symiria Cholidis ved øyeavdelingen på
Ullevål til NRK.
Fire av skadene som behandles i Oslo betegnes som alvorlige. Samtlige pasienter er menn
og den yngste er en 16 år gammel gutt, melder Radio Norge.»
Overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus sier at tallet er
en økning fra i fjor.
-Fem av de 16 er alvorlig skadd. De elleve aldre har øyeskader som er moderat alvorlige.
Ingen av dem som er skadd rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, forteller
han.
-De fleste skadene skjer ved at personen går tilbake til et batteri som ikke har gått av,
forteller Bull når NRK møter han på Haukeland.
Han mener økningen i år viser at det trengs et forbud mot privat fyrverkeri for å få slutt på
de alvorlige øyeskadene.
Forslag til vedtak:
1

2

3

Formannskapet bevilger 100 000 kroner fra disposisjonsposten til Skudeneshavn,
Åkrehamn, Kopervik og Norheim/Vormedal til fyrverkeri. Beløpet fordeles jevnt på
de fire stedene.
Lokale foreninger som f.eks Skudeneshavn næringsforening, Byen Vår Kopervik,
Åkrehamn vekst og Handelsforening på Norheim/Vormedal tar seg av innsamling
av midler fra andre organisasjoner samt private.
Kyndig personell skal ta seg av oppskyting av fyrverkeriet.»

Oversendelsesforslaget ble oversendt uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Eivind Nordbø (H)
«Høyre er eit parti som er opptatt av god samferdsle og kommunikasjonar. Det diskuteres
her i kveld beredskap. Samferdsel er ein viktig pilar i beredskapen vår. God samferdsel og
infrastruktur både i sør og nord i vår kommune er god beredskap. Me har fleire viktige
prosjekter på gang i så måte, kan nevne både ny fv. 47 og E134.
Sett i lys av at ein nermer seg oppstart av vedtatte prosjekter i nasjonal transportplan for
E134 fra Vågslid i Vinje og vestover mot Karmøy til Husøy:
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Korleis ligg me an med reguleringsarbeidet i Karmøy når det gjeld forbetring og utvidelser
av traseen E134 fra Karmøy si fastlandsside, ev ny bruløysing. Fra Torvastad videre sørover
til flyplasskrysset, rundkøyringa der og videre vegtrase ned mot og over Husøy
industriområde?
Som me veit, det er ikkje automatikk i bygd veg sjøl om vegen ligg inne i NPT.
Er Karmøy kommune klar?
Kva med våre nabokommuner?»
Ordfører registrerte spørsmålet som mottatt, og viste til at dette skal besvares i notat.

Oversendelsesforslag fremsatt av Nils W Krogh (MDG):
«Begrunnelse:
Solcelleteknologien har gått fremover med stormskritt de siste årene. Pris på solcelleanlegg
har nå falt så mye at det er økonomisk regningssvarende å installere dette for både
privatpersoner og bedrifter, selv her på vestlandet.
Karmøy kommune har en eiendomsportefølje med mange bygg hvor taket er flatt. Slike
bygg egner seg svært godt med tanke på installering/montering av solceller, da både vinkel
og himmelretning på panelene kan optimaliseres i forhold til solinnstrålingen.
Samtidig har Karmøy kommune betydelige midler investert i finansielle instrumenter, så
som aksjer, aksjefond og rene bankinnskudd. Disse midlene kunne alternativt bli investert i
solceller, noe som sannsynligvis kunne gi konkurransedyktig avkastnin i form av
egenprodusert strøm.
Tiden er nå kommet for at også Karmøy kommune tar steget inn i det grønne skiftet, og som
et første skritt må potensialet for solcellepanel på kommunens bygningsmasse kartlegges.
Muligheter for å knytte til seg lokale leverandører av solcelleanlegg bør også vurderes.
Oversendelsesforslag:
Administrasjonen bes utarbeide følgende:
 En oversikt over kommunale bygg som egner seg for installasjon av solcellepanel.
 Et overslag over kapitalbehov, potensiale for strømproduksjon og mulige
støtteordnigner for installasjon av solvellepanel/anlegg på egnede kommunale bygg.
Resultatene må være tilgjengelig for neste års budsjettbehandling, slik at eventuelle
investeringsbehov kan ivaretas i budsjettet for 2021.»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
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Spørsmål fremsatt av Dag Inge Aarhus (H):
«Flere kommuner tilbyr gratis deltakelse i «sykle til jobben»- aksjonen. På listen står
Karmøy kommune. Tilbakemeldinger jer har fått går på at avtalen med Karmøy kun gjelder
for fastlandssiden. Jeg håper at dette er misforståelse, men ber om tilbakemelding på dette
til neste møte.»
Ordfører informerte om at dette svaret utredes i neste kommunestyremøte, mulig det kan
gis allerede i formannskapsmøte.

Oversendelsesforslag fremsatt av Svanhild Andersen (AP):
«Jeg ber om at rådmannen kan vurdere utvidet åpningstider for SFO på morgen og
ferieavvikling om sommeren. Det foreslås å undersøke ulike ordninger i andre kommuner
med bakgrunn i å;
1. se på ordninger som bidrar til at foreldre kan få SFO årpningstider som kan
samkjøres med arbeidstider for de som jobber turnus og
2. se på en ferieavvikling mer lik den som barnehager har (3 ferieuker på sommer).»
Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Spørsmål fremsatt av Lillian Levik Løndalen (KL)
Løndalen (KL) viste til Susan Borg (KL) sitt oversendelsesforslag vedrørende BPA
(brukerstyrt personlig assistanse), og etterlyste svar på dette.
Ordfører informerte om at dette svaret blir besvart når Borg er tilstede.

Spørsmål sendt inn i forkant av kommunestyremøtet (innen torsdag kl. 12):
Spørsmål 1 fremsatt av Nina Ve Sæbø (H):
«Karmøy Høyre ønsker en oppdatering på status hos KVOS.
Sitat fra saksprotokoll- Bosetting av flyktninger 2020 fra kommunestyremøtet i desember
2019.
Grindhaug foreslo følgende som punkt 4:
«Kommunestyret har klare forventinger til den nye modellen med samhandling mellom
KVOS og NAV at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ny ordning innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte
både for elever og ansatte, ordningen evalueres.»
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Hvordan kan kompetansekravene ivaretas som i dag, når elevene får redusert tilbud fra fem
dager i uken til tre?
På Regjeringen.no kan en lese om høringen til lov om integrering, der det er forslag til
endringer. Høringsfristen var den 15/11-2019.
Der har KVOS sendt inn forslag til endring vedr opplæringen som skal bli enda mer styrket
med den formelle kompetansen slik at flest mulig får en tilknytning til en utdannelse slik at
de kan bli nest mulig integrert i samfunnet, mens det tidligere var knuttet opp mot
arbeidslivet.
Hvordan vil en forklare dette her i Karmøy da, når en gjør slite vedtak der en reduserer
tilbudet?
I tillegg har KVOS 30 elever som har kommet hit på familiegjenforening. De har plikt og
rett til å gjennomføre 600 timer norsk/samfunnsfag. Før fikk de 30 timers undervisning i
uken nå får de 18 timer. Som betyr to dager uten tilbud, som igjen vanskeliggjør
jobbmulighetene når en har manglende norskkunnskaper. Og i tillegg vil de bruke lengre
tid på å bli ferdig med de 600 timene.
I dag får noen elever i modul 3, de har ikke praksis, men kurs av NAV to dager i uken, så
vidt dette vites er de uten pedagogisk kompetanse. Blir elevene bedre i stand til å ta
grunnskoleeksamen med det? Modul 4 er året hvor de tar grunnskoleeksamen, modul 3 er
nivået under.
I dag har KVOS spisskompetanse innenfor en del spesialområder som f.eks Afasi, syns- og
hørselshemninger, hva skje når en har behov for denne ekspertisen, dersom en tar vekk
stillinger som innehar denne kunnskapen?»

Ordfører besvarte spørsmål fra Nina Ve Sæbø:
Disse fem spørsmålene har Karmøy Høyre fått besvart tidligere i utvalgsmøte, men jeg
gjentar gjerne svarene i kommunestyre.
1)Hvordan kan kompetansekravene ivaretas som i dag, når elevene får redusert tilbud fra
fem dager i uken til tre?
Elevene vil fortsatt få et godt tilbud fem dager i uken. Det som er nytt i den nye
organiseringen av tilbudet er at elevene vil få tre dager pedagogisk undervisning på KVOS
og to dager med språkpraksis gjennom NAV.
Bakgrunnen for endringene i organiseringen på KVOS er at regjeringen – som ledes av
Høyre, partiet til spørsmålsstilleren – har redusert integreringstilskuddet. Det ble derfor
nødvendig å se på dagens tilbud, og om det var mulig å gjøre eventuelle endringer.
Introduksjonsloven åpner for at opplæringen i introduksjonsordningen kan organiseres på
ulike måter. Fram til 01.01.2020 har tilbudet blitt organisert som et heldagstilbud ved KVOS
.
I og med at det ble nødvendig å redusere kostnadene i tråd med reduksjonen i
integreringstilskuddet, ble det sett på muligheten for å gjøre om en større del av
opplæringstilbudet til språkpraksis, og at ansvaret for dette kunne overføres til NAV. Et
pedagogisk heldagstilbud ved KVOS er mer kostbart enn språkpraksisplasser via NAV.
Hvis språkpraksisplassene legger til rette for språktrening, så vil kompetansekravene kunne
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ivaretas som i dag. Det er for tidlig å si om kommunen har lykkes med dette. Det kan man
ikke vite noe om/måle før deltakerne har gjennomført språkprøve, og før man kan evaluere
om den enkelte når målene sine i henhold til individuell plan. Det jobbes med å skaffe gode
praksisplasser, med stor mulighet for språktrening i naturlige situasjoner. Det vil være
avgjørende for resultatet.
Det er også viktig å få til et godt samarbeid med KVOS og NAV, slik at deltakerne får et
helhetlig opplæringstilbud, og at det er individuelt tilrettelagt ut fra den enkeltes
forutsetninger.
2)Det ble også stilt et spørsmål om hvordan ordføreren vil forklare avviket mellom
høringsuttalelsen KVOS har sendt inn til regjeringen vedrørende forslag til endringer til
«lov om integrering», der de argumenterer for en styrket tilknytning til formell kompetanse
og utdanning, og vedtaket om å redusere pedagogtilbudet og øke tilknytningen til
arbeidslivet.
Dette er et sammensatt og komplekst fagfelt, og det vil være argumenter som taler for og
imot de ulike løsningene. Karmøy kommune har valgt å prøve ut ordningen med økt bruk
av språkpraksisplasser i kombinasjon med pedagogtilbud. Som nevnt tidligere vil
resultatene på språkprøvene og individuell måloppnåelse kunne si noe mer om hvordan
man har lykkes med ordningen. Kommunestyret har bestemt at ordningen skal evalueres.
Det vil være naturlig å se på dette i evalueringen.
3)Et annet spørsmål var om det vil gjøre det verre for deltakere som har rett og plikt til å
gjennomføre 600 timer norsk/samfunnsfag å delta i yrkeslivet, fordi norskopplæringen må
tas over et lengre tidsrom. Rett og plikt deltakere kan for eksempel ha kommet til Norge via
familiegjenforening.
Det er ikke forskning eller tall som kan avkrefte eller bekrefte dette, men det er rom for å
gjøre det på denne måten utfra gjeldende lovverk (jmf. introduksjonsloven § 17). Karmøy
kommune mener dette er en forsvarlig løsning ut fra dagens situasjon og handlingsrom.
4)Høyre spør om deltakere på Modul 3 vil være i stand til å ta grunnskoleeksamen neste
skoleår, når de har fått redusert sitt pedagogiske tilbud med to dager i uken. De to dagene
har blitt erstattet av NAV-kurs.
Hvorvidt deltakerne på Modul 3 vil lykkes med grunnskoleeksamen etter
omorganiseringen vil ikke kunne måles før eksamen er gjennomført, og resultatene er klare.
De fleste av deltakerne som tar grunnskoleopplæring på KVOS har planer om å ta
yrkesfaglig fagutdanning etter endt grunnskole. Målsettingene til hver enkelt deltaker blir
beskrevet i dennes individuelle planer. Hvis tilbudet til NAV rettes mot de individuelle
målene hver enkelt har satt seg, kan det bidra til at deltakerne får mer kjennskap til yrket de
sikter mot og til relevante faguttrykk, parallelt med pedagogopplæringen. Det kan være
med på å forberede dem til videregående skole når den tid kommer. Dette avhenger igjen
av om kursene er relevante med tanke på den enkeltes mål.
5)Når det gjelder avdeling for spesialundervisning og spisskompetanse som KVOS har
opparbeidet seg på ulike områder, så er det viktig å ta hensyn til dette i en
omorganiseringsprosess. Å ivareta behovet for nødvendig kompetanse må prioriteres på
KVOS, som på alle andre arbeidsplasser. Kompetansebehov er en av faktorene som kan
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vektlegges når ansattkabalen skal legges. Å tilby kompetanseheving i form av
etterutdanning/videreutdanning av ansatte kan også være en løsning. Hvis man ikke kan
løse lovpålagte kommunale oppgaver på grunn av manglende kompetanse må
kompetansen skaffes, enten ved å kjøpe tjenester fra andre kommuner, eller å rekruttere
personer med relevant kompetanse.
De siste fem/seks ukene har jeg hatt flere møter med representant for elevrådet på KVOS,
alle de ansatte og deres hovedtillitsvalgte og et eget møte med representanter for de ansatte.
De ansatte på KVOS og på NAV har god kompetanse, god erfaring og jobber kontinuerlig
for å gi et best mulig tilbud tilpasset den enkelte elev.
Mye fungerer, men deler av den nye organiseringen er dessverre ikke helt på plass enda.
Etter kun seks uker drift ser vi at det er forhold som kan forberedes og at noen ting «må gå
seg til». Min oppfordring er at vi som er folkevalgte, sammen med etatens ledelse og
ansatte på KVOS og i NAV tilstreber et best mulig samarbeid for elvenes beste innenfor det
handlingsrommet som kommunestyret har vedtatt.

Spørsmål 2 fremsatt av Asbjørn Eik-Nes (V) fremmes ikke, da Eik-Nes har forfall i møtet.

Spørsmål 3 fremsatt av Dag Inge Aarhus (H):
«Hva tenker ordføreren om antallet trusler og vold mot kommunalt ansatte? Hva gjør
kommunen for å forebygge trusler og vold mot ansatte, og er det satt i gang
kompetansehevende tiltak innen eksempelvis konflikthåndtering og vite hva en skal gjøre
når en situasjon oppstår? Dersom dette ikke er vurdert, kan ordføreren sikre at dette gis
prioritet?
Bakgrunn for spørsmålet:
Det var urovekkende å lese i Haugesunds avis at det i 419 tilfeller av vold mot ansatte i
helse- og omsorgsetaten i kommunen. Dette er høyere tall enn det undertegnede trodde var
tilfelle i denne sektoren og det gir grunn til bekymring.
I avisoppslaget redegjør kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund, for de tiltak
som i hovedsak blir iverksatt etter en hendelse, samt litt om de risikovurderinger som
gjøres. Dette er vel og bra, men jeg savner informason om på hvilken måte kommunen har
bidratt med kompetanse på konflikthåndtering / forebygging til de ansatte som må inn i
situasjoner som kan medføre en risiko.
Kompetanse innen det å lese en situasjon og agere på en måte som kan bidra til at en
situasjon ikke eskaplerer er vanskelig, men og viktig av flere årsaker. Først og fremst
handler dette om sikkerheten til de ansatte, men også om verdighet for de som er sårbare
og som i noen tilfeller ikke helt er bevist på den vold/trussler de fremsetter. De som får
bistand fra kommunens helsepersonell er personer med behov som også skal ivaretas på en
verdig måte.
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Fra min side er selvsagt sikkerheten til de ansatte viktigst. Det er bra at kommunen
fokuserer på risikovurdering, og bruker eksempelvis to ansatte ved noen besøk. Men
hvilken kompetasne har kommunen gitt de to som skal oppsøke en bruker som de
mistenker kan utgjøre en risiko? Det gir selvsagt en økt sikkerhet å være to, men uten gode
rutiner og kompetanse på det å håndtere en situasjon så vil også to ansatte ha begrensede
muligheter til å avverge vold i en gitt situasjon. Dette er uakseptabelt og må gis høy
prioritet – både av hensyn til ansatte og de som er i en vanskelig situasjon og kanskje
utøver voldt uten selv å være bevisste på dette.»

Ordfører besvarte spørsmål fra Dag Inge Aarhus
Hva tenker ordføreren om antallet trusler og vold mot kommunalt ansatte? Vi skal ha gode
og trygge arbeidsplasser for alle våre ansatte. 419 tilfeller av vold mot ansatte i helse- og
omsorgsetaten er et høyt tall. Målet må være å få antall hendelser hvor ansatte blir utsatt for
vold og trusler så lavt som mulig. Samtidig så er realiteten for flere av våre ansatte at de
skal gi tjenester til brukergrupper hvor risiko for vold og trakassering er høy. Kultur for å
melde avvik og ta hendelsene på alvor blir da kritisk viktig for å få til forbedringsprosesser.
Hva gjør kommunen for å forebygge trusler og vold mot ansatte? Systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid er nøkkelen i forebyggingen av vold og trusler noe som det jobbes
kontinuerlig med på arbeidsplassene. Karmøy kommune har to sentrale HMS prosedyrer
som omhandler vold og trusler.
· Prosedyre for forebygging av vold og trusler
· Prosedyre for håndtering av vold og trusler.
Prosedyrene omhandler alle enheter og alle virksomheter i Karmøy kommune.
Prosedyre for forebygging av vold og trusler stiller krav til systematisk forebygging av
vold og trusler. Hver virksomhet må kartlegge risikoen for vold og trusler mot ansatte.
Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Kartleggingen skjer
ved at en skaffer en oversikt over hvor og i hvilke arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli
utsatt for vold og trusler.
Prosedyre for håndtering av vold og trusler er også overordnet, og hver avdeling/enhet må
tilpasse prosedyren for deres virksomhet. Prosedyren beskriver hva ansatte skal gjøre når
en hendelse oppstår og beskriver en plan for håndtering av trusler og vold mot ansatte.
Enkelte arbeidsplasser i Karmøy kommune er mer utsatt enn andre, da det er brukere som
har en større risiko for å utøve vold og trusler. Tilpassingen av prosedyrene skal baseres på
det risikobilde som foreligger i virksomheten. Innholdet i prosedyren skal være kjent på
arbeidsplassene og være tema på personalmøter. Arbeidsmiljøgruppene på den enkelte
arbeidsplass skal aktivt delta i kartlegging og tilpassing av prosedyren ut fra
arbeidsplassens behov.
Har kommunen fokus på kompetanse på konflikthåndtering/forebygging til de ansatte som
må inn i situasjoner som kan medføre risiko?
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Ja, kommunen har stort fokus på denne problemstillingen. Virksomhetene skal vurdere
fortløpende kompetansebehovene og sette inn tiltak i forhold til dette. Kjente tiltak er kurs i
TMA - Terapeutisk mestring av aggresjon /MESA.
Helse og omsorg
Arbeidet for å forhindre vold og trusler har hatt stort fokus i mange år i boliger for brukere
med utviklingshemming. Det jobbes systematisk med analyse av betingelser rundt brukerne
for å forebygge utfordrende atferd. Stabilitet, forutsigbarhet og kompetanse er noen av de
viktigste variablene i dette arbeidet. Arbeidet med heltidskultur og reduksjon av antall
ansatte brukerne må forholde seg til i det daglige er viktig.
Videreutdanning for høyskoleutdannede i "Utfordrende atferd hos utviklingshemmede" er
sterkt prioritert og virksomheten er en pådriver for utarbeiding i fagskole PAS (positiv
atferdsstøtte) i regi av AOF, som vi håper blir godkjent og klar for oppstart høsten 2020.
Innen boliger for brukere med rus og psykiatri har en jobbet målretta miljøterapeutisk for å
få ned antall hendelser. Virksomheten jobber forebyggende i forhold til arbeidssituasjoner
og det vil alltid være to ansatte hos brukere som kan bruke vold, eller er vanskelige å
håndtere av andre årsaker. De fleste ansatte har kurs i TMA/MESA.
Hjemmetjenesten vurderer arbeidssituasjonene de ansatte står i og har fokus på
forebygging der det er økt risiko for uønsket hendelser. Dersom enkelte ansatte vurderes
ekstra utsatt, skjermes disse i forhold til den brukeren/sitasjonen det gjelder. Ansatte får
opplæring og veiledning i hvordan de skal opptre, for eksempel sikre seg at de har en
«utvei». Det har også vært fokus på grensesetting og at ansatte har lov til å trekke seg
ut/bort fra situasjonen/brukeren.
Sykehjemmene benytter bistand, refleksjon og veiledning fra BHT i konkrete saker. For
eksempel bistår BHT avdelinger på sykehjem for å reflektere rundt «hva gjør det med oss»,
når vi daglig blir seksuelt trakassert, truet med vold m.m. av demente pasienter.
Personalgruppen får veiledning fra psykiatrisk sykepleier i hjemmetjenesten ved behov.
Dette er i konkrete saker der ansatte kjenner på usikkerhet, utrygghet eller frykt.
Ved omlegging av helse- og omsorgstjenester er det fokus på at ansatte får tilstrekkelig
kompetanse og opplæring med nye brukergrupper. Eksempelvis dersom ordinær
hjemmetjeneste får brukere med historikk innen rus og psykiatri jobbes det med å sikre
overføring av kompetanse som ROP har opparbeidet seg. Veiledning fra ROP og andre
personer som har nødvendig kompetanse står sentralt i disse prosessene.
Skolesektorene
Innen sektor skole deltar kommunen i et nasjonalt prosjekt som går på forebygging og
håndtering av vold og trusler. Prosjektet heter "Trygg i Karmøyskolen". En del av prosjektet
er å kartlegge de elevene som utgjør høy risiko og å utarbeide en trygghetsplan som alle
ansatte som jobber opp mot eleven skal være kjent med.
Generelt
Ved flere tilfeller har jeg – som kommunens juridiske person – vært nødt til å sende
politianmeldelse på brukere som har vært voldelige, som har trakassert, vært truende og
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som har kommet med sjikanerende eller seksuelle tilnærmelser mot våre ansatte. I andre
tilfeller har det blitt sendt politianmeldelse på brukere som ikke har overholdt
besøksforbud.

Spørsmål 4 fremsatt av Jan Birger Medhaug (H):
«Når fortvilelse, sinne og oppgitthet preger møte med «systemet»( hjelpeapparatet)
Som folkevalgte blir flere av oss ofte kontaktet av innbyggere som er brukere eller
pårørende i forbindelse med situasjoner som oppleves uholdbare og hvor de ikke vet hva
eller hvordan en skal håndtere situasjoner som fortoner seg uoverstigelige. Slike
henvendelser gjelder ofte tjenester innen omsorgssektoren. Noen uttrykker at de er redde
for represalier i retning av at det kan være fare for eksempelvis at deres mor eller far ikke
skal få det tilbudet de har behov for og rett til. Andre spør etter klageordninger om er
brukervennlige og som «virker» etter hensikten. Spørsmålet om å kople inn media kommer
ofte opp, og når fortvilelsen er stor nok og har vart over tid kan det hende at spørsmålet om
å politianmelde kommunen kommer opp.
Jeg vil gjerne understreke at tilbakemeldinger fra de daglige erfaringer med vår tjenester fra
brukere og pårørende er oftest veldig positive og det utrykkes ros og gode ord med tanke
på tjenesten som gis av våre ansatte.
Men noen ganger blir møte med «systemet» krevende enten det gjelder manglende
kapasitet, ulike vurderinger, utskrivning til hjemmet som oppleves som å bli overlatt til seg
selv eller mange andre situasjoner.
Som folkevalgte har vi etter min mening en oppgave i å hjelpe til der det er mulig og ligger
til rette for det, vel vitende om at konkrete saker og situasjoner primært skal løses av
hjelpeapparatet gjennom de daglige rutiner. Samtidig fremkommer ikke så sjelden
situasjoner veldig utfordrende og krevende når henvendelsen kommer fra folk som er både
fortvilet og oppgitt og «ikke vet sin arme råd». Og det er en del slike situasjoner og langt
flere enn vi kanskje er klar over. Slik skal det ikke være. Hjelpeapparatet skal være
dimensjonert slik at dette kan unngås.
Hvordan ser ordføreren at vi som folkevalgte bør møte disse situasjonene på best mulig
måte?
Hvilke tiltak ser ordføreren for seg, kan bidra for å unngå at slike dramatiske situasjoner
oppstår f.eks. opplæring, endring av rutiner, vurdering av kapasiteter o.l.?
Burde vi hatt en egen instans for eksempel et selvstendig ombud, som brukere og
pårørende kunne søke hjelp hos for å drøfte slike situasjoner?»

Ordfører besvarte spørsmål fra Jan Birger Medhaug
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Tilbakemeldinger fra innbyggerne er viktig for å utvikle kommunens tjenester. Vår rolle
som folkevalgte er å sikre gode tjenester og likebehandling for alle gjennom beslutninger
om planer, rammer og årsbudsjett. Det er generelt tøft å møte mennesker som opplever å
være i en fortvilet situasjon. Vi folkevalgte skal likevel være varsomme med å gå inn i
enkeltsaker. Problemstillinger bør heller tas opp på generelt grunnlag. Dersom det gjelder
feil i tildeling av tjenester, feil behandling eller at man møter noen som ikke opplever å bli
behandlet med respekt og verdighet er det viktig at dette kommer frem gjennom formell
klage. Innbyggerne i Karmøy kommune skal være trygge på at våre ansatte og at vi
folkevalgte opptrer profesjonelt - og at klager behandles på en betryggende måte.
Det er flere muligheter til å klage på kommunens tjenester. Dette blir det opplyst om i
vedtak – enten man får tildelt tjeneste eller får avslag om det man har søkt om.
Klagemuligheter er også opplyst på kommunens nettside og tatt med i flere brosjyrer.
Innenfor helse og omsorgstjenester finnes følgende muligheter:
· Stortinget har vedtatt at det skal være pasient- og brukerombud i alle fylker. Pasient- og
brukerombud i Rogaland består av 5 ansatte – 3 jurister og 2 rådgivere som kan bistå
pasienter og brukere av kommunale tjenester. Ombudet har også kontordager på
Haugalandet, og kan hjelpe på flere områder:
· Avklare og svare på generelle spørsmål om helsetjenester
· Ta imot informasjon om opplevelser den enkelte har hatt i møte med helsetjenesten
· Gi råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
· Informere om fremgangsmåte ved søknad og klage
· Møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har
i saken din
· Hjelper med å skrive klage om du trenger det
· Informere om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
· Informere om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg
· Dersom det er klage på et enkeltvedtak, f. eks. i forhold til utmåling av tjenester, sendes
klage til bestillerkontoret som enten omgjør vedtaket eller videresender klagen til
fylkesmannen dersom en opprettholder vedtaket. Fylkesmannen kan overprøve
kommunens vurdering og pålegge konkret endring eller be kommunen vurdere vedtaket på
nytt. Vedtak fra fylkesmannen er endelig. Kommunen har plikt til å hjelpe, informere og
rettlede brukere i forhold til å fremme sin klage.
· Dersom det er en kvalitetsklage, det vil si en klage på hvordan tjenesten er utført bør en
først kontakte ledelsen ved den aktuelle enhet og fremføre sin klage der. Dersom en
opplever å ikke blir hørt eller tatt på alvor bør klagen gjøres kjent for sektorsjef eller
kommunalsjef.
I kvalitetsklager kan en også få bistand og veiledning fra pasient- og brukerombudet
dersom en ønsker det. Kvalitetsklager kan også sendes til fylkesmannen.
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· I Norge er det i tillegg flere andre ombudsordninger: barneombud, mobbeombud,
likestillings- og diskrimineringsombud og sivilombudsmann.
De ombudsordninger som er etablert gjennom Stortingets vedtak og de klagerettigheter
som er fast etablert i lovgivningen skal være tilstrekkelige til å ivareta den enkeltes
rettsikkerhet og mulighet for å bli hørt. Det er ikke det samme som å si at alle vil være
fornøyd med et gitt utfall av en forvaltningssak eller en kvalitetsklage, men muligheten for
å få en vurdering av saken og endring av vedtak dersom det er feilaktig sikrer den enkelte
bruker.
Folkevalgte kan gjerne gi informasjon om klagemuligheter og evt. bistå med å videresende
til riktig instans. Folkevalgte kan også stille spørsmål på generelt grunnlag til ordfører eller
administrasjonen og jobbe for å få gjennom andre prioriteringer - hvis man syns det er
riktig.
Dersom kommunen skal etablere et eget pårørendeombud eller lignende, er det noe som i
tilfelle må prioriteres på bekostning av noe annet. Dette er noe de ulike partiene kan
vurdere i forbindelse med budsjettet for 2021.

Spørsmål 5 fremsatt av Nils W. Krog (MDG):
«Økonomien i Haugalandspakken sett i lys av avslag på takstøkning og mulig krav om
miljøtiltak på «omkjøringsvegen».
Ved flere anledninger har ordføreren slått fast at omkjøringsvegen Åkra syd-Veakrossen er
fullfinansiert, sist gang i kommunestyremøte 16. desember 2019.
Etter dette møtet har det imidlertid skjedd to ting:
Samferdselsdepartementet har gitt endelig avslag på økte takster i Haugalandspakken. I
avslaget slås det også fast at utvidet innkrevingstid også er en uaktuell måte å øke
inntektene i Haugalandspakken på. Differanse mellom planlagte prosjekter og
inntektsgrunnlag skal dekkes inn ved justering av prosjektporteføljen.
I tillegg hadde Karmøy kommune nylig besøk av representanter fra ikke mindre enn fire
ulike departement, som skulle vurdere behov for ulike avbøtende miljøtiltak på traséen
mellom Veakrossen og Åkra.
Disse to hendelsene vil åpenbart kunne påvirke økonomien og/eller omfang av de ulike
gjenstående prosjektene i Haugalandspakken. Til tross for ordførerens påstand om at
«omkjøringsvegen» er fullfinansiert ønsker MDG Karmøy svar på følgende spørsmål:
1: Dersom departementet stiller krav om den lengste miljøkulvert på strekningen mellom
Åkra og Veakrossen, vil det være nok tilgjengelig midler i Haugalandspakken til å realisere
«omkjøringsvegen»?
2: Kan Karmøy kommunestyre formelt instruere Karmøy kommune sine representanter i
styret i Haugalandspakken om hvilke standpunkt de skal fremme, eller er ordfører og
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varaordfører suverene til å fremme sine egne syn og prioriteringer dersom det vil bli
aktuelt å foreta justeringer/vraking av prosjekter i Haugalandspakken?
3: Dersom det ved utløp av innkrevingsperioden til Haugalandspakken ikke er full dekning
for alle påløpte utgifter, for eksempel ved overskridelser på de resterende veiprosjektene,
hvem vil da stå med risiko for inndekningen av disse utgiftene?»

Ordfører besvarte spørsmål fra Nils W. Krog:
Spørsmål 1:
I de grove kostnadsestimatene som er utarbeidet, er ett alternativ for lang
tunell/miljøkulvert kostnadsberegnet til 200 mill. I Haugalandspakken som helhet vil det
være tilgjengelige midler til å finansiere omkjøringsvegen også med et slikt krav. Dette
betinger at styringsgruppen for Haugalandspakken gir sin tilslutning til omdisponering av
midler fra andre prosjekter til fordel for omkjøringsvegen.
Spørsmål 2:
Karmøy kommunes to representanter i styringsgruppen for Haugalandspakken, er
oppnevnt av kommunestyret. Det ble gjort under konstitueringen i kommunestyre i
oktober. Til dette vervet er det ikke utarbeidet noen detaljerte retningslinjer. Det fungerer,
som i andre tilsvarende verv, der representantene videreformidler innholdet i debatter og
fremholder det som er vedtatt i kommunestyret. Skulle kommunestyret finner behov for
detaljert å instruere de styremedlemmene som de har oppnevnt, er det ordførerens klare
oppfatning at da må styremedlemmene videreformidle kommunestyrets instruks gjennom
de drøftinger og avstemninger styret får til behandling.
Både nåværende og tidligere representanter i styringsgruppen har opptrådt lojalt og jobbet
for de vedtakene som kommunestyre til enhver tid har fattet. Jeg minner om at
«omkjøringsvegen» er blitt vedtatt av Karmøy kommunestyre i tre påfølgende
kommunestyreperioder.
Spørsmål 3:
Som representanten Krog korrekt peker på, vil det ikke være anledning for
Haugalandspakken å øke inntektene ved å utvide innkrevingstiden. Det vil heller ikke være
anledning til å skyve påløpne utgifter til en mulig framtidig Haugalandspakke 2. Det har
stortinget bestemt. Jeg har heller ikke funnet at dette spørsmålet er vurdert i forbindelse
med etableringen av Haugalandspakken.
Landet har nylig fått en ny regjering og ny samferdselsminister. Vi har allerede vært i
kontakt med statsråden – både muntlig og skriftlig – og bedt om at det foretas en ny
vurdering for å øke bompengene i henhold til det styringsruppen, kommunene som er med
i Haugalandspakken og fylkeskommunen har vedtatt.
Med den kunnskap som jeg har i dag om grunnlaget for etablering av Haugalandspakken,
vil jeg legge til grunn at de kommunene som sin tid ga sin tilslutning til
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Haugalandspakken, vil være økonomisk ansvarlig for å dekke alle påløpne utgifter. Her vil
også fylkeskommunen være en av partene.
Alle kostnader i prosjektene finansieres i sin helhet gjennom Haugalandspakken. Før
byggearbeidene kan lyses ut på anbud må prosjektene være regulert, prosjektert og full
finansiert.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 27/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møtet 10.02.2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/1852
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

11.05.2020

FRITAK FOR POLITISKE VERV 2019-2023 - AASE SIMONSEN - SUPPLERINGSVALG

Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir Aase Simonsen midlertidig fritak som medlem i kommunestyret, samt som
varamedlem i formannskapet, så lenge hun har verv i Stortinget.

Aase Simonen, Høyre, har søkt om fritak fra politiske verv i Karmøy kommune da hun er innkalt
til Stortinget og skal nå møte der som fast møtende vararepresentant så lenge Tina Bru er
statsråd, eller så lenge også Bent Høie sitter som statsråd.
Simonsen har følgende politiske verv i Karmøy kommune
 Medlem i kommunestyret


Varamedlem i formannskapet

Kommuneloven §7-9 (2) viser til at dersom en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det
fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret etter søknad frita den
folkevalgte for vervet. I Prop 46 L (2017-2018) s 106 vises det til at det kan gis midlertidig fritak
for også for en ubestemt periode dersom den er begrenset til så lenge det aktuelle forholdet
foreligger.
Simonsen er innkalt til Stortinget, og har av den grunn ikke anledning til å ivareta sitt verv som
medlem i kommunestyret, eller varamedlem i formannskapet, i samme periode. Fritaket er
midlertidig, og avgrenset til så lenge Tina Bru er statsråd, eller så lenge også Bent Høie sitter som
statsråd. Vilkårene for midlertidig fritak må derfor anses oppfylt, jf kommuneloven §7-9 (2).
Det blir ikke foretatt opprykk eller suppleringsvalg, da dette kun gjelder i tilfeller der den
folkevalgte etter innvilget søknad trer endelig ut fra kommunestyret.

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG FRITAK FOR POLITISKE VERV
2019-2023 - AASE SIMONSEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 28/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret gir Aase Simonsen midlertidig fritak som medlem i kommunestyret, samt som
varamedlem i formannskapet, så lenge hun har verv i Stortinget.

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET KORONAUNNTAK
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 39/20
Behandling:
Medhaug (H) fremmet endringsforslag til punkt 4 og tilleggspunkt 6:
Endringspunkt 4:
Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20. september 2020 eller frem
til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.
Tilleggspunkt 6:
Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i denne tiden og viser forøvrig
til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker avgjort etter delegert fullmakt.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling punkt 1, 2, 3 og 5.
Punkt 1, 2, 3 og 5 ble vedtatt mot 1 (SV).
Det ble deretter votert over endringspunkt 4, og tilleggspunkt 6, fremsatt av Medhaug.
Endringspunkt 4 og tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak
på vegne av kommunestyret innenfor:
-

saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
plansaker – regulering
saker som behandles regionalt
garantisaker

2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.
3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av ikke
prinsipiell betydning.

4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20.
september 2020 eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.

5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte etter
vedtaksdato.
6. Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i denne
tiden og viser forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker avgjort
etter delegert fullmakt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2529
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak
på vegne av kommunestyret innenfor:
- saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
- plansaker – regulering
- saker som behandles regionalt
- garantisaker
2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.
3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av ikke
prinsipiell betydning.
4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet, og gjelder frem til 1.januar
2021, eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis innen den tid.
5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte etter
vedtaksdato.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Statlige myndigheter har innført de mest omfattende og inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i
fredstid, og samfunnet er nå i en unntakstilstand grunnet den pågående koronaepidemien. Det er
uvisst når samfunnet igjen vil normaliseres tilstrekkelig til at det igjen blir forsvarlig for
kommunale utvalg å samles til fysiske møter. Kommunen må være forberedt i tilfelle denne
situasjonen blir langvarig, og det bør legges til rette for å kunne behandle saker på en forsvarlig og
hensiktsmessig måte over et lengre tidsperspektiv.
Det er per i dag tilrettelagt for at kommunale utvalg skal gjenoppta møtevirksomhet ved bruk av
fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 13.
mars «midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19». Den midlertidige forskriften
tilrettelegger for å avholde politisk møtevirksomhet ved bruk a fjernmøter. I kommunestyret vil
det til enhver tid være minimum 45 representanter til stede, i tillegg til rådmann, stabssjef,
kommunalsjefer, og formannskapssekretær. Antallet deltakere i møtet vil derfor kunne medføre
flere utfordringer knyttet til hvordan en praktisk skal gjennomføre digitale møter i
kommunestyret.
Som følge av situasjonen med Covid-19, kan kommunen ha et midlertidig behov for å kunne
delegere kompetanse til å fatte vedtak på vegne av kommunestyret. Rådmannen ser derfor at det
kan bli en effektiv og forsvarlig saksbehandling om kommunestyret gir delegasjonsmyndighet til
formannskapet til å fatte vedtak i saker utover hastesaker.

Vurdering:
Selv om samfunnet nå er i en unntakstilstand, må vi se frem mot en tid hvor samfunnet igjen
normaliserer seg. Kommunen bør i størst mulig grad legge til rette for at lokalsamfunnet og
næringslivet igjen kan gjenoppta normal aktivitet raskest mulig. Det er derfor viktig at kommunen
får behandlet saker innenfor gjeldende frister og normal saksgang.
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har primærkompetanse til å treffe vedtak på
vegne av kommunen. Etter kommuneloven § 5-3 (3), har kommunestyret en vid adgang til å
delegere myndighet til underordnede folkevalgte organer, med mindre det er delegasjonssperre i
loven. Etter kommuneloven § 14-2 må kommunestyret selv vedta økonomiplan og årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning, finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi,
økonomireglement og finansreglement. Det finnes også andre delegasjonssperrer gitt av lov, blant
annet bestemmelser om valg i kommuneloven, og i tillegg innenfor særlovgivning. Likevel vil en
stor andel av sakene, som normalt behandles i kommunestyret, kunne delegeres videre til andre
folkevalgte organer. Norsk lovkommentar note (45) til gammel kommunelov av 1992 er utarbeidet

av Jan Fridthjof Bernt, og viser til at «[d]et rettslige utgangspunkt er at kommunestyret og
fylkestinget etter eget skjønn kan delegere sin beslutningsmyndighet til formannskap og
fylkesutvalg. Unntatt fra dette utgangspunktet er bare avgjørelser hvor det er sagt i loven at
kommunestyret eller fylkestinget «selv» treffer avgjørelse, eller hvor det er klart ut fra
sammenhengen eller sakens karakter at det ikke har vært meningen at avgjørelsen skulle kunne
delegeres.»
Når kommunestyret delegerer beslutningsmyndighet til formannskapet, vil kommunestyret
fremdeles beholde sin opprinnelige kompetanse. Kommunestyret kan derfor selv treffe vedtak
innenfor saker hvor vedtaksmyndigheten er overlatt til et annet organ, selv om
delegasjonsvedtaket fremdeles er gyldig. Vedtakets gyldighet er foreslått til 1.januar 2021, for å
sikre effektiv og hensiktsmessig saksbehandling ut gjeldende år. Kommunestyret vil likevel aldri
delegere fra seg ansvaret som beslutningsmyndighet, og vil også kunne oppheve
delegeringsvedtaket, om kommunestyret finner behov for det.
Etter den midlertidige forskriften om gjennomføring av fjernmøter, er det lempet på enkelte krav
for gjennomføring av møter i offentlige organ, slik at en lettere skal kunne avholde møter ved bruk
av digitale løsninger. Dette er nå iverksatt i Karmøy kommune, hvor det er satt opp politiske
fjernmøter for hovedutvalgene og formannskapet i slutten av april. Selv om den midlertidige
forskriften om gjennomføring av fjernmøter åpner for utstrakt bruk av fjernmøter, vil det likevel
kunne oppstå situasjoner der det vil være utfordrende for kommunestyret selv å kunne samles
raskt nok. I slike tilfeller kan kommunestyret etter kommuneloven § 11-8 om hastesaker, delegere
myndighet til formannskapet i kommunens delegasjonsreglement. I Karmøy kommune er
formannskapet gitt delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak i hastesaker i kommunens
delegasjonsreglement. Dette vil imidlertid ikke dekke kommunenes behov i alle tilfeller, og det vil
også kunne være behov for å delegere myndighet utover hastesaker etter kommuneloven § 11-8.
Kommunestyret består av 45 representanter i tillegg til administrative deltakere. Omganget av
antall deltakere vil kunne medføre praktiske utfordringer i forhold til gjennomføringen av møtet.
Det er alltid visse risikoer ved bruk av tekniske løsninger, og enkelte vil kunne oppleve
utfordringer under pålogging, eller undervegs i møtet. I tillegg vil selve gjennomføringen av møtet
kunne ta lengre tid enn det normalt vil gjøre ved møter der en fysisk er tilstede. Ettersom det
planlagte kommunestyremøtet 16.mars ble avlyst, har kommunen nå et etterslep i forhold til den
normale saksgangen. Av hensyn til effektiv behandling av saker, vil det derfor være en fordel om
kommunestyret gir delegasjonsmyndighet til formannskapet, slik at kommunestyret kan avlastes i
forhold til saksmengden.
Selv om delegering til formannskapet er knyttet til praktiske forhold, vil det likevel være riktig å la
kommunestyret selv vedta visse saker ved bruk av fjernmøter, frem til kommunestyret igjen kan ta
opp ordinær møtevirksomhet. Saker som har delegasjonssperre gitt av lov, må behandles av
kommunestyret, og kan ikke delegeres til formannskapet. Unntak fra denne bestemmelsen er
dersom saken regnes som «hastesak», og formannskapet er gitt delegasjonsmyndighet til å
behandle slike saker i kommunens delegasjonsreglement, jf. kommuneloven § 11-8. Også saker
som er av prinsipiell betydning, vil i utgangspunktet kunne delegeres videre til formannskapet.
Hvilke saker som er av prinsipiell betydning må vurderes ut fra en konkret vurdering. Ot.prp. nr.
42 (1991-1992) side 277 viser til en skranke i formuleringen «saker som ikke er av prinsipiell

betydning», herunder hva delegasjonen kan gå ut på, og hvordan fullmakten kan benyttes. Det
vises videre til at «[h]va som er av prinsipiell betydning må fastsettes ikke bare ut fra vedtakets
karakter og konsekvenser, og ut fra kommunens (…) størrelse, men også ut fra en vurdering av i
hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt
gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis.» Etter Prop. 46 L (2017-2018) side 64,
har kommuestyret «et vidt spillerom til å vurdere hvilke saker som er av prinsipiell betydning.»
Av kommuneloven fremgår det at saker som ikke er av prinsipiell betydning, kan delegeres
direkte til eksempelvis ordfører jf. § 6-1 (4), samt til «andre rettssubjekter» jf. § 5-4. Ved at saker
som ikke er å anse som prinsipielle kan delegeres ned på personnivå, vil dette tale for at
formannskapet bør kunne få delegasjonsmyndighet til å fatte avgjørelse også i saker som er av
prisipiell betydning. Det anbefales derfor at delegasjonsmyndigheten ikke avgrenses til kun å
omfatte saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Loven viser ikke til noen avgrensninger for hvilke saker, eller omfang av saker, som kan delegeres
til formannskapet, utover der det er delegasjonssperre. Som et utgangspunkt kan det dermed
fremstå som at kommunestyret kan delegere «all» myndighet videre til formannskapet. Prop. 46 L
(2017-2018) side 65, viser imidlertid til uttalelse fra utvalget om at «det delegerende organet bør
nevne hvilken myndighet som blir delegert, ved for eksempel å vise til hvilke lovbestemmelser
delegeringen skal omfatte». Dette synet støttes også av departementet, som på side 67 viser til at
«kommunestyret konkret bør nevne hvilken myndighet som blir delegert». Av NOU 2016:4 side 95
vises det til at den «tradisjonelle forståelsen av delegering innebærer å tildele et organ man har
organisasjons- og instruksjonsmyndighet over, myndighet til å treffe avgjørelser i nærmere angitte
saker.» Kommunestyret bør av den grunn gi en områdeavgrenset delegasjonsmyndighet til
formannskapet, utover den myndighet formannskapet er gitt i kommunens delegasjonsreglement,
innenfor «nærmere angitte saker».
For å avlaste kommunestyret, bør følgende saker delegeres til formannskapet innenfor denne
perioden:
- Saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
- Plansaker – regulering
- Saker som behandles regionalt
- Garantisaker
Det bør legges opp til en fornuftig balansegang mellom hva kommunestyret selv bør behandle, og
hva som delegeres. Dersom kommunestyret delegerer beslutningsmyndighet til formannskapet
innenfor saker som angitt ovenfor, vil dette avlaste kommunestyret, og samtidig bidra til å sikre
hensiktsmessig og effektiv saksbehandling og møtevirksomhet i kommunen. Øvrige saker
behandles av kommunestyret selv, ved bruk av fjernmøter.
Vedtak om å gi formannskapet delegasjonsmyndighet vil være en midlertidig myndighet
uavhengig av delegasjonsmyndigheten som er gitt av kommunens delegasjonsreglement, og vil
ikke medføre endringer i eksisterende delegasjonsreglement. Vedtakets gyldighet er fra
vedtakstidspunkt og gjelder frem til 1.januar 2021, eller frem til kommunestyret igjen kan møtes
på ordinært vis innen den tid. Etter den tid vil kun kommunens delegasjonsreglement igjen gjelde
fullt ut, og formannskapets delegasjonsmyndighet vil igjen være gitt i samsvar med reglementets
innhold.

.
Rådmannen i Karmøy, 24.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET KORONAUNNTAK
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 29/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt mot 9 stemmer (FRP 4, H 1, MDG 2, SV 2)

Vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak
på vegne av kommunestyret innenfor:
-

saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
plansaker – regulering
saker som behandles regionalt
garantisaker

2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.

3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av ikke
prinsipiell betydning.

4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20.
september 2020 eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.

5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte etter
vedtaksdato.

6. Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i denne
tiden og viser forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker avgjort
etter delegert fullmakt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2762
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

11.05.2020

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ÅRSMELDING 2019

Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Karmøy kommune
v/postmottak ( via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

20/057/033/tha

Toril Hallsjø

07.02.20

Arkiv

Telefon

52 75 73 50

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – ÅRSMELDING 2019
I følge kommunelovens § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt
arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.
Vedlagt følger særutskrift i sak 3/20 fra møtet i kontrollutvalget 05.02.20 og
kontrollutvalgets årsmelding for 2019.
Årsmeldingen er godkjent av utvalget og oversendes kommunestyret med følgende
innstilling:
Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til
orientering.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon 52 75 73 50/95 98
69 79 eller på e-post tha@kontrollutvalgene.no.

Med hilsen
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:

Særutskrift 5/20
Signert årsmelding 2019

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
SÆRUTSKRIFT
Onsdag 5. februar 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.45

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt
(KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud,
KPMG AS, Bergen i sak 2/20

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og
Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:
SAK 5/20

UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/
tillegg).
Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.
og innstilling til kommunestyret:
Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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KARMØY KOMMUNE

KONTROLLO G K VA L I T E T S U T VA L G E T
ÅRSMELDING
2019

Osneshavn

Foto: T. Hallsjø

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
KARMØY KOMMUNE

INNLEDNING

Kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til
kommunestyret om utvalget sin virksomhet og hvilke saker og tema som er
tatt opp og behandlet i 2019.
I følge kommuneloven § 23-5 skal «kontrollutvalget rapportere resultatene
av sitt arbeid til kommunestyret».
1. OM KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal
føre det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen og selskaper som
kommunen eier eller er deleier i gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer
på en trygg måte. Ordningen er hjemlet i kommuneloven og der er en egen
forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn kommunestyret, og
rapporterer og innstiller til dette. Utvalget har eget reglement, vedtatt av
kommunestyret i 2011 og revidert i 2014.
2. UTVALGETS MEDLEMMER

Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal
ha minst fem medlemmer, og etter kommuneloven skal minst et medlem
velges blant representantene i kommunestyret. Ansatte i kommunen er
utelukket fra valg til kontrollutvalget. Medlemmene kan heller ikke være
medlem eller varamedlem i andre utvalg eller i styrer eller bedriftsforsamlinger i selskaper der kommunen har eierinteresser.
Utvalget har i 2019 hatt følgende medlemmer:
Faste:
Varamedlemmer
Leder
Einar R. Endresen (FrP)
1. Frode Ingebrigtsen (FrP)
Nestleder

Svein Andreas Næsse (Ap)

Medlem

Brit Astrid Grønning (H)

Medlem

Per Inge Sjurseth (FrP)

Medlem

Solrun Gjerdevik (V)

Medlem

Wenche Lindtner (Sp)

Medlem

Øyvind Meistad (KrF)
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2. Cecilie Soo Juell (Frp)
1. Elin K. Johannessen (Ap)
2. Jarle (Utsira) Nilsen (Ap)
1. Ernst Vikingstad (H)
2. Harald Bredahl (H)
3. Liv Gørild Johannessen PDK
1. Ståle Roness (V)
2. Andrea M. S. Simonsen (V)
1. Tollak M. Kaldheim (Sp)
2. Emil Sørheim (Sp)
1. Bjørn Egil Hatteland (KrF)
2. Olene Mjølhus Koch (KrF)
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Leder var utvalgets kommunestyrerepresentant. Dersom det ikke hadde vært
tilfelle, har både leder og nestleder møte- og talerett i kommunestyret når
utvalgets saker blir behandlet.
Ordføreren har møte- og talerett i utvalget, men har i 2019 møtt i to møter
(mars og mai). Rådmannen har ikke møterett, men kan innkalles. Rådmannen
har i 2019 møtt seks ganger og i ett møte har stedfortreder stilt for henne.
I tillegg har økonomisjef, regnskapssjef, budsjettsjef, innkjøpssjef, kommunalsjefene helse/omsorg og oppvekst/kultur, omsorgssjef, skolesjef, rektor
v/KVO, kvalitetsrådgiver, seksjonssjef areal/bygg og arkivleder møtt og
redegjort i saker.
For valgperioden 2019- 2023 har Karmøy kommunestyre valgt følgende:
Faste:
Leder

Varamedlemmer
1. Geir Sigurd Ådland (KL)
2. Bård Austbø (KL)

Tor Inge Melhus (KL)

Nestleder

Linn Utseth (H)

1. Ernst Vikingstad (H)
2. Sigrid-Anne Havn Varne (H)

Medlem

Bjørn Hundhammer (Frp)

1. Hans Kristian Arnøy (Frp)
2.Elvira Kristin Svendsen (Frp)

Medlem

Thor Otto Lohne (A)

1. Kurt O. Bjørnnes (A)
2. Rhonda Helen Nes Lothe (A)

Medlem

Elisabeth Kalstø (MDG)

1. Maria Kalstø (MDG
2. Jon Espeset (MDG)

Medlem

Ørjan Fjellkårstad (Sp)

1. Solrun Gjerdevik (V)
2. Karl Magnus Kirkhus (Sp)

Medlem

Torunn Tvedt (KrF)

1. Kåre Bakkevold (KrF)
2. Norunn Byrknes (KrF)

Utvalgsleder er utvalgets kommunerepresentant.
Møtene blir gjort kjent på kommunens og sekretariatets hjemmesider
(www.kontrollutvalgene.no). Der legges ut også sakspapirer, protokoller,
rapporter og annet informasjon knyttet til tilsyn og kontroll.
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3. UTVALGETS MØ TE AKTIVI TET I 2019

Kontroll- og kvalitetsutvalget har i 2019 hatt 7 (8)) møter. Møtene har vært
holdt på rådhuset. Kontrollutvalg skal ha åpne møter, men de skal/kan lukkes
når det er hjemlet i lov. Møtene kunngjøres i fellesannonsering. Sakspapirer til
utvalgets møter legges på kommunens nettsider, samt sekretariatets
hjemmesider. Presse og publikum har ikke møtt fram i 2019, men flere av
sakene har fått presseomtale.
Utvalget har hatt 48 (45) saker til behandling og har fått 75 (65) saker til
orientering.
Av sakene ble 9 (8) saker sendt videre for behandling i kommunestyret.
Endresen, Grønningen og Gjerdevik deltok på kontrollutvalgskonferansen i
regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) på Gardermoen i februar. På
konferansen til Forum for kontroll og tilsyn i Kristiansand i juni deltok
utvalgsleder. På dagskonferansen for kontrollutvalg i Rogaland i Sandnes
deltok et medlem og et varamedlem. Normalt er samlingen i november, men
pga. valg av nye utvalg ble den skjøvet til 9. januar 2020. l og revisjon
4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPG AVER

Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til internt tilsyn og kontroll gjennom
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4.1

REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte. Kontrollutvalget skal også holde seg orientert om
revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med lov og forskrift, god
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser.
Kontroll- og kvalitetsutvalget hadde i møtet 15.05.19, sak 15/19 kommunens
regnskap for 2018 til behandling, sammen med regnskapet for Karmøy
vannverk. Revisjonen hadde avgitt revisjonsberetning uten presiseringer eller
forbehold.
Utvalget uttalte følgende:
«Karmøy kommunes årsregnskap for 2018 pr 15.02.19 er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 28 380 255.
Kontroll- og kvalitetsutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto
driftsresultat med 73,3 mill. kr, som utgjør 2,4 % av driftsinntektene. Dette er over
teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 % og en del lavere
enn i fjor, med 4,5 %.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2018, mener kontroll- og kvalitetsutvalget at
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årsregnskapet for 2018 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av
kommunens virksomhet i 2018 og for kommunens økonomiske stilling pr.
31.12.18.
Ut over ovennevnte har kontroll- og kvalitetsutvalget ingen merknader til Karmøy
kommunes årsregnskap for 2018.»
4.2

FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det årlig blir gjennomført
forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontrollutvalget skal minst
en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret. Planen for 2016-2020
ble vedtatt av kommunestyret i 19.09.16, sak 66/16. Ny plan for 2020-2024
skal bli vedtatt i år. Planene skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Rapport om «Ivaretakelse av oppgaver i forbindelse med
samhandlingsreformen» ble lagt fram for utvalget i mai. Undersøkelsen
avdekket svakheter og forbedringsområder. Revisors anbefalinger var satt
opp i fem punkter. Kommunestyret vedtok i maimøtet, 01.07.19, sak 77/19, at
de ønsket tilbakemelding etter 9 måneder, dvs. våren 2020.
Utvalget bestilte så ny rapport i mai, og denne skulle se nærmere på
«Personvern». Rapporten var klar til septembermøtet. Også her var
resultatet at kommunen har forbedringspotensial og revisor kom med
anbefalinger nedtegnet i ni punkter. Denne saken vil bli lagt fram for
kommunestyremøtet 25.11.19, sak 122/19. Det ble satt 12 måneders frist.
Et prosjekt om «rus- og psykisk helse» ble valgt i høst som nytt prosjekt og
rapport skulle være ferdig nyåret 2020. Valget var på bakgrunn av vedtatt
plan, men da revisjonen hadde undersøkt for å utarbeide prosjektplan mente
de at nytten ikke ville stå i forhold til kostnadene. Det hadde vært flere tilsyn
innen feltet uten funn av særlige avvik.
I desember ba utvalget om en prosjektplan om «Tidlig innsats». Det ble valgt
utenom planen, men utvalget støttet revisor at dette prosjektet kunne ha
større verdi enn det som tidligere var vagt.
Oppfølging av rapportene «Kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg»
og «Kvalitet i barnehagene» ble lagt fram for kommunestyret i mai og juli,
sakene 49/19 og 76/19.
4.3

SELSKAPS- OG EIERSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget er også pålagt å påse at det blir ført kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m. Kontrollutvalget skal
minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. Ny plan for 2016-2020 og retningslinjer for slik kontroll ble
vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.16, sak 67/16. Ny plan vil bli
utarbeidet og vedtatt i år.
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Samordnet selskapskontroll med eierkommunene av Karmsund Havn IKS ble
vedtatt og gjennomført i 2018. Rapport ble lagt fram for kommunestyret som
sak 68/18. Det ble satt 12 måneder for frist for tilbakemelding. Svar på
oppfølging av rapporten ble overlevert fra KH i april 2019 og fra rådmannen i
juni. Saken blei lagt fram for kontrollutvalget i juni og videresendt til
kommunestyret sitt møte 01.07.19, sak 78/19.
I tilbakemeldinga fra rådmannen var det tatt inn at kommunen har avholdt to
eier- og styreseminarer i perioden og at kommunen framover vil legge inn
tema om eierstyring i den obligatoriske opplæringen av folkevalgte etter
valget. Eierskapsmelding er nå lovpålagt for alle kommunene å utarbeide.
Tilsyn med selskapene er også gjennomført ved at utvalget har fått
orienteringer fra ledelsen i kommunale selskaper eller selskaper kommunen
har eierinteresser i.
Selskaper som har blitt invitert og møtt i 2019 er Destinasjon Haugesund &
Haugalandet AS, Haugaland Vekst IKS, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat
IKS og Haugaland Næringspark AS.
4.4

TILSYN MED REVISOR/REVISJONEN

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens
planer og rapporter. Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra
ansvarlig revisor. Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

KPMG AS har siden 01.07.16 vært kommunens revisjonsselskap. Avtalen
gjaldt til 31.06.20, men ble forlenget med 1 år til 31.06.21 ved bruk av
kommunens opsjonsavtale. Sak om bruk av opsjon eller ny anbudsrunde ble
lagt fram for kommunestyret i juni, sak 75/19. Arbeidet med ny
anbudskonkurranse vil starte i vår og valg av revisjonsselskap vil skje til
høsten 2020.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra KPMG er Roald Stakland Han har
møtt i fire av sju møter.
Forvaltningsrevisorene har kontor i Bergen og de har møtt i fire av møtene i
2019.
KPMG AS har lagt fram uavhengighetserklæring, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimrevisjonsarbeidet og lagt fram prosjektplaner for
kommende rapporter og utarbeidet rapporter.
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4.5

TILSYN MED FORVALTNINGEN

Tilsyn med forvaltningen er gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer
fra rådmannen om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.
Utvalget fikk på marsmøtet orientering om hva kommunen gjør i forhold til mer
ekstremvær. Kommunikasjonsrådgiver orientert blant annet om beredskapsplanverket og arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser. I maimøtet ble det
gitt orientering om kommunens krav til underleverandører og oppfølging av
kontrakter av og om det psykososiale skolemiljøet av Karmøyskolene.
Utvalget har også bedt administrasjonen orientere om tilbudet til nyankomne
flyktninger, hvor skolesjef og rektor ved Karmøy Voksenopplæringssenteret
møtte. I samme møte ble det også orientert om areal- og bemanningsnormen
i kommunale barnehager og beregning av tilskudd til private barnehager etter
at utvalget fulgte utvalgsleders oppmoding om å undersøke dette nærmere.
Utvalget har i 2019 fått to henvendelser fra innbyggere. Den ene gjaldt bruk
og leieforhold av et område ved Sundsvegen, hvor administrasjonen har
redegjort for dette både i september- og desembermøtet.
Den andre gjelder klage på kommunens forvaltningspraksis for et regulert
boligområde på Skår. Saken vil bli lagt fram for utvalget i første møte i februar
2020 som referatsak.
Slike enkeltsaker ligger som regel utenfor utvalgets mandat og blir dermed
avvist. Slike saker kan imidlertid være innspill til en mulig tema for
forvaltningsrevisjon på overordnet nivå.
Tilsyn med forvaltningen har også vært gjennomført ved at utvalget er blitt
orientert
om
vedtatt
budsjett,
økonomiplaner,
økonomirapporter,
fylkesmannens tilsynsrapporter.
5. BUDSJETT/ REGNSK AP FOR KOMMUNENS KO NTROLL AR BEID
Funksjon 1100

REGNSKAP 2018

BUDSJETT 2019

RGNSKAP 2019

KONTROLL OG REVISJON

1030-1195 Utvalgets utg.
1270 Revisjonstjenester
1375 Sekretariatstjenester
Sum utgifter

96 472
971 385

214 000
1 082 000

72 137
889 404

365 000
1 432 857

377 000
1 673 000

376 000
1 337 540

Utvalget behandlet høsten 2019 forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for
2020. Totalrammen ble satt til kr 1 717 000 eks. mva. Av dette er kr 213 000
avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 389 000 til sekretariatstjenester og kr
1.115 000 til kjøp av revisjon. Det er da som tidligere år budsjettert med ca.
700 timer til forvaltningsrevisjon og til selskapskontroll.
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6. SEKRETARI AT

Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs.
ikke knyttet opp mot rådmannen eller revisjonen. Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert 01.01.05 og har vært i drift i 15 år.
Selskapet er eid av ti kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte.
Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene,
administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med tre revisjonsselskaper,
andre interkommunale selskap i regionen og sekretariatene i Rogaland, Agder
og Hordaland.
Fast sekretær for utvalget har vært daglig leder Toril Hallsjø. Sekretariatet har
egne hjemmesider www.kontrollutvalgene.no hvor sakskart, protokoller og
rapporter blir lagt ut fortløpende.
Fra Karmøy kommune har Alf H. Aronsen vært representantskapsmedlem for
IKSet med Jarle (Utsira) Nilsen som vara. Representantskapsmøtet ble
avholdt 06.05.19 og Nilsen møtte. Ny strategiplan for selskapet ble blant
annet vedtatt.
For valgperioden 2019-2023 er Einar R. Endresen valgt som medlem av
representantskapet med Asbjørn Eik-Nes som varamedlem.
OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2019 har vært som planlagt. Det har blitt behandlet to
forvaltningsrevisjonsrapporter og bestilt en ny rapport for ferdigstillelse i 2020.
Utvalget har også behandlet oppfølging av tre tidligere rapporter.
Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis
gjennom året. I tillegg har utvalget invitert ledelsen i selskaper der kommunen
har eierinteresser i for å bli orientert om driften og deres planer videre.

***
Kopervik, 05.02.20

Tor Inge Melhus (KL)
(sign.)
Linn Utseth (H)
(sign.)

Thor Otto Lohne (A)
(sign.)

Bjørn Hundhammer (FrP)
(sign.)

Torunn Tvedt (Krf)
(sign.)

Elisabeth Kalstø (MDG)
sign.)

Ørjan Fjellkårstad (Sp)
(sign.)
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SAKSPROTOKOLL - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS
ÅRSMELDING 2019
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 30/20
Behandling:
Medhaug (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber om at Kontroll og kvalitetsutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon vedrørende
kunnskap om, opplæring i og bruken av kommunens kvalitets- og journalsystem ved våre sykehjem.»
Endresen (FRP)fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber Kontroll- og kvalitetsutvalget om snarlig å fremme sak om plan for kommende
forvaltnings- og selskapskontroller, med innstilling om rekkefølge på aktuelle prosjekter.»

Votering:
Innstilling med to tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.
2. Kommunestyret ber om at Kontroll og kvalitetsutvalget gjennomfører en
forvaltningsrevisjon vedrørende kunnskap om, opplæring i og bruken av kommunens
kvalitets- og journalsystem ved våre sykehjem.
3. Kommunestyret ber Kontroll- og kvalitetsutvalget om snarlig å fremme sak om plan for
kommende forvaltnings- og selskapskontroller, med innstilling om rekkefølge på aktuelle
prosjekter.

SAKSPROTOKOLL - REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.04.2020, saksnr. 13/20
Behandling:
Lindtner (Sp) viste til at hun er ansatt som pilgrimskoordinator i Karmøy kommune og fratrådte
som inhabil, jf. fvl § 6.1.
Rygh (KrF) tiltrådte som møteleder.
8 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Rygh fratrådte som møteleder.
Lindtner tiltrådte.
9 representanter til stede.

Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av
fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.

2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del av
budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

SAKSPROTOKOLL - REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 41/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av
fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.

2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del av
budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

John Arve Hveding
19/5883

Arkiv: C89
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

29.04.2020
04.05.2020
11.05.2020

REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av
fylkekommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.
2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet disposisjonsfond.
3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del av
budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
I samarbeid mellom Karmøy Kommune, Rogaland fylkeskommune, Karmøy kirkelige fellesråd,
Stavanger Bispedømme (SBD) og Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) startet våren 2019 et
forprosjekt for etablering av et regionalt kystpilegrimsenter på Avaldsnes. Rogaland
fylkeskommune hadde avsatt kr 200 000 til formålet under forutsetning av kommunen kunne
bidra med de sammen midlene. Det ble foretatt en omprioritering av ledige lønnsmidler og
prosjektleder (pilegrimskoordinator) ble ansatt i Karmøy kommune 1.10.2019 og frem til 30.04.20.
Prosjektet skulle finne fram til og velge modell for finansiering, organisering og drift av
Kystpilegrimsleia. Vedlagt saken følger en rapport fra forprosjektet.
Prosjektet skal nå over i en ny fase og forprosjektperioden er over. Fylkeskommunen har i sin
økonomiplan for 2020-2023 vedtatt et årlig tilskudd på kr 400 000 til drift av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Dette tilskuddet forutsetter at aktuelle samarbeidskommuner
bidrar samlet med tilsvarende beløp.
Kystpilegrimsleia
Forprosjekt Kystpilegrimsleia Rogaland – Nidaros startet i 2011 og var et samarbeid med de
daværende fem fylkeskommunene og de fire bispedømmene langs vestlandskysten. Målet var at
erfaringer og ideer fra forprosjektet skulle videreføres til et hovedprosjekt som muliggjorde
lansering av Kystpilegrimsleia i 2014. Et av de sentrale målene for Kystpilegrimsleia var å
etablere en sammenhengende reiserute langs kysten som en del av St. Olavsledene til Nidaros og
Europeisk kulturvei med utgangspunkt i kulturminner og hellige steder. Bruk av leia skal
fremme kunnskap om historie, kulturminne, miljøforståelse, fysisk aktivitet og folkehelse, samt
tilrettelegging for bruk og vern av kulturarven. Målet er å få til en internasjonal reiselivssatsing
og gi en dypere opplevelse av kysthistorie, pilegrimstradisjoner, kirkehistorie og de
kulturhistoriske aspektene rundt dette. Dette skal blant annet gjøres ved en felles regional satsing
på pilegrimsleia langs kysten ved å løfte frem kulturminne, pilegrims- og kysthistorie. Det er
også et mål å øke næringsutvikling knyttet til pilegrimsaktiviteter og turisme langs kysten og ses
i sammenheng med ulike reiselivsmiljø. Kystpilegrimsleda har et potensial for å trekke flere
besøkende til nøkkelstedene og regionale pilegrimssenter enn de som kommer i dag. For å få til
et godt reiselivsprodukt og verdiskaping med Kystpilegrimsleia som tema vil både kulturminner,
helligsteder, overnatting, matservering og transport være sentrale elementer.
Langs kystpilegrimsleia er det 26 nøkkelsteder fra Egersund til Nidaros. Ved valg av
nøkkelsteder er det lagt vekt på steder som har en spesiell historisk og/eller religiøs betydning og
steder som har kulturminner fra middelalderen. I Rogaland er det 5 nøkkelsteder hvor Avaldsnes
er et av dem sammen med Egersund, Obrestad fyr/Hå gamle prestegard, Stavanger domkirke og
Utstein kloster/Utstein pilegrimsgard.
I de nasjonale pilegrimsledene er det også flere regionale pilegrimssentrer (RPS). Avaldsnes er
plukket ut til å være et av tre regionale pilegrimssenter langs Kystpilegrimsleia. Hvert enkelt
regionalt senter vil ha en samarbeidsavtale med det nasjonale pilegrimssenteret (NPS) i
Trondheim. RPS skal koordinere satsingen i sitt geografisk definerte ansvarsområde, som for

Avaldnes er Rogaland. Ut over de primære oppgavene kan hvert enkelt RPS legge til andre
oppgaver innenfor satsingens hovedretning, og gjennom dette tilpasse arbeidet til lokale og
regionale forhold, behov og muligheter.
Regionalt pilegrimssenter (RPS)
Arbeidsoppgavene til de regionale sentrene kan deles inn i to kategorier: internt mot de ulike
samarbeidspartnere og eksternt mot de som bruker pilegrimsleden. RPS vil være et «fyrtårn»
langs leia og blir viktig for koordinering og utvikling av aktiviteter, pilegrimsturisme,
næringsvirksomhet, merking, skilting, frivillighet, Den norske kirkes engasjement, overnatting
og bespisning i sitt ansvarsområde. Det er derfor viktig å sikre lokal og regional forankring og
eierskap til satsingen. I føringen fra Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) legges det vekt på at RPS
skal organiseres og virke slik at samarbeid om pilegrimssatsingen fremmes mellom kommuner,
menigheter, næringslivsaktører, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner innenfor
regionen. RPS skal bidra til fornyelse og utvikling av pilegrimstradisjonen i Norge og legge til
rette for og iverksette konkrete tiltak som bidrar til å utvikle vandring på pilegrimsleden både
kvalitativt og kvantitativt. Arbeidet omfatter også informasjons- og veiledningsansvar om
pilegrimsvandringer generelt og vandringer langs kystpilegrimsleia fra Egersund til Nidaros og
innenfor eget geografisk område. Det kan også informeres om og legge til rette for
enkeltvandrere og fellesvandringer i sin region. NPS stiller som kar av det skal være ansatt en
person som er ansvarlig for den daglige driften ved senteret.
Valg av driftsmodell
Det er i dag flere regionale pilegrimssentrer (RPS) for de ulike Olavsledene knyttet til det
nasjonale pilegrimssenteret. Disse har også ulik driftsmodell, men flere av disse mottar i dag
økonomisk støtte fra blant annet det nasjonale pilegrimssenteret og kommuner.
Driftsmodell for RPS på Avaldsnes synes så langt mest naturlig å bli kommunal.
Pilegrimskoordinator har i prosjektperioden vært tilsatt ved Oppvekst og kulturetaten i
Karmøy kommune, en løsning som foreslås videreført med tanke på nærhet til sektor kultur som
i dag har fagansvaret for Avaldsnes og reiseliv. Disse aktørene er viktige samarbeidspartnere for
samordning, drift og videreutvikling av det regionale senteret. Det er i dag flere aktører på
Avaldsnes og man ønsker ikke flere aktører enn nødvendig.
Det vil også bli etablert en lokal styringsgruppe på 6 medlemmer som har bekreftet sin
deltakelse: frivillig, prost i Karmøy prosti, reiselivsrådgiver Karmøy kommune, pilegrimskontakt
fra Stavanger Bispedømmeråd, ansatt prosjektleder for kulturisme og arrangement ved Museum
Stavanger og pilegrimskoordinator i Karmøy.
Økonomi
Det regionale kystpilegrimssenteret på Avaldsnes legger opp til et samlet budsjett på kr 2 mill.
Dette inkluderer alle lønns og driftskostnader. Da senteret også skal bistå de andre
nøkkelstedene for sin region vil det forventes noe reisevirksomhet. I oppstarten vil man i
hovedsesongen benytte stabburet like ved kirken og det vil være noen etableringskostnader med
dette i 2020.
Rogaland fylkeskommune bevilget i budsjett for 2019 kr 200 000 til forprosjekt med å etablere et
Regionalt Kystpilegrimssenter på Avaldsnes. I vedtaket var det en forutsetning om at kommunen
bevilget tilsvarende beløp for samme periode. Karmøy kommune valgte å omprioritere egne

midler slik at kunne starte forprosjektet. Disse midlene er blitt benyttet til lønns- og driftsmidler
ut april 2020. I budsjett for 2020 er posten, som de kommunale midlene som ble omprioritert fra i
2019, kuttet som en del av innsparingen innen sektor kultur.
I økonomiplanen til Rogaland fylkeskomme i perioden 2020-2023 er det årlig avsatt kr 400 000 til
drift av regionalt kystpilegrimssenter på Avaldsnes, under forutsetningen er statlig og
kommunal medfinansiering. Kommunene med tilhørende nøkkelsteder, og eventuelt andre
deltakerkommuner, er blitt utfordret til å gå sammen om en fordelingsnøkkel på tilsammen kr
400 000. Nasjonalt pilegrinssenter (NPS) har i sin langtidsplan lagt opp til at Kystpilegrimsleia
finansieres tilsvarende de øvrige sju ledene i Norge, med regionale sentre og en deling av
kostnadene på stat med 60 % og fylke/kommune med 40 %. NPS har dermed fremmet søknad til
revidert statsbudsjett på 4,8 millioner til hver av ledene. For Kystpilegrimsleia blir beløpet delt på
fire regionale sentre, med 1,2 millioner til hver. NPS utsteder tildelingsbrev der det er statlig
finansiering fra NPS til de eksisterende de regionale pilegrimssentrene (RPS). De har i tillegg
dialogmøter med hvert RPS, som følger opp dette gjennom budsjett-/regnskapsåret.
Det regionale kystpilegrimssenteret på Avaldsnes planlegges realisert ut i fra følgende
fordelingsnøkkel på årlige tilskudd:
Statlige midler via NPS
Rogaland fylkeskommune
Karmøy kommune
Andre kommuner

kr. 1 200 000
kr. 400 000
kr. 125 000
kr. 275 000

Prosjektleder har også søkt eksterne finansieringskilder utenom kommunene, men har ikke fått
noen tilbakemeldinger på disse søknadene.
Rådmannens kommentarer:
Med Avaldsnes som Regionalt Pilegrimssenter (RPS) har kommunen mulighet til å imøtekomme
denne voksende interessen for pilegrimsvandringer, samtidig som enda flere lokale og
tilreisende får innblikk i Avaldsnes sin unike historie og kultur. I driften av senteret forutsettes
det medfinansiering fra fylkeskommunen og andre kommuner innenfor senterets geografiske
område. Et regionalt pilegrimssenter kan bidra til å få flere tilbud og besøkende til det historiske
Avaldsnes og styrke Avaldsnes sin posisjon som Norge eldste kongesete.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen er positiv til etablering av et regionalt kystpilegrimssenter ved Avaldsnes.

Rådmannen i Karmøy, 16.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Rapport Kystpilegrinsleia

Kystpilegrimsleia i Rogaland
1.10.2019 – 1.5.2020

Men også i vårt eget hjerte
er der hav å seile
der er skoger å gjennomstreife
og ødemarker å gå seg vil i,
og der er veier
som fører til vertshus
eller gudshus.
Alfred Hauge
06.03.2020
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Sammendrag
Pilegrimsvandring praktiseres i alle de store verdensreligionene. Pilegrimsreisene har
gjennom historien vært mange og hatt ulik karakter. I middelalderen vokste
pilegrimsbevegelsen seg sterkere og sterkere. Noen vandret for å gjøre bot, noen for å be om
hjelp, noen for å finne seg selv og Gud. På det meste deltok kanskje opp mot halvparten av
Europas befolkning i ulike former for pilegrimsvandringer. Etter reformasjonen i 1536 ble
pilegrimsvandringene forbudt. Og siden har de ikke hatt noen renessanse.
Ikke før nå – nesten 500 år senere.
Med Avaldsnes som Regionalt Pilegrimssenter (RPS) har vi mulighet til å imøtekomme
denne voksende interessen samtidig som enda flere lokale og tilreisende får innblikk i
Avaldsnes sin unike historie og kultur nærmest fra kristi fødsel til begynnelsen av
middelalderen.
De fire øvrige godkjente nøkkelstedene i Rogaland er også sentrale i opplevelsene langs
Kystpilegrimsleia.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Rogaland Fylkeskommune og Karmøy kommune for
tydelighet, framsynthet og raushet. Andre viktig aktører ved tilrettelegging av
prosjektstillingen har vært Stavanger Bispedømme (SBD) og Karmøy kirkelige fellesråd.
Både Rogaland fylke og Karmøy kommune har vært spydspisser i form av optimisme og
framtidstenkning overfor andre regioner langs leden. Så langt har RPS på Avaldsnes vært
det eneste senteret langs Kystpilegrimsleia med en person i 100 % prosjektstilling.
Vi er glade for at Rogaland fylkeskommune fortsatt vil være en aktiv medspiller til fast drift
av Kystpilegrimsleia gjennom vedtak av bidrag under visse forutsetninger.
Takk til alle politikere, ansatte i kommune, fylkeskommune, bispedømme,
Opplysningsvesenets fond og Riksantikvar, ansatte i forprosjekt og prosjekt.

Pilegrimskoordinator Kystpilegrimsleia, Karmøy kommune, Wenche Lindtner, 6.3.2020

Forkortelser
Nasjonalt pilegrimssenter
Regionalt pilegrimssenter
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Bispedømme
Norwegian Centres of Expertise Tourism Fjord Norway

NPS
RPS
RFS
SBD
NCE
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Innledning
Kristne pilegrimsvandringer startet allerede på 300 tallet. Selv om motivene for
middelaldermenneskets pilegrimsvandringer i dag er fremmede for de fleste, søker mange
gjennom vandringen en mer kroppslig, sanselig og materiell spiritualitet enn hva det
tradisjonelt har vært rom for i Nord Europa. Andre søker pilegrimsvandringen som en
mulighet for nærvær i eget liv. For andre igjen handler pilegrimsvandringen om tilhørighet
til historie, kultur og natur, en mulighet til rekreasjon og fysisk aktivitet. Ulike motiver
flettes inn i hverandre. Ofte er det ikke eksplisitt uttrykte motiver som legges til grunn for
vandring, pilegrimsvandring er for mange en praksis som i seg selv er uttrykk for mening.
Felles for pilegrimer er likevel å være på vandring i den samme historie, natur og kultur,
felles å vandre mot samme mål.

Kystpilegrimsleia
Havet har vært viktig for menneskene langs kysten gjennom alle tider, båten uunnværlig.
Sannsynligvis har både tidligere norske og utenlandske pilegrimer valfartet langs kysten til
Nidaros. Det var raskere og mindre strabasiøst å ferdes med båt enn på land. I dag er
Nidarosdomen lagt inn i et nettverk av pilegrimsmål. De moderne rutene har i dag kommet
over fjellet og til fots. Kysten, havet og båten har manglet.
Kystpilegrimsleia har vært forsøkt gjenopprettet som pilegrimsled flere ganger.
Leia er i dag en av ni godkjente St. Olavsveier i Norge og i tillegg godkjent som Europeisk
Kulturveg.
Prosjekt Kystpilegrimsleia fra Egersund til Nidaros har vært et samarbeid mellom
bispedømmene og fylkeskommunene langs kysten, med delfinansiering fra Riksantikvaren.
Utvikling av en drifts- og finansieringsmodell for permanent drift etter prosjektperiode har
vært en forutsetning for godkjenningen.

Et tilbakeblikk
Forprosjekt Kystpilegrimsleia Rogaland – Nidaros startet opp i 2011. Her samarbeidet de
daværende fem fylkeskommunene og de fire bispedømmene langs vestlandskysten. Målet
var at erfaringer og ideer fra forprosjektet skulle videreføres til et hovedprosjekt som
muliggjorde lansering av Kystpilegrimsleia i 2014.
Første del av hovedprosjektet startet i 2014. I 2016 ble det vedtatt å styrke prosjektet med ny
prosjektledelse og NCE Tourism Fjord Norway (NCE) ble tildelt kontrakten. Oppgavene til
NCE Tourism var å ferdigstille Kystpilegrimsleia. Sommeren 2018 ble Kystpilegrimsleia
offisielt åpnet.
Totalt 25 nøkkelsteder ble skissert fra Egersund til Trondheim. Disse er sentrale i
Kystpilegrimsleia og er plukket ut av fylkeskommunene med bakgrunn i forhistorie og
kulturminner på stedet. Sentrale arbeidsoppgaver for nøkkelstedene ble vedtatt å være
merking, skilting, lokale turer og aktiviteter, utredning av overnattingsmuligheter og lokal
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mat, samarbeid med frivillige, lag og organisasjoner. Sentralt for nøkkelstedene er også salg
av pilegrimspass og stempel.
Kystpilegrimsleia gikk i over i en ny fase fra mai 2019. Prosjektet skulle finne fram til og
velge modell for finansiering, organisering og drift av Kystpilegrimsleia.
Ved hvert RPS skulle det ansattes en person som var ansvarlig for den daglige virksomheten.
Den første pilegrimskoordinatoren langs Kystpilegrimsleia ble ansatt 1.10.2019 i Karmøy
kommune. Prosjektstillingen var et samarbeid mellom Karmøy Kommune, Rogaland
Fylkeskommune, Karmøy kirkelige fellesråd, Stavanger Bispedømme (SBD) og Nasjonalt
Pilegrimssenter (NPS).

Mål
Prosjektet har som mål å sette Rogaland på det nasjonale og internasjonale pilegrimskartet
ved å få i gang langsiktig og målrettet arbeid med pilegrimsvandringer og pilegrimsseilaser,
og ved å involvere aktører som gir god kraft til dette arbeidet. Dette er et prosjekt som har
lokalbefolkningen, frivillige lag og organisasjoner, samt lokale næringsdrivende innen
overnatting, mat, transport og attraksjoner som sine viktigste medspillere. Satsingen
forventes å få både et historisk, kulturelt og åndelig faglig innhold, stimulere til økt fysisk
aktivitet samt åpne nye muligheter for verdiskapning i et reiselivsmarked.
Prosjektperioden har som mål å gå over til fast drift fra 1.5.2020.

Avgrensinger
Prosjektperioden til pilegrimskoordinator er seks måneder.
Det geografiske området er avgrenset til RPS på Avaldsnes samt fire øvrige nøkkelsteder i
Rogaland: Egersund, Hå gamle prestegård og Obrestad fyr, Stavanger med domkirken og
Rennesøy med Utstein kloster og Utstein Pilegrimsgard.
Foruten RPS i Rogaland, skal det på sikt opprettes driftsmodeller ved RPS i Vestland, Møre
og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner.
RPS-er er så langt stedfestet i Bergen og på Selje. 1.1.2020 ble det ansatt en person i 60 % på
Selje.

Valg av driftsmodell
Det skal velges driftsmodell for RPS som beskriver oppdrag, oppgaver, ansvar og
myndighet. I tillegg skal det avklares med NPS hvilke oppgaver som skal sentraliseres til
dem og hvilke oppgaver som legges på RPS.
Utkast til samarbeidsavtale mellom RPS Avaldsnes og NPS er skissert i vedlegg 2.
Valg av driftsmodell for de øvrige åtte ledene i St. Olavsvegene har vært ulike.
Driftsmodell for RPS på Avaldsnes synes så langt mest naturlig å bli kommunal.
Pilegrimskoordinator har i prosjektperioden vært tilsatt ved Oppvekst og kulturetaten i
Karmøy kommune, en løsning som foreslås videreført med tanke på nærhet til kultursjef og
reiselivsrådgiver.
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6 medlemmer av lokal styringsgruppe for RPS Avaldsnes har bekreftet deltakelse: Frivillig,
prost i Karmøy prosti, reiselivsrådgiver Karmøy kommune, pilegrimskontakt fra SBD, ansatt
prosjektleder for kulturisme og arrangement ved Museum Stavanger, og
pilegrimskoordinator i Karmøy.
Naturlige saker til behandling i lokal styringsgruppe vil være:
• Virksomhetsplan
• Videreutvikling av RPS på Avaldsnes
• Utvikling av innhold i lokale pilegrimsaktiviteter
• Mottak av pilegrimer
• Bedriftsnettverk for lokale næringsdrivende langs leden
• Vedlikehold av leden
• Markedsføring
• Økonomi
Naturlige kontaktnett (tilfeldig rekkefølge):
• Kommuner med nøkkelsteder i Rogaland
• Kommuner der leden går gjennom i Rogaland
• SBD
• Turistforeningen
• Frivillige organisasjoner og lag
• Ulike reiselivsaktører
• Destinasjonsselskap
• Friluftsrådet Vest
• Menigheter og kirkelige fellesråd
• Næringsliv langs leden
• Historielag
• Ulike kirkesamfunn
• Grunneiere
• Private sponsorer

Finansiering
RFK bevilget allerede i budsjett for 2019 kr. 200.000 til start av forprosjekt med å etablere
Regionalt Kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Karmøy kommune bevilget tilsvarende beløp
for samme periode.
På siste fylkestingsmøte i Rogaland i 2019 ble det vedtatt å sette av kr. 400.000 i
økonomiplanen for 2020-2023 til drift av regionalt senter på Avaldsnes. Forutsetningen er
statlig og kommunal medfinansiering.
Kommunene med tilhørende nøkkelsteder, og eventuelt andre deltakerkommuner, vil bli
utfordret til å gå sammen om en fordelingsnøkkel på tilsammen kr. 400.000.
NPS har i sin langtidsplan lagt opp til at Kystpilegrimsleia finansieres tilsvarende de øvrige
sju ledene i Norge, med regionale sentre og en deling av kostnadene på stat med 60 % og
fylke/kommune med 40 %. NPS har dermed fremmet søknad til revidert statsbudsjett på 4,8
millioner til hver av ledene. For Kystpilegrimsleia blir beløpet delt på fire regionale sentre,
med 1,2 millioner til hver.
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Rogalandsbenken på Stortinget har mottatt anmodning om behandling av NPS sin
Langtidsplan, inkludert finansiering av de ulike ledene.
NPS utsteder tildelingsbrev der det er statlig finansiering fra NPS til de eksisterende RPS. De
har i tillegg dialogmøter med hvert RPS, som følger opp dette gjennom budsjett/regnskapsåret.
RPS Avaldsnes planlegges realisert ut i fra følgende fordelingsnøkkel på årlige tilskudd:
NPS via revidert statsbudsjett
RFK
Karmøy kommune
Stavanger kommune
Egersund kommune
Hå kommune

kr. 1 200 000
kr. 400 000
kr. 125 000
kr. 200 000
kr. 40 000
kr. 35 000

Det er samtidig naturlig å jobbe mot bidragsytere av engangssummer til blant annet utgifter
ved skilting og vedlikehold av merking.
Aktuelle mottakere for søknad om årlig støtte vil være Riksantikvar, Bispedømmeråd,
Kirkeråd, Opplysningsvesenets Fond, Sparebank Stiftelse, Gjensidige Stiftelse, lokale
sparebanker, kirkelig fellesråd.
En naturlig del av finansieringsarbeidet vil også være å gi innspill til budsjettprosesser i
fylke og kommune vedrørende RPS og nøkkelsteder.

Karmøy kommune
Karmøy kommune har fra begynnelsen av 1980 årene arbeidet med utvikling av
reiselivsnæringen. Den første reiselivsplanen for kommunen ble utarbeidet i samarbeid
mellom næringssjef og reiselivsansvarlig i 1987. I denne planen ble det vedtatt at
satsningsområdene fremover skulle være Skudeneshavn og Avaldsnes/Visnesområdet.
Kystkulturprosjektet medførte at Karmøy kommune valgte å satse på reiselivsnæring og
opprettet reiselivsrådgiverstilling.
I Reiselivsplan vedtatt av Karmøy kommunestyre i 2016, kan vi blant annet lese:
Kommunen må vise et godt vertskap ved ivaretakelse av det fysiske utemiljøet. Dette er fellesgoder,
men også spesielt med tanke på førsteinntrykket en danner seg på et nytt sted. Det må være enkelt
å finne frem (skilting/infrastruktur)… Det forutsettes at driftsavdelingen tar ansvar for denne
infrastrukturen.
Politisk, nasjonalt så vel som internasjonalt, er det bred enighet om at kulturarven er viktig
for verdiskapingen i samfunnet. Karmøy har et kulturbasert reiseliv.
Manglende tilbud til lokale og tilreisende barnefamilier har vært uttrykt i ulike evalueringer.
Aktivitetsheftet Viking for en dag på Avaldsnes er et av flere tilbud som sammenfaller godt
med aktiviteter det er ønskelig å presentere besøkende familiepilegrimer.
Tett samarbeid mellom reiselivsrådgiver i Karmøy kommune og pilegrimskoordinator vil
føre til sterkere bærekraft for reisenæringen.
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Øvrige kommuner/nøkkelsteder
Foruten regionalt pilegrimssenter på Avaldsnes er det utpekt fire nøkkelsteder i Rogaland.
Egersund med Egersund kirke, Hå kommune med Hå gamle prestegard og Obrestad fyr,
Stavanger med domkirken og Rennesøy med Utstein kloster og Utstein Pilegrimsgard.
I midten av februar besøkte pilegrimskoordinator samt kontaktpersoner fra NPS, RFK og
SBD nøkkelstedene i Rogaland. Finansieringsnøkkel ble et naturlig tema på disse møtene.
Kommunale kontaktpersoner, frivillige og ansatte ved nøkkelstedene deltok på møtene.
Øvrige kommuner som ikke er nøkkelsteder, men likevel er en del av Kystpilegrimsleia, blir
også kontaktet for å avklare interessen for bidrag i form av tilskudd eller praktiske ressurser.
Sola kommune har foreløpig sagt seg villig til bidrag i form av merking innad i kommunen.
Stavanger kommune markerer 1150-års jubileum for slaget ved Hafrsfjord i 2022. Øvrige
kommuner i Rogaland er invitert til deltakelse av jubileet. Kystpilegrimsleia blir av noen
beskrevet som en reise fra Viking til pilegrim. Leia fra Stavanger til Trondheim ble brukt av
pilegrimer i mellomalderen. Det er ikke unaturlig å anta at etablering av Kystpilegrimsleia
og markering av rikssamlingen i Hafrsfjord vil kunne gi gode samarbeidspunkter.

Rogaland Fylkeskommune
Fylkeskommunene har og har hatt en sentral rolle i pilegrimsarbeidet gjennom blant annet
kulturminne- og friluftsforvalterarbeid. RFK vil også framover kunne bidra til god kontakt
opp mot andre aktører innenfor de ulike utviklingsområdene. Andre pilegrimsleder har sett
gode resultater av et trepart-samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og RPS. Hver
høst samles fylkeskommuner som er berørt av pilegrimssatsingen til møte med NPS og RPS.
Tett samarbeid med fylkeskommunene har vist seg å gi gode synergier for framtidig
pilegrimsarbeid.
Se ellers avsnitt om finansiering.

Verdiskapning
Begrepet verdiskapning retter seg mot både økonomisk og ikke økonomisk karakter.
Ikke økonomisk verdiskapning kan beskrives som tradisjoner, historisk verdi,
identitetsskaping, pedagogisk verdi, kunnskapsverdi og opplevelsesverdi. Verdiene under
ikke økonomisk forståelse kan på sikt skape økonomiske verdier. Stedene langs
Kystpilegrimsleia kan følgelig virke som positiv lokaliseringsfaktor for nye etableringer
innen overnatting, reiseliv, dagaktiviteter, kortreist mat for å nevne noen få muligheter.
I 2013 bestilte Karmøy kommune en rapport fra Kolofon som het: Utredning omkring og
organisering av det historiske Avaldsnesområdet. Visjonen til Avaldsnes blir i denne rapporten
sitert som blant annet: Avaldsnes skal være et kulturelt kraftsenter.
Avaldsnes peker på et ønske om å være bevisst på merkevarebygging der satsing på kultur
er i sentrum. Ved plassering av RPS på Avaldsnes har aktørene vist at pilegrimsarbeidet er
en viktig målgruppe.
I følge analyse som ble gjennomført av Telemarksforskning i 2019 viser denne en nedgang i
vekst av arbeidsplasser i reiselivssektoren siden 2013. (Saksframlegg Karmøy kommunestyre
10.2.2020 sak 6/20). Satsing på pilegrimsarbeid på Avaldsnes vil føre til styrking av
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merkevarebyggingen og utvikle nye arbeidsplasser innenfor den kulturelle
reiselivsnæringen.
Kontakt med Nordvegen Historiesenter og Opplev Avaldsnes er opprettet. Markering av
prøvedrift av RPS på Avaldsnes ble naturlig gjennomført på Nordvegen Historiesenter.
Vi har også hatt møter rundt planlegging av informasjonstavler. Firma er for tiden i ferd med
å utarbeide tilbud.
Opplev Avaldsnes er positive til mottak av pilegrimer i turistsesongen. De ønsker å tilby
stempel og pilegrimspass til besøkende.
Kirkevergen ved Karmøy kirkelige fellesråd er positiv til lån av tidligere stabbur på
parkeringsplassen ved Olavskirken på Avaldsnes. Pilegrimene vil oppleve det som positivt
hvis de kan ha et eget sted hvor de blir tatt i mot, får nødvendig informasjon i tillegg til pass
og stempel. I forbindelse med anløp av 99 cruiseskip til Haugesund vil turistene bli tatt godt
i mot på flere områder: Nordvegen Historiesenter, Olavskirken og RPS ved stabburet.
På sikt er det et stort ønske om at prestegårdslåven like ved Olavskirken og Historiesenteret
skal kunne tas i bruk til blant annet RPS. Karmøy kommunestyre vedtok kjøp av låven fra
Opplysningsvesenets fond i 2018. I tillegg arbeides det med heving av et godt bevart
skipsforlis ved Gloppeneset. Det er et stort ønske om at skipet også stilles ut i
prestegårdslåven. Tilsammen vil Avaldsnes da kunne tilby nyrenovert Olavskirke fra rundt
1250, restaurerte kongshallruiner fra samme tidsepoke, Nordvegen Historiesenter med
fortellinger om Avaldsnes som Norges eldste kongesete, historisk aktivitetspark for barn og
unge, Bukkøy med friluftsopplevelser og historie samt driftsbygning med blant annet godt
bevart skipsvrak og flott mottak av pilegrimer. Karmøy har mange kvaliteter og
særegenheter. Med reiselivsfyrtårn som Avaldsnes, ligger et stort potensial av internasjonal
interesse som kan benyttes enda bedre ved å videreutvikle aktivitetene.

Merking
God merking og tilrettelegging med informasjonstavler, skal være med og bidra til den gode
pilegrimsopplevelsen, og til større lokal og regional bruk, til fordel for folkehelse og
kulturformidling. Merking av leden, kulturminnene og overnattingstilbudene, vil bli satt i
system ved hjelp av samarbeid med kommunene og frivillige aktører, lag og foreninger.
Det er viktig å utvikle pilegrimsaktiviteten nedenfra. For i det hele tatt å stimulere til
pilegrimsvandring er det aller viktigste godt merkede leder og overnattingsmuligheter.

Overnatting
Et bredt utvalg av tilbydere er allerede registrert på nettstedet til pilegrimsleden.no.
Spesielt pilegrimer som går langt ønsker enkel og rimelig overnatting. Ulike alternativ har
vært undersøkt for å imøtekomme den etterspørselen. Magasingården i Visnes blir brukt til
leirskole i skolemånedene. Det kan se ut til at tilbudet kan være aktuelt for månedene der
skolene ikke gjennomfører skolebesøk. Pilegrimene kan i Visnes benytte seg av bad, felles
kjøkken og oppholdsrom.
Karmøy har godt utvalg i ulike typer overnattingssteder. Det er viktig at Kystpilegrimsleia
knytter seg opp mot aktører som allerede finnes, et eksempel kan være Kystled. Kystled
satser primært på å legge til rette for ikke motorisert ferdsel. Fokus er kystkultur, natur og
friluftsliv. Kystled kan på Karmøy tilby overnatting i gapahuk på Lindøy ved Røyksund.
Kleivå gardscamping på Bokn, Haugaland Gard i Vikedal og Skrabbavikjå opplevelsessenter
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i Hervik kan være tilbydere som også har enkel overnatting og mat med aktiviteter som kan
være interessante for lokale pilegrimer.

Mat
Flere steder langs kysten av Rogaland er det muligheter for å tilby kortreist mat. Smaken av
Vikingland har gjort et tiltak for å fremme lokale matprodusenter. På Haugalandet kan
REKO-ringen tilby utsalg på parkeringsplassen ved Amanda storsenter. Muligheten for å
tenke videre samarbeid med et lite utsalg på Avaldsnes er ikke fremmed.

Skole
Det er ønskelig å innlede samarbeid med skolene i Rogaland i form av pilegrimsvandringer.
Samarbeidet er tenkt å bestå av forarbeid på skolen og pilegrimsvandring med båtskyss på
aktuelle deler av strekningene.
Via pilegrimsarbeid har Den kulturelle skolesekken mulighet til å gi barn og unge utfoldelse
med egne kulturelle aktiviteter. Elever mellom 6 til 19 år er innlemmet i ordningen. Satsinger
fra andre leder som Med føttene styrker vi røttene og Stein i skoen – ild i hjertet gir gode impulser
til videre lokale planer

Kirke
Pilegrimskonfirmant er et av tilbudene det kan være aktuelt å samarbeide med kirken om.
Ungdommene vil da få et undervisningstilbud der største delen av samlingen er ute i friluft.
Besøk til lokale kirker under vandring, båttur, sykkeltur vil være naturlig innhold.

Videreføring og informasjonsspredning
Ved å fokusere på både kulturminner og kulturmiljø samt overnattingssteder, transport og
aktivitet vil en kunne øke næringsutviklingen som er knyttet til pilegrimsaktivteten i
Rogaland. Det er et sentralt mål at Kystpilegrimsleia skal inngå i reiselivssatsingen. Det er
viktig å øke den lokale bevisstheten og engasjementet rundt Kystpilegrimsleia.
NPS har et brukervennlig og godt informativt nettsted, pilegrimsleden.no. Nettstedet ble
fornyet 20.1.2020. Her kan man finne generell informasjon og informasjon om hver led.
Pilegrimer har i tillegg til informasjon på nett, også behov for papirbasert materiell.
Pilegrimene har ikke alltid nettilgang når de er på reise. Guidebøker og kart er fremdeles
flittig benyttet underveis. Nøkkelstedene i Rogaland har vært klar med samarbeid om
brosjyrer, men avventer foreløpig til profilmanual fra NPS er ferdig.
Ansattressurs i 20 % som pilegrimskontakt fra SBD er i sluttfasen med guidebok om
Kystpilegrimsleia.

Utfordringer
Prosjektperioden 1.10.19 til 1.5.20 har en kort tidsramme. Mandatet til pilegrimskoordinator
kan oppsummeres med finansiering og fast drift av Kystpilegrimsleia i Rogaland. Når hoved
leveransene er vedtatt vil framtidig drift være avhengig av nasjonal bevilgning i tillegg til
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tilskudd fra fylke og kommuner. Prosjektet kan måtte avsluttes uten at det er gitt vedtak om
fast drift av Kystpilegrimsleia fordi revidert statsbudsjett behandles etter at prosjektperioden
avsluttes 1.5. Møte med RFK for å avklare mulighet for forskuttering er underplanlegging.

Avslutning
Pilegrimsarbeidet omfatter mange virksomhetsområder. Pilegrimsturer er blitt et stadig mer
populært fenomen. Kjernen er likevel den samme som tidligere: En søken, tett på natur,
kultur og religion. Forventet verdiskapning for en videre satsing har både sosiale, kulturelle,
miljømessige, folkehelsemessige og økonomiske sider ved seg.
Kystpilegrimsleia ønsker å gjøre pilegrimsleden tilgjengelig for så mange som mulig.
Prosjektet viser tydelig at vi har et stort potensiale i Kystpilegrimsleia, i Rogaland og langs
hele Vestlandet.

Men også i vårt eget hjerte
er der hav å seile
der er skoger å gjennomstreife
og ødemarker å gå seg vil i,
og der er veier
som fører til vertshus
eller gudshus.
Alfred Hauge
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Vedlegg 1
Gjennomførte og planlagte aktiviteter i prosjektperioden
• 24. oktober 2019:
Informasjon om Kystpilegrimsleia til ansatte i Den norske kirke i Karmøy
• 14. november 2019:
Markering av prøvedrift av Regionalt pilegrimssenter på Avaldsnes.
• 16.-17. november 2019:
Info-stand under «Jul i Visnes»
• 25. november 2019:
Første arbeidsmøte med nøkkelstedene i Rogaland
• 4.-5. desember 2019
Forum for pilegrimsarbeid ved Nasjonalt Pilegrimssenter.
Innlegg med informasjon om Kystpilegrimsleia.
• 11. januar 2020
Informasjon om Kystpilegrimsleia ved utvidet styremøte på Utstein Pilegrimsgård
• 17. januar 2020
Stormøte ved Historiesenteret på Avaldsnes. Innlegg om Kystpilegrimsleia
• 25. januar 2020
Pilegrimsforum på Utstein pilegrimsgård.
• 28. januar 2020
Informasjon om Kystpilegrimsleia på eldretreff på Ferkingstad
• 11.-13. februar 2020:
Besøk til nøkkelstedene i Rogaland. Fokus på merking, oppdatering av kartspor,
samarbeid med lokale aktører, samarbeid med kommunene,
finansieringssamarbeid mellom kommunene.
• 25.-27. februar 2020
Tema- og forummøte Nasjonalt Pilegrimssenter
• 17. mars 2020
Presentasjon hos formannskapet i Hå
• !8. mars 2020
Presentasjon hos formannskapet i Eigersund
• 30. mars 2020
Presentasjon hos formannskapet i Karmøy
• 1. april 2020:
Medarbeiderdag Karmøy kirkelige fellesråd. Tema: Det hellige rommet – og
vandringen dit.
Innlegg om Kystpilegrimsleia, gjennomføring av kort pilegrimstur.
• 28.-29. april 2020
Forummøte Nasjonalt Pilegrimssenter
• 26.-27. mai 2020:
Pilegrimstur over Karmøy i samarbeid med frivillige og prostidiakon.
• 13.-18. juli 2020:
Pilegrimsferd med Hardangerjakten Caroline af Sandnes.
• 5. september 2020
Seminar: Reiser og pilegrimsmål i middelalderen
Under arbeid: Informasjonstavle på Avaldsnes.
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Vedlegg 2

SAMARBEIDSAVTALE
mellom
Nasjonalt pilegrimssenter, org. nr. 938966397 –
heretter benevnt «NPS»
og
Regionalt pilegrimssenter, sted, [ org. nummer] –
heretter benevnt «RPS».
Nasjonalt pilegrimssenter og Regionalt pilegrimssenter er sammen benevnt
«partene».
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1. Innledning
Et Regionalt pilegrimssenter, som har samarbeidsavtale med NPS, inngår i
nettverket av den statlig finansierte og koordinerte pilegrimssatsingen.
Samarbeidsavtalen regulerer partenes ansvar, myndighet, rettigheter og
forpliktelser i tilknytning til pilegrimssatsingen, og definerer et geografisk
ansvarsområde for det respektive RPS.
Tildelingsbrev og samarbeidsavtaler mellom NPS og RPS skal gi trygghet om
gjensidig forpliktelse for helhetlig drift av pilegrimsleden, herunder ressurser til
finansiering, drift og utvikling. Et RPS kan være et av flere samarbeidende senter
langs en godkjent pilegrimsled, som i dialog med NPS får oppdrag og økonomisk
tildeling definert i et årlig tildelingsbrev.
RPS skal koordinere satsingen i sitt geografisk definerte ansvarsområde. De
primære oppgavene ved et RPS er spesifisert i eget notat, og følger som vedlegg
til avtalen. Ut over de primære oppgavene kan hvert enkelt RPS legge til andre
oppgaver innenfor satsingens hovedretning, og gjennom dette tilpasse arbeidet til
lokale og regionale forhold, behov og muligheter.

2. NPS’ og RPS’ hovedoppgaver
NPS har det overordnede ansvaret for at samarbeidsavtalen oppfylles, og har
ansvar for at samarbeidsavtalen innrettes slik at den bygger opp under felles mål
for pilegrimssatsingen nasjonalt. RPS skal bidra til gjennomføring av
pilegrimssatsingen regionalt i henhold til de oppgaver og forpliktelser som fremgår
av denne samarbeidsavtalen. Jf vedlegg til denne avtalen: RPS hovedoppgaver

3. RPS sitt geografiske ansvarsområde
Et RPS skal være avgrenset til et geografiske ansvarsområde, samtidig som det
forplikter seg til å samarbeide og koordinere sitt arbeid for pilegrimssatsingen, slik
at de tilfredsstiller alle gitte krav og forventninger til å motta statlig støtte i et
nasjonalt nettverk. Følgende avgrensing gjelder for RPS i denne avtalen:

4. Finansiering
NPS tildeling til RPS skal skje på bakgrunn av innsendte virksomhetsplaner og
oppdrag/oppgavebeskrivelser for RPS, jf. pkt. 2 over, og på grunnlag av fremlagte
budsjetter for RPS drift og utvikling. NPS gjør oppmerksom på at det ikke kan
etableres en driftssituasjon som forutsetter en økning i statstilskuddet, da
bevilgningen er gjenstand for vurderinger hvert år i sammenheng med
statsbudsjettet.

5. Rapportering
NPS bestemmer i tildelingsbrevet hvilke rapporteringsrutiner og -krav som skal
gjelde for RPS. Generelt stilles det krav til dokumentasjon av aktiviteter, tiltak,
resultater og effekt, samt krav til regnskap med revisorattestasjon m.v., jf. i denne
sammenheng de retningslinjer for tilskuddsforvaltningen som har fulgt som
årvisse vedlegg til NPS tildelingsbrev. RPS skal kvartalsvis og årlig rapportere til
NPS om status og fremdrift for egen virksomhet. NPS vil videre rapportere status
innpasset i NDRs årsrapport på egnet måte.
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RPS plikter på forespørsel fra NPS å sende fremdrifts-, økonomi-, statistikk- og
annen rapportering, samt gi informasjon som NPS trenger for å lede og ivareta
sine statlige forpliktelser for den nasjonale pilegrimssatsingen.

6. Digital kommunikasjon og markedsføring
RPS og NPS skal samarbeide om strategi for digital kommunikasjon og
markedsføring av pilegrimsarbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt. Primært skal
digital kommunikasjon og markedsføring foregå på www.pilegrimsleden.no og
www.stolavways.com
NPS skal utarbeide en overordnet strategi for all pilegrimssatsing nasjonalt og
samarbeid med andre land. NPS skal ha et overordnet ansvar for felles satsing
på digital plattform, og RPS skal bidra med innspill og oppdatering felles
hjemmeside og eventuelle egne sider på sosiale medier.

7. Led koordinator
Det skal opprettes en led koordinator for hver godkjente led, eksempelvis for
Gudbrandsdalsleden og Kystpilegrimsleia. Hver led/lei skal ha sine egne
koordinator for digital kommunikasjon, og dette kan bestå av en til flere personer
tilknyttet leden.
Led koordinator skal ha et informasjons- og veiledningsansvar ovenfor
primærbrukeren: pilegrimen. Led koordinator skal være synlig på ledens
internettside med bilde, navn og kontaktinformasjon, slik at brukeren kan ta
direkte kontakt for ytterligere informasjon eller råd.

8. Varighet
Avtalen gjelder for fire år fra den dato den er undertegnet av begge parter.
Avtalepartene skal møtes en gang hvert år for å drøfte samarbeidet og
forpliktelser med tanke på resultater og videre utvikling av pilegrimssatsingen.
Avtalen kan termineres av begge parter, dersom det oppstår vesentlige endringer
i premissene for drift av et RPS, herunder finansiering, endring av oppgaver,
oppdrag og organisering av pilegrimssatsingen nasjonalt eller regionalt. Det tas
forbehold om statlig finansiering på det årlige statsbudsjettet, og at
samarbeidsavtalen forutsetter tildeling fra departementet.

9. Tvist
Tvist søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Lykkes ikke dette,
kan eventuelle tvister forelegges Kulturdepartementet, som tar stilling til hvordan
tvisten skal avgjøres.
Sted, dato:

___________________________
Regionalt pilegrimssenter

_________________________
Nasjonalt pilegrimssenter
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SAKSPROTOKOLL - REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 31/20
Behandling:
Nilsen (Ap) redegjorde for Lindtner (SP) sin habilitet, hvor Lindtner er å anse som direkte inhabil
jf. fvl. § 6 (1) grunnet at hun har denne prosjektstillingen i dag, og har vært med å utarbeide
saksframlegget i saken.
Lindtner (SP) fratrer.
Risdal (SP) tiltrer.
45 representanter til stede.
Protokolltilførsel ved Paulsen (SV) vedrørende stemmeforklaring:
«SV stemte mot denne saken i denne omgang. SV mener at vedtak om økonomisk støtte til
regionalt kystkultursenter kan utsetjast til kommunestyret får framlagt samla sak om
budsjettsituasjonen – jamfør orientering fra rådmannen i formannskapet 04.05.»

Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot to stemmer (SV 2).

Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av
fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.

2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del av
budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

SAKSPROTOKOLL - PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY
SKOLE VEAVÅGEN
Formannskapet behandlet saken den 17.02.2020, saksnr. 14/20
Behandling:
Grindhaug (KRF) fremmet fellesforslag fra AP, FRP, KRF, SP og V om tillegg som pkt. nr. 3:
Sak om tomtevalg skal først behandles i hovedutvalg oppvekst & kultur og hovedutvalg teknisk & miljø før
fremleggelse i formannskap og endelig behandling i kommunestyre 11.mai.
Votering:
Innstillingens pkt.1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremsatt av Grindhaug (KRF) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.

I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

3. Sak om tomtevalg skal først behandles i hovedutvalg oppvekst & kultur og hovedutvalg
teknisk & miljø før fremleggelse i formannskap og endelig behandling i kommunestyre
11.mai.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Kåre Ellingsen
20/1670

Arkiv: 153
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

17.02.2020
16.03.2020

PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

SAKSFRAMSTILLING

Rådmannen viser til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret
17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1. for investering står: Det bygges ny skole i
Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og
tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes
startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
Prosess rundt tomtevalg er blitt noe forsinket på grunn av at det sent i prosessen i 2019
kom opp et nytt alternativ til tomt som var verdt å utrede. I tillegg er det viktig å ha et så
godt grunnlag som mulig for å kunne mene noe om kommende kostnader knyttet til de
ulike alternativene. Det planlegges nå for at sak om tomtevalg til ny skole Veavågen legges
frem for politisk behandling i hovedutvalg teknisk og miljø 28. april, formannskapet 4.
mai, og påfølgende kommunestyre 11. mai. Rådmannen har oppfattet det slik at tempo
skal prioriteres, og saken kan da rekke hovedutvalg teknisk og miljø, men ikke oppvekst
og kultur før formannskapet den 4. mai. Rådmannen overlater til kommunestyret å ha en
endelig mening om dette.
Investeringsprosjekt «Ny skole Veavågen» er i gjeldende økonomiplan planlagt med
oppstart i 2021 og ferdigstillelse i 2024. Vedtatt budsjettramme er på 303 mill. kroner og
prosjektet er i rød fase – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %).
Kalkylen på 303 mill. kroner er foreløpig og basert på at det føres opp en ny skole for 400
elever fordelt på rundt 5.400 m2 på eksisterende skoletomt. Kalkylen er videre basert på at
all bygningsmasse på dagens tomt skal saneres unntatt SFO bygningen, noe som er i tråd
med løsningen i prosjektrapporten utarbeidet av Norconsult i mai 2018.
Det jobbes nå med å utarbeide et beslutningsunderlag angående tomtealternativene. For å
kunne utarbeide nødvendig kvalitet og kostnadsestimat for de ulike alternativene vil det
være behov for å kartlegge grunnforhold, potensiell plassering og utnytting av tomt,
infrastruktur og ledningsnett, med mer. Noe av dette krever kjøp av tjenester.
Investeringsprosjektet har ikke budsjettmidler i 2020. Rådmannen foreslår derfor at 0,5
mill. kroner av investeringsbudsjett 2021 avsatt til Ny skole Veavågen flyttes til budsjett
2020 for at det skal kunne utføres nødvendige undersøkelser for å styrke
beslutningsgrunnlaget knyttet til tomtevalg for ny skole. Budsjettendringen påvirker ikke
prosjektets totalramme.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med forslag til vedtak som fremgår
av side 1, herunder:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra

avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

Rådmannen i Karmøy, 05.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY
SKOLE VEAVÅGEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 32/20
Behandling:
Risdal (SP) fratrådte etter behandling av sak 31/20.
Lindtner (SP) tiltrådte etter behandling av sak 31/20.
45 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 23.04.2020, saksnr. 9/20
Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd støtter rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 12/20
Behandling:
Stangeland foreslo:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer å bli tatt med i hele prosessen fra planlegging til
ferdigstilling og må få være med i prosjektgrupper, ikke bare i referansegrupper.
Budal foreslo:
Tomtevalget i rådmannens innstilling gjør det mer sannsynlig at bygget og uteområdene møter kravet til
universell utforming.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen med Stangeland
og Budals tilleggsforslag.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg
2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.
3. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer å bli tatt med i hele prosessen fra
planlegging til ferdigstilling og må få være med i prosjektgrupper, ikke bare i
referansegrupper.
4. Tomtevalget i rådmannens innstilling gjør det mer sannsynlig at bygget og uteområdene
møter kravet til universell utforming.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 43/20
Behandling:
Leder viste til saksprotokoll fra ungdomsrådet i sak 9/20 og opplyste om at
ungdomsrådet enstemmig støtter rådmannens innstilling
Skorpe (H) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet. Han fratrådte under
habilitetsvurdering.
8 representanter til stede.
Skorpe enstemmig erklært habil og tiltrådte, jf. fvl § 6.2.
9 representanter til stede
Krog (MDG) foreslo å gå inn for alt. 1, nåværende skoletomt.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (MDG) for Krogs forslag.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.04.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Leder viste til ettersendte saksprotokoller fra ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og hovedutvalg teknisk og miljø.
Alsaker (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
8 representanter til stede.
Alsaker enstemmig erklært inhabil, jf. § 6 (2).
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Alsaker tiltrådte.
9 representanter til stede.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 40/20
Behandling:
Borg (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av en mer inngående utredning av alle tomtealternativene.

Medhaug (H) fremmet forslag til nytt punkt 3 og punkt 4:
Nytt punkt 3:
Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike alternative
løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell etterbruk av dagens skolebygg
bør også avklares i saken.
Nytt punkt 4:
Hovedutvalg oppvekst og kultur følger saken gjennom hele prosessen.
Karmøylista og Høyre fremmet fellesforslag om utsettelse av saken.

Votering:
Det ble først votert om samlet utsettelsesforslag.
Forslag om utsettelse falt mot 7 stemmer (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1, SV 1).
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Det ble votert over rådmannens innstilling punkt 1 og 2.
Innstillingen punkt 1 og 2 ble vedtatt mot 1 stemme (KL 1).
Det ble votert over tilleggspunkt 3 og 4 fremsatt av Medhaug.
Tilleggspunkt 3 ble vedtatt mot 1 (SV 1) stemme.
Tilleggspunkt 4 falt mot 6 (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1) stemmer .

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:

 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

3. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike
alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell
etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.
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LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg
2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
I forbindelse med behandlingen av budsjett- og økonomiplan 2019 – 2022, vedtok
kommunestyret følgende:
Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal
startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanlegging forutsettes
startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
Innledningsvis har rådmannen vurdert flere alternativer for lokalisering av ny barneskole.
Alternativene er vist på vedlagt kart.
Rådmannen har etter sin innledende vurdering konkludert med at det er to alternative tomter
som er aktuelle for videre utredning av egnethet for lokalisering av ny barneskole i Veavågen. Ett
av alternativene er dagens skoletomt, det andre alternativet er å bygge ny skole på gnr. 3, bnr.
439 og del av gnr. 4 bnr. 12. Dette alternativet omfatter eiendommer som i dag i hovedsak er vist
til boligformål i godkjent reguleringsplan. I uformell kontakt med grunneier er det gitt uttrykk
for at et kommunalt erverv av arealer kan la seg realisere.
Beslutningsprosess:
I utgangspunktet skulle tomtevalget skje i løpet av 2019. Av ulike årsaker var ikke dette mulig å
gjennomføre. Nå ser en for seg at endelig beslutning blir tatt i kommunestyremøtet 11. mai, etter
innledende behandling i hovedutvalgene for oppvekst og kultur og teknisk og miljø.
I flere sammenhenger blir det anbefalt at valg av lokalisering for såpass sentrale bygg som en
barneskole, blir avklart i revisjonen av kommuneplanens arealdel. Karmøy kommune har
tidligere avklart tomtelokalisering i kommuneplanprosessen; for eksempel Stangeland
barneskole. I andre tilfeller har man avklart spørsmålet i en egen prosess; for eksempel ny
barneskole i Vormedalsområdet.
Det at valg av tomt skal gjennomføres i løpet av våren 2020, legger noen begrensninger for hvilke
beslutningsprosesser som kan gjennomføres. Det betyr for eksempel:


Valg av tomt kan ikke skje i forbindelse med en mulig kommuneplanrevisjon i
kommunestyreperioden 2019 – 2023.



Det vil ikke være mulig å gjennomføre en formell reguleringsprosess med alternative
tomtevalg.



Kravet til framdrift betyr at tomtevalget må avklares gjennom en prosess som ikke
følger bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven. Tomtealternativene
er imidlertid utredet og vurdert med en detaljering som er større enn det en ville hatt i
forbindelse med en kommuneplanbehandling.

Forholdet mellom skole og tettsted:

I utgangspunktet er Veavågen et tettsted som i hovedsak er utbygd med eneboliger. Det må i
denne sammenhengen være lov å si at tettstedsstrukturen i liten grad bærer preg av streng
styring av arealbruk og etablering av infrastruktur. Sentrum av tettstedet kan oppfattes som litt
utflytende, men sentrale offentlige og private funksjoner ligger likevel slik at de blir oppfattet
som å ligge i tilknytning til hverandre. Da tettstedet fikk kirke i 2009, ble den lokalisert i det som
oppfattes som tettstedets sentrum.
Parallelt med byggingen av kirken ble det åpnet for etablering av detaljvarehandel innenfor
industriområdet i Veakrossen. Dette har utvilsomt svekket detaljhandelen og dermed redusert
aktiviteten i sentrum. I neste omgang har dette medført at sentrum i Veavågen kan oppfattes som
mindre tydelig.
Seinere har kommunen bygd sykehjem og bygg med andre omsorgsfunksjoner i Veakrossen.
Disse byggene har funksjoner for større områder enn Veavågen, så det er gode begrunnelser
knyttet til kommunikasjoner for ikke å legge byggene i sentrum av tettstedet. Likevel kan dette gi
et inntrykk av at sentrum i tettstedet svekkes. Med samme begrunnelse og i samme retning,
trekker etableringen av Danielsen ungdomsskole innenfor industriområdet. Nå er dette riktignok
en midlertidig plassering, men det som er den aktuelle, permanente tomta ved Storhall Karmøy
er heller ikke med på å styrke sentrum.
Oppsummert viser dette at når en skal lokalisere offentlige funksjoner bør en vie oppmerksomhet
mot at Veavågen sentrum behøver de funksjoner som kan legges til sentrum av tettstedet dersom
sentrum skal styrkes. I generell sammenheng peker mange på dette som et mål for den
arealplanleggingen som har som mål å styrke sentrumsutviklingen i mindre tettsteder.
Kriterier for valg av alternativer:
I den foreliggende utredningen er følgende forutsetninger lagt til grunn for tomtevalget:


Tomta skal gi plass til en barneskole for 350 elever i henhold til vedtatt skolebruksplan.



Helsedirektoratet anbefaler at nye skoler med mer enn 300 elever skal ha minst 15 da
tilgjengelig uteområde pluss 25 m2 per elev over 300. Anbefalt uteareal for en skole med
350 elever er 16,25 da. I tillegg kommer areal til skolebygget og parkeringsareal. Basert på
erfaringstall settes dette skjønnsmessig til ca. 4 da. Totalt tomteareal blir da ca. 20 da.



Tomta skal være sentralt plassert i tettstedet og kunne fungere som arena for ulike
aktiviteter også etter skoletid.



Skolen er viktig for tettstedet og plassering av ny skole skal styrke utviklingen av sentrum
i Veavågen.



Tomta skal ha sentral plassering i forhold til etablerte og framtidige boligområder. Det er
et mål at flest mulig elever skal kunne komme seg til skolen uten at det blir stilt krav om
skoleskyss.



Tomta skal gi muligheter for etablering av trafikksikre adkomstforhold.

Vurderte alternativer:
I den innledende prosessen omkring valg av ny tomt for Veavågen skole, var det et ønske om å
finne ei tomt så nær Storhall Karmøy at man kunne benytte hallen til kroppsøvingsundervisning,

til glede for både kommunen og halleieren. Det er ikke ubebygde arealer som ligger så nær hallen
at det vil kunne etableres en skole som vil fungere i sambruk med hallen.
Rådmannen har funnet to tomtealternativer som så aktuelle at det er foretatt en detaljert
utredning og vurdering av utbyggingsmulighetene. Det ene alternativet er eksisterende
skoletomt, det andre aktuelle alternativet er ny skole på gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12.
Disse alternativene er seinere i dokumentet vurdert nærmere av rådmannen.
Andre alternativer som er vurdert:
Tomt ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av gnr. 5/6, gnr. 5/420 m.fl),
Tomtestørrelse:

22,6 da som vist på kart. Størrelsen er fleksibel og kan økes/reduseres.

Regulering:

Boligområde, friområde og vegareal i reguleringsplan 291, Vea nord 1,
godkjent i 2003. Området må omreguleres dersom den skal ny skole skal
bygges her.

Vurdering:

Tomta ligger relativt sentralt i Veavågen, nord for Vea Sjoarveg og øst for
Austre Veaveg. Området er ubebygd og er i dag i aktivt bruk som
jordbruksområde. Gjennom området går det en åpen bekk. Med bakgrunn i
sin beliggenhet kan det være risiko for dårlige grunnforhold i området.
Tomta ligger i ytterkanten av det som kan oppfattes som sentrum i
Veavågen, og vurderes som en lokalisering som gir begrensende bidrag til
utvikling av sentrum i Veavågen. Tomta ligger rimelig sentralt i forhold til
etablerte og framtidige boligområder. Det er fullt mulig å etablere
trafikksikre adkomstløsninger ved en framtidig utbygging av ny skole på
tomta.
Tomta kan få en størrelse som er i samsvar med Helsedirektoratets
anbefaling av størrelse på tomt for en skole med inntil 350 elever.
Som utsnittet av reguleringsplanen for området viser, er det planlagt en
samleveg gjennom området. Denne samlevegen skal både være adkomst til
de planlagte boligene, men skal også være grunnlag for sanering av flere
avkjørsler til fylkesvegen. Dette kan komplisere en eventuell
reguleringsprosess.

Konklusjon:

Arealene er i aktiv bruk til jordbruksdrift. I prinsippet er arealene gjennom
reguleringsplan godkjent omdisponert til utbyggingsformål. Uten at det
spesifikt er sagt i kommunens jordvernstrategi, er det i
jordvernsammenheng gunstig at faktisk omdisponering av jordbruksarealer
blir skjøvet lengt mulig ut i tid. Tomta gir begrensende bidrag til
utviklingen av Veavågen sentrum og det er dessuten risiko for dårlige
grunnforhold. Samlet har dette ført til at rådmannen ikke har gått videre i
utredning av alternativet.

Tomt sør for Vestre Veaveg vest for «Klippen». (Gnr. 4/163, 164, 165, 166 og gnr. 4/18 )
Tomtestørrelse:

18,1 da som vist på kart. Størrelsen er fleksibel og kan økes ved at den
utvides østover.

Regulering:

Arealet er boligområde, friområde og vegareal i reguleringsplan 2052,
Sørbø, godkjent i 2013. Gnr. 4/18 er uregulert og vist til bolig i
kommuneplanen. Området må gjennom en omregulering dersom den skal
ny skole skal bygges her.

Vurdering:

Tomta ligger relativt sentralt i Veavågen, sør for Vestre Veaveg. Området er
småkupert og er ikke i aktivt bruk som jordbruksområde. Området er uten
trevegetasjon. Med sin beliggenhet kan det være risiko for dårlige
grunnforhold i området.
Tomta ligger i ytterkanten av det som kan oppfattes som sentrum i
Veavågen og gir marginale bidrag til utvikling av sentrum. Tomta ligger
likevel sentralt i forhold til etablerte og framtidige boligområder. Det er
fullt mulig å etablere trafikksikre adkomstløsninger ved en framtidig
utbygging av ny skole på tomta.
Tomta kan få en størrelse som er i samsvar med Helsedirektoratets
anbefaling av størrelse på tomt for en skole med inntil 350 elever.
Tomta kan få adkomst direkte fra Vestre Veaveg eller, om den utvides
østover for å inkludere del av gnr. 4/18, få adkomst via Ekrene og etablert
kryss med Vestre Veaveg. Som utsnittet av reguleringsplanen for området
viser, er det planlagt en samleveg gjennom området som skal betjene
framtidige boligområder sør for den mulige skoletomta.
En er kjent med at grunneier er i gang med en planprosess for å
byggemodne arealene til boligutbygging i samsvar med relativt nylig
godkjent reguleringsplan.

Konklusjon:

Tomta gir marginale bidrag til utviklingen av Veavågen sentrum og det er
dessuten risiko for dårlige grunnforhold. Dette sammen med at grunneier
har startet en prosess for å tilrettelegge for bolig utbygging, har ført til at
rådmannen ikke har gått videre i utredning av alternativet.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen viser til vedlagte vurdering der ulike egenskaper ved to av tomtealternativene blir
grundigere belyst.
En sammenligning av alternativer vil alltid inneholde elementer av skjønn og det vil alltid være
forhold som kan være grunnlag for diskusjon. Det samme gjelder hvilke forhold som kan sies å
være avgjørende for det valget som endelig blir gjort.
Begge vurderte alternativer til lokalisering er, dersom man betrakter dem i et større perspektiv,
sentrumsnære. Rådmannen mener at det er skoleutbygging på den nåværende skoletomta som
ivaretar den etablerte sentrumsstruktur og best oppfyller målsetningen om videreutvikling av

sentrum. På den andre siden har dagens skoletomt et betydelig, framtidig potensial for etablering
av andre servicefunksjoner som kan kombineres med utbygging av sentrumsnære boliger. I en
slik sammenheng må man nok være så realistisk at dette ikke nødvendigvis vil skje umiddelbart
etter at skolen er flyttet og tomtearealet er tilgjengelig. I denne sammenheng må dagens
bygningsmasse sies å være av negativ verdi for en framtidig utbygger.
De tomteutredningene som er gjort, viser at begge alternativer kan bli funksjonelle skoleanlegg.
Det er imidlertid en vesentlig forskjell mellom mulighetene som et areal på nær 30 da gir
sammenlignet med dagens skoletomt på 14 da; dette inklusive areal til bygg og parkering. For
rådmannen er det vesentlig at man i et langsiktig perspektiv etablerer et romslig anlegg med
kvaliteter og muligheter for utfoldelse også i naturområder.
Kostnader:
I vurderingen av de ulike tomtene er det lagt til grunn at kostnadene til selve skolebygget blir
like.
Der det oppgis anleggskostnader og andre kostnader, er dette anslag innenfor en usikkerhet på
+/- 30 %.
Til dagens tomt er tomtekostnadene primært knyttet til opparbeiding av uteområde og sanering
av dagens bygningsmasse. Til sammen er dette beregnet til 19,3 mill. En må sannsynligvis leie
brakker for undervisning i byggeperioden. Basert på erfaringstall fra brakkeleie knyttet til
utbyggingen av Vormedal ungdomsskole, vil dette beløpe seg til 11 mill.
Til den alternative tomta vil det være kostnader til opparbeiding av selve tomta. Dette omfatter
sprenging og masseutskifting Dessuten må det etableres VA-anlegg, ny adkomstveg,
parkeringsareal, snuplass for buss og uteareal. Tilsammen beløper dette seg til 49 mill. I tillegg
kommer erverv av tomtearealet på ca. 30 da. For ikke å gripe inn i en eventuell framtidig
forhandlingsprosess, vil ikke rådmannen på dette tidspunkt angi noen kostnad for selve
arealervervet.
Risiko:
Den alternative tomta med adkomstveg må reguleres. Utarbeiding av reguleringsplan innebærer
alltid en risiko knyttet til selve prosessen. Planavklaringen kan medføre uforutsett tidsbruk. For å
etablere adkomstvegen må det gjennomføres erverv av arealer fra tilgrensende tomter. Dette
trenger ikke å bli en enkel prosess.
I utbyggingsløsningen for den eksisterende skoletomta er det lagt til grunn at parkeringen skal
løses i sambruk mellom skole og Veavågen kirke. Dette må løses gjennom en avtale mellom
kommunen og Den norske kirke. I dette bildet hører det også med at dagens parkeringsplass eies
av Bedehuset Bethel og benyttes både av skolen og bedehuset. Dette er ikke nødvendigvis et
problem, men en løsning på parkeringsspørsmålet må avklares mellom partene.
Rådmannens konklusjon:
På bakgrunn av det som er sagt over, og på bakgrunn av det som framgår av de
tomtevurderingene som er gjort, vil rådmannen anbefale at en starter en prosess med målsetning
om at ny barneskole i Veavågen skal bygges innenfor del av gnr. 3, bnr. 439 og gnr. 4, bnr. 12.

Til grunn for rådmannens anbefaling ligger først og fremst hensynet til muligheten for å etablere
en skole med et romslig uteområde med ulike funksjoner som med bevisst planlegging også kan
inneholde naturterreng som gir grunnlag for variert aktivitet.
Det vil dessuten være krevende både organisatorisk og økonomisk å etablere midlertidige lokaler
i en situasjon der det skal bygges ny skole på dagens tomt.
Det vil være dyrere å etablere ny barneskole på en alternativ tomt, men sett i lys av tomtas
muligheter for å etablere et funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg, vil rådmannen anbefale at
kommunestyret velger denne løsningen.

Rådmannen i Karmøy, 06.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og problemstilling
Karmøy kommunestyre har gjennom behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 fattet vedtak om at
det skal bygges ny skole i Veavågen. Det har tidligere blitt utarbeidet en rapport med vurdering av to
utbyggingsløsninger på dagens skoletomt, men i etterkant av dette har det kommet opp et nytt alternativ til tomt
som kommunen ønsker å vurdere.
Omega Areal AS er engasjert av Karmøy kommune til å lage et grunnlag for vurdering av utbygging på den nye
tomten. Leveransen skal være et forslag til arealdisponering på tomten med prisestimat for opparbeiding (+/30%). Selve skolebygget skal ikke kalkuleres. Grunnet usikre grunnforhold er utarbeiding av
grunnundersøkelse også en del av oppdraget.

Figur 1 - Oversiktskart som viser tomta, eksisterende skole er markert med pil øst for tomta, kilde: kommunekart.com
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2 Bakgrunnstall og forutsetninger
2.1 Skolebygg
Elevtallsprognoser for Karmøy kommune viser at elevtallet ved Veavågen skole vil kunne komme opp mot 400
elever på mellomlang sikt. Utgangspunktet er på bakgrunn av dette en barneskole for 400 elever, med et
bruttoareal på 5400 m2, som inkluderer nødvendig idrettsareal.

2.2 Uteopphold
Helsedirektoratet (tidligere sosial- og helsedirektoratet) har utarbeidet en rapport («Skolens utearealer – om
behovet for arealnormer og virkemidler», utgitt 11/2003) som tar for seg areal- og funksjonsnormer av skolens
utearealer. I denne er det gitt følgende anbefaling til minimumsareal for uteoppholdsareal ved skoler:
•
•
•

Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2
Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca. 10 000 m2
Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2. For hver elev over 300 kommer
et tillegg på 25 m2.

Videre blir det anbefalt at det ved nye skoleanlegg blir stilt krav om at minstekravet til uteoppholdsareal skal
være tilfredsstilt, og at arealene skal være samlet innenfor skolens uteareal. For ny Veavågen barneskole med
400 elever, vil dette bety et arealbehov på 17 500 m2 netto uteareal innenfor tomtegrensen, når bygninger,
parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene elevene har til rådighet,
inkludert beplantning, bevart natur og lignende. Rapporten er klar på at størrelsen er en faktor, men at selve
utformingen og variasjonen er like viktig.
Karmøy kommune har ikke satt arealnormer til uteareal ved kommunens skoler, men viser til rapporten fra
helsedirektoratet som veiledende.

2.3 Parkering
SINTEF Byggforsk har i datablad 312.130 angitt parkeringsdekning på 0,6-1,0 parkeringsplasser per ansatt
ved skoler. Vi regner med 40 ansatte ved skolen, og legger til grunn 1,0 parkeringsplasser per ansatt med
grunnlag i at en da tar høyde for at det vil være noe gjesteparkering i tillegg.
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2.4 Oppsummering arealbehov internt på tomta
Funksjon

Areal (m2)

Skolebygning

5 400 m2 BRA

Uteoppholdsareal

17 500 m2

Kjørevei, parkering, areal for buss

3 500 m2
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3 Beskrivelse og vurdering av tomten
3.1 Planstatus
Tomtene (gnr/bnr 4/12 og 3/439) er i arealdelen i gjeldende kommuneplan i hovedsak avsatt til fremtidig
boligformål, og noe friområde langs eiendomsgrensene.

Figur 2 - Utsnitt av gjeldende kommuneplan 2014-2023, kilde: kommunekart.com

Området inngår i en vedtatt områdereguleringsplan (Krokhaug og SIljeberg, fra 2013), i tillegg til at vestlige
deler er omfattet av detaljreguleringsplan (Detaljregulering for Krokhaugen gnr/bnr 4/12 m.fl. fra 2016).
Detaljreguleringen legger til rette for boligformål med tilhørende anlegg. I områdereguleringen er østlig del av
tomten satt av til offentlig formål /skole. Se figur 3 under.
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Figur 3 - Nesten hele området er omfattet av reguleringsplan for Krokhaugen - 4/12 m.fl (2016), tomten er vist med
blå strek, områdereguleringsplanen omfatte rområdene rundt, kjelde: kommunekart.com

Etableringen av ny skole i området, er ikke i tråd med overordnet og gjeldende planer. Følgelig må det
utarbeides ny reguleringsplan som tilrettelegger for dette.

3.2 Tomteforhold
Området består av to tomter, gnr/bn 3/439 og 4/12, som henholdsvis har et areal på 13 274 m2 og 15 035 m2.
Samlet gir dette et areal på 28,3 daa. Arealet er i dag i privat eie, og kommunen er i dialog med grunneier om
et eventuelt tomtekjøp.
Tomten ligger med gangavstand på ca 300 meter fra sentrum og eksisterende Veavågen skole, omkranset av
eneboliger. Tomten er ubebygd, men det ligger en fraskilt boligtomt inni eiendommen i øst med tilkomst til
denne via veien forbi eksisterende skole. Det er også tilkomstveier til tilgrensende boliger i sørøst. Det går en
vei langs tomten i vest, Østhusneset, men det er ikke etablert tilkomst inn i området fra denne.
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Figur 4 - Oversiktskart, kilde: kommunekart.com

Tomten er kuppert, der det er høydedrag i nordvest (kote +24) og sørøst (kote +25). Terrenget skråner bratt
ned i en dal som deler tomten i to der det stedvis renner en bekk fra øst og ut i sørvest (kote +8). Tomten har
tett skog, og de lavtliggende områdene er våte myrområder. I høgdedragene kan en tydelig se bart fjell. Helt i
ytterkant av tomta i vest går det en 22kV høyspentledning i luftspenn.
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Figur 5 - Foto tatt fra høydedraget i sørøst og ned i dalsøkket som deler tomta i to, kilde: Omega Areal AS

Kulturminne og kulturmiljø
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor den aktuelle tomta, men det er et utenfor
(bautastein) som ligger sør for eiendommen. Her er det også registrert bygninger fra før 1900 (SEFRAK)
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Figur 6 - kart som viser registrerte kulturminner i området, kilde miljøkart.no

Natur- og friluftsliv
Det er ikke registrert rødlistearter, sårbare eller fremmede arter innenfor eller i nærheten av området. Heller
ikke prioriterte eller viktige naturtyper eller naturmiljø.
Det er ikke forhold som tilsier at området har spesiell landbruksverdi. Etter befaring i området var det noen tegn
på at deler av området blir brukt til lek/rekreasjon i forbindelse med tilgrensede eiendommer, men tett skog og
myrområder hindrer fremkommelighet på en del av området, og det er vanskelig å ta seg gjennom hele
området.
Trafikkforhold
Eksisterende veinett er forholdsvis smale boliggater uten fortau. Østhusvegen i vest er regulert i gjeldende
planer med 6,5 m bredde, i tillegg til fortau på 2,5 meter langs vestsiden av veien. Fartsgrensen er 30 km/t.
Munkajordvegen i øst er også regulert, men noe smalere (5,0 m veg, 1,75 m fortau).
Nord i Østhusvnesvegen er det utfordinger knyttet til trafikkstøy. I forbindelse med detaljregulering for
Krokhaugen er det beregnet trafikkstøynivå både for dagens situasjon, og ved utbygging av boliger som planen
legger opp til. Den aktuelle tomten er ikke utsatt for støy, men grunnet mye trafikk nord i Østhusvegen, og
ytterligere trafikk ved utbygging på tomten, er det eiendommer her som er utsatt for trafikkstøy. Konklusjonen i

- 10 Stor nok til å levere,

Kvassanesvegen 4

Telefon 97 54 00 00

Internett areal.omega.no

liten nok til å bry seg

5582 Ølensvåg

Epost

Org. Nr. 986 930 264

areal@omega.no

Tittel: Veavågen barneskole – utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12
Dato: 03.03.2020

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

støyvurderingen som er utført, var at utbygging av boliger i området ikke utløste krav om støyskjerming av
eksisterende bebyggelse.
Teknisk infrastruktur
Eksisterende vann og avløpsnett i området er ikke tilfredsstillende, flere av boligene rundt tomta har utslipp til
området. Kommunen har sett på løsning med en ringledning for vann, både alternativ med å legge spillvann i
samme grøft, og med separat spillvannsgrøft. Omkringliggende boliger er planlagt påkoblet til dette.
Grunnforhold
Løsmassekart fra NGU viser at området består av usammenhengende eller tynt dekke med hav/strandavsetning over berggrunnen. Området ligger for det meste under marin grense, og med dette kan det
være utsatt for kvikkleire. Som en del av tomtevurderingen er det derfor gjort er nærmere kartlegging av
grunnforholdene i området. Rapporten ligger vedlagt.

Figur 7 – Løsmassekart og marin grense. Skraverte områder ligger over marin grense, kilde: geo.ngu.no
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Figur 8 - Foto fra området, tatt fra dalsøkket med utsikt mot høydedraget i sørøst, kilde: Omega Areal AS

3.3 Oppsummering tomteforhold
Gjennomgang av tilgjengelige registreringer, kartbaser på nett og befaring i området viser at det er få
konfliktpunkt ved planlagt tiltak og virkningene av dette for miljø og samfunn.
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4 Planforslaget
4.1 Planlagt arealbruk
Tomta
Tomtearealet er på 28 300 m2. Østlig del består i dag av et tjern, i tillegg til at det ligger en boligeiendom inni
tomta i denne delen. Denne delen (ca. 4 daa) er derfor ikke utnyttet.
Grunnet påvist bløtere leirmasser i de lavtliggende områdene, er det planlagt masseutskifting i forbindelse med
opparbeiding av tomta, i henhold til anbefalinger i vedlagt geoteknisk rapport.
En har med forslaget tilstrebet balanse for masser av fjell/stein, slik at det vil bli lite behov for transport av
masser inn og ut av området. Eksisterende løsmasser i byggegropen er tenkt borttransportert
Skolebygget
Skolebygget er i forslaget planlagt slik at gymsalen blir liggende delvis under terreng, og funksjoner som er mer
avhengig av lys ligger i dalsøkket, men terrenget vil bli hevet noe i forhold til slik det er i dag. Bruksarealet på
5 400 m2, og bebygd areal utgjør 2 700 m2 (fotavtrykket). De ulike bygningsdelene har mellom 1-3 etasjer, der
gymsalen har dobbel etasjehøyde.

Klasserom i 1. og 2.
etg

Adm./ansatte i 3. etasje

Gymsal (dobbel etasjehøyde,
lysinnslipp vil være mulig fra øst og
nord, ellers er denne delen under
terreng)

Universell tilkomst over
taket og ned på
uteplassen i sørvest

Figur 9 - 3D-modell av mulig løsning for skoletomta, kilde: Omega Areal AS
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Eksempel – Lade skole og idrettshall i Trondheim

Figur 10 – Skolebygningen ligger delvis under terreng, og utearealene er lagt på flere nivå tilpasset terrenget, kilde:
https://www.eggen-arkitekter.no/lade-skole-og-idrettshall/

Figur 11 – Uteareal på takflaten, kilde: https://www.eggen-arkitekter.no/lade-skole-og-idrettshall/
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Vegnett og parkering
Planlagt hovudtilkomst er frå øst, via Munkajordvegen, som går forbi den eksisterende skolen. Det vil bli behov
for en betydelig oppgradering av denne veien. I samråd med oppdragsgiverne i Karmøy kommune har vi blitt
enige om å legge følgende tverrprofil for denne vegen til grunn:

Figur 12 - Prinsippsnitt som viser tverrprofil for Munkajordvegen

Veien er ikke nærmere prosjektert i denne fasen, med grunnet oppgraderingen vil det bli behov for noe inngrep
på tilliggende eiendommer langs veien. Grunnerverv er ikke medtatt i kostnadsoverslaget, men skissen under
viser omfanget av inngrep på eiendommene.

Figur 13 - Eiendomsgrenser er vist med røde streker og yttergrenser veg er vist med blå linjer, kilde: Omega Areal AS
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Parkeringsplass og snuplass/holdeplass for buss er planlagt like innenfor eiendomsgrensen i øst, og utgjør et
areal på ca 3,5 daa.
Gang- og sykkelvegnett
Fra parkeringsplassen og hovedinngangen i bygget er det foreslått en universelt utformet gangvei over taket og
ned på skolens uteområde. I tillegg er det foreslått en sti gjennom skogen langs tomtegrensen i sør og ned på
uteområdet. Skolen vil bli koblet mot vest med en separert gang og sykkelvei fra uteområdet og opp til
Østhusneset.
Uteareal
Med de gitte føringer om dimensjonering av uteareal vil dette tilsi et uteareal på 17,5 daa med 400 elever.
I forslaget er det planlagt å bevare en god del av de høytliggende områdene som «naturlige» uteareal for
skolen. Det vil bli behov for noe sikring med gjerder, trehogst og annen opprydding i disse områdene. I tillegg
er det planlagt opparbeidede utearealer på sørvestsiden av skolebygget.
Om en trekker fra arealet som bygget, parkering, kjøreveg og området som blir liggende urørt øst for
parkeringsplassen, utgjør samlet uteareal ca 18 daa.

5 Kostnader, kostnadsdrivere og usikkerheter
I dette avsnittet vurderes forhold som har betydning for kostnadene ved å etablere skole på tomten. Kostnader
ved selve bygget er ikke medregnet, og heller ikke kostnader knyttet til erverv av arealer er tatt med i
beregningen. Det er ikke regnet med marginer, og reserver. Alle priser er inkludert moms.
Før utbygging må det foreligge vedtatt reguleringsplan som samsvarer med planlagt utbygging. Eventuelle krav
som kan bli pålagt gjennomplanprosessen er ikke medtatt her.

5.1 Opparbeiding av tomt
I denne posten er følgende medregnet:
•
•
•
•
•

Markrydding, klargjøring av tomt
Borttransportering av løsmasser
Rensk til fjell
Sprenging, utlegging og komprimering
Avretting fylling, tilføring av knust stein
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5.2 Veginfrastruktur
Tilkomst til området utenfra
•

Hovedtilkomst (Munkajordvegen) til tomta, grunnerverv er ikke medregnet

Tiltak internt på tomta
•
•
•

Interne gang- og sykkelveier/stier inne på tomta
Opparbeiding av parkeringsareal og sykkelparkering
Opparbeiding av areal til snuplass for buss og busstopp

5.3 Kostnader knyttet til teknisk infrastruktur - vann og avløp, høyspent
Karmøy kommune har sett på løsning for utbedring av VA-nettet i området, og alternativet med separat
ringledning for vann og spillvann er tatt med i kostnadsoverslaget. Dette er det dyreste alternativet, ifølge
kostnadsoverslaget fra kommunen.
I VA-anlegg inngår følgende:
•
•
•
•

Ringledning (egen grøft)
Spillvann (egen grøft)
Fordrøyningsmagasin
Arbeid med
tilkoblinger/stikk

Figur 14 – Prinsippskisse av trase for ny vannledning, tilpasset utbyggingen på tomta
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5.4 Utearealer
For beregning av kostnader til uteoppholdsareal er det lagt til grunn samme pris/m2 som er gjort i rapporten fra
Norconsult (Utbyggingsløsninger for Veavågen skole, datert 2018-05-02), der de har sett på utbygging på
eksisterende skoletomt.
Utearealet på eksisterende skoletomt er av Norconsult beregnet til å være 12,3 daa. På den nye tomta er
utgjør utearealet ca 18 daa. For å få en sammenlignbar kostnad er det lagt til grunn at en del av
uteoppholdsarealet på den nye tomta skal bevares som naturlig uteareal, og følgelig blir ikke dette regnet med i
kostnadene.

5.5 Kostnadsoverslag

Behov /tiltak

Mengde

Sum (kr inkl. mva)

Opparbeiding av tomt, byggegrop

11 000 m2

9 500 000

Hovedtilkomst (Munkajordvegen)

400 m

8 500 000

Interne veier/stier for gående og syklende,
snuplass for buss, parkeringsareal

4 800 m2

7 000 000

Uteareal (naturlig + opparbeidet)

18 000 m2

7 000 000

VA-anlegg (ringledning, spillvann i separat grøft,
fordrøyningsmagasin)

Ca. 400 meter
lengde rør,
fordrøyning 100
m3

17 000 000

SUM

49 000 000
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Dagens situasjon uten utbygging

Veavågen barneskole, utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12

Forslag til utbygging sett fra sør

Forslag til utbygging sett fra sørvest

Forslag til utbygging sett fra vest

Forslag til utbygging sett fra nordvest

Forslag til utbygging sett fra nord

Forslag til utbygging sett fra øst

Arkivkode
611

Arkivsaksnr./Løpenr.
19/300 55078/19

Dato
11.10.2019

Notat fra kommuneoverlegen vedr. skolens utearealer

Utearealene
Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt
samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør ivaretas allerede ved gjennomgang av
reguleringsplan og valg av beliggenhet for skolen.
Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til
organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet. Det foreligger
generelle anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m2 justert etter skolestørrelse og
beliggenhet (IS-1130 Helsedirektoratet).
For nye skoler er anbefalingen (ref. rapport fra IS-1130/ 2003):
Færre enn 100 elever samlet minimumsareal ca. 5000 m2 .
Mellom 100 og 300 elever samlet minimumsareal ca. 10 000.
Flere enn 300 elever samlet minimumsareal ca. 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for hver elev over
300.
Areal i seg selv er ikke nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og
organisering av bruken av arealene er minst like viktig. På skoler med mindre areal enn
anbefalt norm vil dette være spesielt viktig. Tilleggsareal i rimelig nærhet, som f.eks.
idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer i skoletiden, vil normalt kunne regnes
med i arealet.
Avhengig av skolestørrelse og tilgjengelig areal, legges det til grunn at det tilgjengelige utearealet
uansett må gi elevene mulighet for følgende funksjoner:
Rom for utøvelse av allsidig og variert fysisk aktivitet.
Rom for ulike typer sosial/trivselsfremmende aktiviteter.
Rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring.
Skoledagen bør organiseres slik at elevene sikres god tilgang til apparater og aktivitetsområder.
Dette kan eksempelvis gjøres ved å regulere tilgangen mellom trinn og klasser, eller ved at
uteområdet disponeres i ulike tidsrom. Anbefalingen gjelder alle skoletyper, men det anses som
viktigst at kravene ikke fravikes i de laveste skoletrinnene. Dette fordi de ikke i samme grad som
elever ved ungdomsskole og videregående opplæring kan benytte andre anlegg i nærheten av
skolen.

Kommuneoverlegen i Karmøy sin kommentar:
Av veilederen er det krav/anbefaling om relativt store uteareal. Som du ser er det anbefalt 15 000
m2 ved elevtall på 300 og tillegg 25m2 for hver elev over 300.

Det viktigste er uansett at tilgjengelig areal oppfyller nevnte funksjoner som går på å fremme lek
og fysisk aktivitet for å bidra til god utvikling hos det enkelte barn.
Ved bygg av ny skole er det økt krav til at anbefalte norm oppfylles sammenlignet med eldre
skoler.
Et viktig poeng er også at store avvik fra arealnorm på uteareal eller forskriften generelt vil måtte
kreve dispensasjon. Dette er det kun kommunestyret i Karmøy som har myndighet til.
Kommuneoverlegen har ikke fått delegert den myndigheten. Det vil derfor være slik at dersom det
er store avvik så har ikke kommuneoverlegen myndighet til å godkjenne. Da må dette opp som
dispensasjonssak i kommunestyret.
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Anders Vedøy
Munkajordvegen 25, 4276 Veavågen
Tlf. 992 96 681, epost: avedoey@gmail.com

Karmøy Kommune
Rådhuset, Postboks 167
4291 Kopervik
Veavågen, 30.03.2020

Vedrørende lokalisering av ny skole i Veavågen
Viser til sakspapirer for møte i Hovedutvalg teknisk og miljø den 24.03.2020, saksnr. 29/20,
arkivsaksnr. 19/300 – Lokalisering av ny skole i Veavågen.
Vi leser at Karmøy Kommune har vurdert fire tomter for lokalisering av ny skole, og at man har gått
videre med to alternativer. Det ene er å bygge ny skole på eksisterende skoletomt i sentrum av
Veavågen, og det andre er å bygge ny skole på alternativ tomt (gnr. 3, bnr. 439 og gnr. 4 bnr. 12).
Fra Omega Areal sin rapport vedr. alternativ tomt leser vi at «Tomten er ubebygd, men det ligger en
fraskilt boligtomt inni eiendommen i øst med tilkomst til denne via veien forbi eksisterende skole».

Skisse som viser gnr. 4 bnr. 84, omkranset av forslag til alternativ skoletomt.

Den nevnte boligtomten er gnr. 4 bnr. 84, og tilhører undertegnede med familie. Det er sikkert ingen
overraskelse for kommunen at vi ikke ønsker å bo inne på skolens tomt, og håper derfor eksisterende
skoletomt i sentrum blir valgt for lokalisering av ny skole.
Dersom kommunen velger å følge rådmannens forslag til vedtak i denne saken (kjøpe alternativ tomt
og bygge ny skole her) håper vi kommunen kommer på banen med et tilbud om å kjøpe vår tomt
også. Hvis det skal bygges ny skole på denne eiendommen tror vi ikke kommunen vil være tjent med
at det ligger en enebolig inne på tomta, og vi foreslår heller at kommunen kjøper oss ut slik at hele
området er til disposisjon for nytt skoleanlegg med tilhørende uteområder.
Mvh Anders Vedøy
Eier av gnr. 4 bnr. 84.

Fra: Anders Vedøy <avedoey@gmail.com>
Sendt: mandag 30. mars 2020 12.24
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Brev vedr. sak om lokalisering av ny skole i Veavågen

Hei
Se vedlagte brev. Ønsker at dette bringes videre til riktig saksbehandler vedr. valg av tomt for
lokalisering av ny skole i Veavågen.
Gi gjerne en tilbakemelding på avedoey@gmail.com eller tlf. 992 96 681.
Mvh Anders Vedøy

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 33/20
Behandling:
Det ble innledningsvis vist en presentasjon med orientering ved kommunalsjef oppvekst- og
kultur Bjørn Andersen
Alsaker (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at den
foreslåtte skoletomten grenser til hans svigermor. Han er aktiv på bedehuset som ønsker å få
solgt. Sitter også i styret i Storhall Karmøy som ønsker nærmere plassering av skolen.
Skorpe (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han sitter i
styret i Storhall Karmøy, og også i styret på idrettslaget på Vea, som er deleier i Storhall Karmøy.
Bor i tillegg i nær tilknytning til det ene alternativet til skoletomt.
Eriksen (KRF) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at det på
den tomten som er i innstillingen ligger et hus som må rives. Han er onkel til vedkommende som
bor der og eier huset. Blir direkte berørt hvis denne tomten blir valgt.
Alsaker, Skorpe og Eriksen fratrer.
Ordfører foreslo at Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) er å betrakte som inhabil etter fvl. §
6 (2).
Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) ble enstemmig erklært inhabile jf. fvl. § 6 (2).
Eivind Nordbø (H) tiltrer.
43 representanter til stede.
Saken tas opp til realitetsbehandling

Rygh (KRF) fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Kommunestyret ber om at det startes en parallell prosess med en grundigere planfaglig utredning av
alternativ tomt, eksempelvis tomt lokalisert ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av gnr.
5/6, gnr. 5/420 m.fl). Tomten skal være et alternativ til den førstnevnte tomt dersom den viser seg å ikke
være gjennomførbar ift. framdrift og økonomi.»
Gaard (H) fremmer følgende tilleggsforslag:
«Hovedutvalg oppvekst og kultur følger saken gjennom hele prosessen.»

Rygh (KRF) traff sitt forslag om oversendelsesforslag, og ønsker heller forslaget fremmet som
tilleggsforslag.
Rygh (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kommunestyret ber om at det startes en parallell prosess med en grundigere planfaglig utredning av
alternativ tomt, eksempelvis tomt lokalisert ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av gnr.
5/6, gnr. 5/420 m.fl). Tomten skal være et alternativ til den førstnevnte tomt dersom den viser seg å ikke
være gjennomførbar ift. framdrift og økonomi.»
Mannes (KL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes i påvente av en mer inngående og likestilt utredning av alle tomtealternativene før en
avgjørelse av tomtevalg»

Krog (MDG) fremsatte følgende forslag:
«Ønsker å stemme for alternativ 1, ny skole på eksisterende skoletomt»

Votering:
Det ble først votert over utsettelsesforslag fremmet av Mannes (KL).
Utsettelsesforslag falt mot 6 stemmer (KL 6).

Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Tilleggsforslag fremsatt av Gaard (H) fikk 15 stemmer (H 8, KL 6, MDG 1), og falt.
Tilleggsforslag fremsatt av Rygh (KRF) fikk 11 stemmer (H1, KL 6, KRF 2, SV 2), og falt.
Tilleggsforslag fremsatt av Krog (MDG) fikk 3 stemmer (MDG 2, SV 1), og falt.
Innstillingen vedtatt mot 3 stemmer (MDG 2, SV 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur

 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

3. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike
alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell
etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.

SAKSPROTOKOLL - TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR
KAIER FRA KARMSUND HAVN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 51/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
«1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i Karmsund
Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:



Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:





Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien




Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:

A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund Havn og
kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for hver kai være tilknyttet et
skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes utført. Forutsetningen for overtakelse er at
tiltakene skal være utbedret innen en fastsatt frist. Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold
og være utrustet med tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av kai, fendring
med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse gjenstander (gammelt
tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting, rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste leidere- ikke
kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn plikter å gi en
årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over leietakere til
kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.

4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland fylkeskommune) har vært
involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.»

SAKSPROTOKOLL - TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR
KAIER FRA KARMSUND HAVN
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 43/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i
Karmsund Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:






Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:

A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund
Havn og kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for hver kai
være tilknyttet et skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes utført.
Forutsetningen for overtakelse er at tiltakene skal være utbedret innen en fastsatt frist.
Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold og være utrustet med tilstrekkelig
sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av kai,
fendring med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse
gjenstander (gammelt tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting,
rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste
leidere- ikke kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn
plikter å gi en årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført
av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over
leietakere til kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige
vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.

4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland
fylkeskommune) har vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.
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TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN

Rådmannens forslag til vedtak:
«1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i Karmsund
Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget




Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch

Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:



Kveiteviken, Torvastad
Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:







Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:
A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund Havn og
kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for hver kai være tilknyttet et
skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes utført. Forutsetningen for overtakelse er at
tiltakene skal være utbedret innen en fastsatt frist. Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold
og være utrustet med tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av kai, fendring
med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse gjenstander (gammelt
tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting, rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste leidere- ikke
kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn plikter å gi en
årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over leietakere til
kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.
4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland fylkeskommune) har
vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.»

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn:
Karmsund Havn har henvendt seg til kommunen med ønske om å tilbakeføre kommunale kaier
som frem til nå har vært i havnevesenet sin disposisjonsrett. I 1999 ble havnesamarbeidet på
Haugalandet tatt opp til behandling i kommunestyret. Eierkommunene på Haugalandet vedtok i
den tid tilnærmet like vedtak i sine kommuner.
I kommunestyrets møte den 15.06.1999, saksnr 0072/99, ble følgende vedtak fattet:
«Karmøy kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til disposisjonsavtale over havne - og kaianlegg,
samt godkjenner det fremlagte forslag til disposisjonsavtale mellom Karmøy kommune og Karmsund
Havnevesen.»
Vedlagt saken fulgte en oversikt på 38 kaier som Karmsund Havn skulle overta
disposisjonsretten på. Hele 38 av 64 kaier i havnens portefølge, var i Karmøy kommune.
I 2016/2017 vedtok eierkommunene i det interkommunale Havnevesenet en ny eierstrategi. Her
fremgikk det at havnen skulle ta en gjennomgang av dagens havneportefølge med mål om å
skille ut de anleggene som er uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling. I
dette ligger å skille ut de anlegg som ikke genererer inntekt og derav har liten betydning for slik
havnedriften opererer i dag.
Som nevnt var det opprinnelig 38 kaier som inngikk i havnesamarbeidet. Etter som årene har gått
har flere falt fra ved salg til private, eller av andre grunner har opphørt som følge av at de ikke
har vært vurdert til å være i de offentliges interesse. Dagens status viser at det er 20 kaier igjen.
Av disse ønsker Karmsund Havn fortsatt å ha disposisjonsretten for 5 kaier.
I brev datert 25.01.2019 fra Karmsund Havn vises det til vedtak i Havnerådet der en anmoder
kommunen å fremme en politisk sak for avklaring av tilbakeføring. Karmsund Havn har
imidlertid ønske om å beholde noen av kaiene.
Kaier som tilbakeføres til Karmøy kommune:

«Havnerådet tilråder Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til Karmøy kommune:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Telegrafbryggen (5/40 deler) – utgår da denne er solgt til private



Vea – Storøy (Sævik kai)



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning (ved torget på kaien)



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai (ved Tåkelurfabrikken)



Skudeneshavn – Elvebugrunnen (ved Råseglarlaget)



Skudeneshavn – Torget




Skudeneshavn – Almenningen v/ Mørch (ved Kiwi)

Torvastad – Viken



Skudeneshavn- Almenning Kanalen *



Åkrehamn – Pirkaien *




Åkrehamn – Søndre kai II *
Kveiteviken, Torvastad*

Av opprinnelig 17 kaier som var opplistet i oversendelsen fra Karmsund Havn, er 1 kai solgt til
private, mens 4 allerede er overtatt til kommunalt vedlikehold. De 4 siste er kaier som
kommunen over tid har praktisert som sine. Det gjenstår med dette 12 kaier som søkes tilbakeført
kommunen, jf side 1.
Følgende kaier ønskes beholdt i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:






Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

Kart over kaiene som tilbakeføres Karmøy kommune, 12 stk:
Kopervik Bredalmenningen – 25 m betongkai -3,0-4,5 m dyp

Kopervik, Havnegata – 65 m betongkai - 4,0 – 4,5 m dyp + 32 m trekai (ny) 1,5 – 2,0 m dyp:

Vea, Storøy (Sævikekaien)- 80 m betongkai – 4,0 – 6,0 m dyp:

Sævelandsvik – kommunekaien – 65 m betongkai 1,5 – 2,6 m dyp:

Mannes 16 m betongkai- 1,5-3,8 m dyp:

Åkrehamn, (Kaien på Åkra) Almenning- 92 m betongkai-2,1-5,1 dyp.

Skudeneshavn, Stavakaien: 20 m betongkai – 3,5 – 4,0 m dyp.

Skudeneshavn, Gamle DS kai (tåkelurfabrikken): 50 m stein/betongkai- 1,8 – 3,5 m dyp.

Skudeneshavn , Elvebugrunnen: 15 m betongkai – 2,0 – 2,5 m dyp

Skudeneshavn, Torget: 30 m betongkai 0,8-1,6 m dyp.

Skudeneshavn, Almenningen v/Mørch (Kiwi): 16 m betongkai- 1,8 – 2,0 m dyp.

Torvastad, Viken: 20 m stein/betongkai- 0,8 – 3,0 m dyp. (20 m angis med lys blå farge)
Mørk blå markering utgjør 30 m i tillegg.

Overføring av fiskerihavner fra Kystverket til fylkeskommunen:
I ettertid av arbeidet som Karmsund Havn og kommunen har hatt mht gjennomgang av status,
har Kystverket overført sine anlegg til Rogaland Fylkeskommune. For Karmøy kommunes
vedkommende foreligger det statlige kaier i følgende fiskerihavner:
-

Sandve
Sævelandsvik
Åkra
Ferkingstad
Osneshavn
Veavågen (molokai)

I følge svar fra Kystverket, datert 19.12.2019, har kommunen påtatt seg vedlikeholdsplikt for de 3
siste kaiene, nemlig Ferkingstad, Osneshavn og Veavågen. Samtlige av disse inngår pr i dag i
havnesamarbeidet. Da disse kaiene tidligere ble vurdert som Kystverkets ansvar, er ikke disse

blitt innlemmet i oversikten vi har fått av Karmsund Havn med forslag til tilbakeføring av
disposisjonsretten.
Karmsund Havn har imidlertid nylig i en mail opplyst at de ikke ønsker å beholde
disposisjonsretten for hverken Ferkingstad Havn, Osneshavn eller Veavågen molokai. Da
rettsforholdene er noe uavklart mellom Karmøy kommune, Kystverket/ Rogaland
fylkeskommune og Karmsund Havn har rådmannen valgt å ikke innlemme disse kaiene i denne
saken. Rådmannen vil derfor komme tilbake til dette i egen sak.

Vurdering:
Karmsund Havn har hatt en omfattende jobb med å få en oversikt over kaianleggene. Et arbeid
de har utført i samråd/dialog med Karmøy kommune.
De aktuelle kaiene eies av Karmøy kommune og kommunen kan således ikke nekte å ta drifts -og
vedlikeholdsansvaret tilbake. Problemstillingen dreier seg derfor om i hvilken stand kaiene skal
ha ved tilbakeføringen.
Kaiene ble i sin tid «overlevert» til havnevesenet slik de var, uten videre krav til istandsetting
eller oppgradering. I disposisjonsavtalen som fulgte vedtaket i kommunestyret, står det
imidlertid lite om omfanget/graden av vedlikehold. Det står kun at Havnestyret skal bestemme
hvilke utbedringer som skal skje. Det står heller ikke noe om hva som skal skje ved en eventuell
tilbakeføring av kaiene, herav krav om oppgradering eller tilstandsrapport.
Kommunen på sin sine hadde et ansvar for å fremskaffe en tilstandsrapport ved overtakelse av
kaiene. Dette er ikke fulgt opp. Karmsund Havn bekrefter at vedlikeholdet har vært sporadisk.
Karmsund Havn anbefalte i utgangspunktet at de nevnte kaiene overføres «as-is» tilbake til
kommunen. I dette ligger at kaiene overføres som de er, uten oppgradering eller vedlikehold før
overtakelse. Det vises her til vedtatt eierstrategi fra 2016/2017, samt Havnerådssak 19/18.
Kommunen på sin side etterlyste en dokumentasjon over kaienes tilstand og utførte drifts -og
vedlikeholdstiltak for den perioden Karmsund havn har hatt drifts og vedlikeholdsansvaret (20
år). Da en slik dokumentasjon ikke viste seg å foreligge, bestilte kommunen en tilstandsrapport
av firmaet Petter Rasmussen AS. Bestillingen gikk ut på å få en status på tilstand på selve
kaikonstruksjonen, samt grad av utstyr for sikkerhet og bruk. Kommunen ønsket også en
vurdering på hvorvidt kaienes tilstand skyldes manglende vedlikehold.
Rapporten konkluderte med at de fleste kaiene er i en svært dårlig forfatning. Noen er allerede
sperret av pga dårlig bæreevne, ytterligere flere ble anbefalt sperret. Rapporten konkluderer
videre med at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og de fleste må rehabiliteres for å
kunne ivareta sin funksjon. Dagens tilstand på selve kaikonstruksjonen kan derfor i liten grad
relateres til manglende vedlikehold. På denne bakgrunn finner rådmannen det urimelig å kreve
oppgraderinger av selve konstruksjonsmessig art.
Kommunen har imidlertid stilt krav til at kaiene skal ivareta normkrav til sikkerhet og bruk. Det
er derfor listet opp noen forutsetninger som forventes å være oppfylt i forbindelse med
overtakelsen. Forutsetningene som er foreslått fremgår av forslag til vedtak side 1. Kommunen

har fått bekreftet at dette er forutsetninger Karmsund Havn kan akseptere. Forutsetningene går i
hovedsak ut på at det på kaiene skal utføres lettere vedlikehold og at kaiene skal utrustes med
tilstrekkelig sikkerhetsutstyr. Tiltakene skal gjennomgås og noteres på et skjema på en felles
befaring med representanter fra Karmsund Havn og Karmøy kommune. Det skal settes en frist
for gjennomføring. Formell tilbakeføring av disposisjonsretten skjer når tiltakene er gjennomført.
Statusrapporten for kaiene, utført av firmaet Petter Rasmussen AS skal legges til grunn for
befaringene.

Konsekvens økonomi:
En overtakelse av et så stort omfang av gamle utrangerte kaier, vil klart påvirke det kommunale
budsjettet, både med hensyn til årlig drift og vedlikehold, samt investeringsbudsjetter.
Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale kaier tilligger sektor for samferdsel
og utemiljø. Dersom sektoren ikke får tilført økte budsjettrammer som følge av økt portefølge, vil
dagens vedlikeholdsetterslep på kommunale veger ytterligere øke. Konsekvensen av dette er
blant annet stengte kaier.
Drift og vedlikehold – årsbudsjett
Drift og vedlikehold av kaier krever ressurser i form av midler og personell. Det å administrere
og etterse utleie av kaier krever jevnlig oppsyn. Det påhviler et ansvar å se til at båter ikke blir
liggende fast over lengre tid uten avtale. Av hensyn til de som betaler leie for båtplass, enten via
båtforeninger eller kommunen, kan ikke enkelte ta seg til rette ved en kommunal kai. Henlagte
eierløse båter kan også fort bli en utilsiktet utgift for kommunen dersom båtene synker mens de
ligger til kai. Dersom båtene ikke har eier er det kommunen (eier av kai) som må ta utgiften med
heving og bortkjøring. Kaiene må inn i kommunens FDV system og følges opp av årlige
enkeltinspeksjoner, samt 3 – og 5 - årlige hovedkontroller. Årlige merkostnader til drift og
vedlikehold for de nevnte 12 kaiene er anslått til ca kr 250.000,-.
Investering - økonomiplan:
Vedlagt tilstandsrapport som kommunen har fått utarbeidet av firma Petter Rasmussen AS,
anslår at dersom alle kaiene skal settes i forsvarlig stand vil det kreve en investering i
størrelsesorden 35 mill. kr. Rehabilitering av kaier er ofte kostnadskrevende tiltak med peler og
betongarbeider i sjø.
Rådmannen ser behov for en gjennomgang av kaiene for å vurdere hvilke kaier som skal
beholdes av kommunen og om noen kan selges og overtas til privat drift. De fleste av kaiene vil
være såkalte allmenninger, det vil si av betydning for at de er åpne for allmennheten og derav
må forbli i det offentliges eie. Noen kaier vil være naturlige småbåtkaier og kunne forvaltes av
båtforeninger etter avtale med Karmøy kommune (fortsatt eies av kommunen men driftes av
båtforeninger, slik det allerede gjøres for mange av kommunens kaier).

Rådmannen ønsker derfor å komme tilbake med en oversikt over bruken når kaiene først formelt
er overtatt av kommunen. Oversikten må samtidig vise en handlingsplan med prioritet for
fremdriften med arbeidet om å oppgradere kaiene.
Konklusjon:
Rådmannen opplever situasjonen med å få tilbake forvaltningsansvaret for 12 gamle kaier som
lite ønskelig. Dessverre ser en ingen andre alternative løsninger.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å overta kaiene etter de
forutsetninger som fremgår av saksfremlegget. I dette ligger at kaiene gjennomgår en lettere grad
av vedlikehold og samtidig blir oppgradert med nødvendig sikkerhetsutstyr. Rådmannen legger
vekt på at det er fremkommet enighet med Karmsund Havn når det gjelder vilkår for overtaking.
En tilbakeføring av et så stort antall kaier vil medføre en langsiktig konsekvens ved at det påfører
kommunen et økt vedlikeholdsansvar og derav innvirke på årlige driftsbudsjetter. Dette kan
igjen medføre mindre ressurser til andre oppgaver, herunder vegvedlikehold. En oppgradering
av kaiene vil også påvirke fremtidige investeringsbudsjetter. Med kommunens anstrengte
økonomiske situasjon er det lite hyggelig å få ytterligere økonomiske forpliktelser.
Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere avklaring med hensyn til de av kaiene som
Kystverket tidligere har vært involvert i og som pr i dag inngår i havnesamarbeidet. Rådmannen
vil også komme tilbake med en prioritert handlingsplan for oppgradering eller salg av de
tilbakeførte kaiene.

Rådmannen i Karmøy, 16.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:





Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018- sak 19/18
Forslag til disposisjonsavtale for havne-og kaianlegg som skal inngå i
forvaltningsportefølgen ved utvidelse av Karmsund havnedistrikt. Vedtak i kst
15.06.1999, saksnr. 0072/99.
Tilstandsrapport for kaiene utført av firma Petter Rasmussen AS.
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Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018 - SAK 19/18
– for politisk behandling
Viser til særutskrift fra protokoll fra Havnerådets møte den 06.12.2018 i sak 19/18 vedr.
Tilbakeføring av disposisjonsrett – Karmøy kommune, der det av vedt aket fremgår at
havnestyret ber havnerådet tilråde Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til
Karmøy kommune:
-

Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen (5/40 -deler)
Vea, Storøy
Sævelandsvik,Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndre kai II
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS kai
Skudeneshavn,Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
Skudeneshavn,Almenning Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad

Sakenoversendes etter dette til Karmøy kommune for politisk behandling. Som vedlegg
følger ogsåHavnerådets sak 19/18 med vedlegg.
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Med hilsen

Tore Gautesen
Havnedirektør
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Forvaltningssjef
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Emne: Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018 - SAK 19-18 – for politisk behandling
Hei!
Vennligstse vedlagtebrev vedr. anmodningom politisk behandlingav sakom tilbakeføringav disposisjonsrett– Karmøykommune.
Takontakt dersomdere skulleha noen spørsmåli denneforbindelse.

HEIDI
NYMANN

Forvaltningssjef
ManagementDirector
hsn@karmsund-havn.no

+47 957 44 109

karmsund-havn.no

Karmsund H avn I KS
Havnerådet
Dato: 25 .01.19

SÆRUTSKRIFT
av havnerådets møteprotokoll
Havnerådet i Kar msund Havn IKS avholdt møte den 06 . desember 201 8.
Av i alt 5 stemmeberettigede medlemmer, deltok 5 i behandling av saken.

Sak 19 / 18

Tilbakeføring av disposisjonsretten – Karmøy kommune

Vedtak:
Havnerådet fatter følgende vedtak:
Havnerådet tilråder Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til Karmøy kommune:
-

Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen (5/40 -deler)
Vea, Storøy
Sævelandsvik,Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndre kai II
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS kai
Skudeneshavn,Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
Skudeneshavn,Almenning Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad

Havnerådet vedtar å beholde følgende kaier i porteføljen:
Åkrehamn, Søndre kai I
Skudeneshavn,Ferjekai II
Skudeneshavn,Loskaien
Bøvågen
Husøy, Bjørgekaien

Haugesund,25.01.19
Rett utskrift bekreftes:

Tore Gautesen
Havnedirektør

Karmsund Havn IKS
Havnedirektøren
Dato: 15 .11.18

Sak 19 /18 Tilbakeføring av disposisjonsrett – Karmøy kommune
Innledning
I 2000 ble havnesamarbeidet slik vi kjenner det i dag opprettet, og eierkommunene
vedtok tilnærmet like vedtak i respektive kommune - /bystyrer om hvilke eiendommer
som skulle leggesinn i havnens portefølje.
I saksutredningen for kommunene fremgikk det blant annet at “Havnedirektøren har i
sin anbefaling lagt til grunn de anlegg som etter havne – og farvannsloven kan beregnes
å falle inn under kategorien hvor ”kost -ansvar” prinsippet vil råde. Det vil si at
havnevesenet forventer en viss leie/avgiftsflyt over de nevnte kaier, slik at vedlikehold
– og drift skostnad kan dekkes opp på de respektive anlegg”
Enn videre fremgår det: “ Havneadministrasjonen har søkt å unngå de anlegg som har
liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift i dag og for fremtiden.
Tilsvarende har en søkt mot de anlegg som har kvaliteter og potensiale for en fremtidig
havnedrift, enten dette retter seg mot passasjer,fiskeri, gods, industri eller annen
maritim virksomhet”.
Som vedlegg til saksutredningen for kommunene, ble det lagt ved en oversikt over
kaianlegg som havnedirektøren ønsket å ha inn i havnens portefølje. Denne oversikten
følger med som Vedlegg 1 til denne sak. Totalt 64 kaier ble etter dette lagt inn i
havnens portefølje. 1
Eierkommunene vedtok ny eierstrategi i 2016/2017, hvor det klart fremgår at havnen
skal ta en gjennomgangav dagenshavneportefølje med mål om å skille ut de som er
uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling. Det fremkommer som
ganskeklart at en del av de havneanleggenesom ligger i dagensportefølje ikke
genererer in ntekter, og har liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift slik
vi kjenner den i dag.Porteføljen må reduseres, og denne saken er derfor ment som et
ledd i å få redusert porteføljen.
38 av 64 kaier i havnens portefølje, er i Karmøy kommune. Denne saken gjelder
tilbakeføring av disposisjonsretten til kaier i Karmøy kommune. For status i de øvrige
kommunene, vises det til orienteringssak for havnestyret i sak 02/18.
Problemanalyse
Havnen har brukt mye tid og ressurser på å få en oversikt over porteføljen, og dette har
vært gjort i samråd med administrasjonen i Karmøy kommune. Dette har vist seg å
1

Utover dette har KarmsundHavnIKSselveideanleggi Karmøykommunesom ble byggetetter 1992- blant
annet Biomar-kaiene,Eksportkaien,Koralfisk-kaien,Silfaskaien,samt roro-kai på Husøy.Det er ikke foreslått
noen endringerved disseanleggene.

være en svært omfattende jobb, da det viser seg at for en stor del av kaianleggene,har
det vært uklare eiendomsforhold. I dette ligger at eiendommene kan være eiet av
Kystverket, Statens Vegveseneller ogsåprivate eiere. For en del av eiendommene,er
disse umatrikkulerte – noe som betyr at det fremgår ikke av matrikkelen hvem som er
eier , og eiendommen har gjerne uklare grenser. I prosessenhar en derfor valgt å ordne
opp i en del av disse eiendomsforholdene. Eksempelvis har Kopervik Havn gått fra å
være tre gards – og bruksnummer, samt noe umatrikkulert grunn, til å være et gards –
og bruk snummer. Dette gir ryddighet i den videre prosess.
Kystverket er nå i ferd med å overføre statlige fiskerihavner fra Kystverket til
Fylkeskommunen,og de har derfor kartlagt sine havner. På Karmøy har
Kystverket/Statens Havnevesen oppført en rekke fiskeri havneanlegg,og i den
forbindelse har Karmøy kommune påtatt seg vedlikeholdsansvar på blant annet
allmenningskaier noen steder. Ved opprettelsen av havnesamarbeidet,gav Karmøy
kommune vedlikeholdsansvaret over til Karmsund Havn IKS.Nå som Kystverket skal
overføre sine havneanleggtil Fylkeskommunen,vil også disse vedlikeholdsavtalene
opphøre.
Karmsund Havn IKS har med andre ord gjort en omfattende kartleggingsjobb for å
avklare eierforhold på de ulike havneavsnittene. I oversikten nedenfor er alle kaiene
opplistet i den rekkefølgen den fremkommer i oversikten som fulgte med
kommunestyrets sak den 15.06.1999, saksnr. 0072/99 med unntak av følgende kaier
som er tatt ut av porteføljen siden opprettelsen av havnesamarbeidet:
Kai
Kommentar
Kopervik D/S kaien
Eies av Karmsund Havn. Inngår mulig i salg av Kopervik
havn, og dette vil i tilfelle komme som en egen sak.
Stangelandsvågen
Tilbakeført Karmøy kommune i 2017.
Denne kaien ble solgt i 2014.
Stangelandsvågen– liten
nausteiendom,
steinkailinje
Telegrafbryggen
Karmsund H avn eier 30/40 deler, Karmøy kommune eier
5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhende sin del jfr.
HSAK 39/18 som behandles i Havnerådet i møte
06.12.2018.
Skjersund – Nordstokke
Eies av Kystverket.
Vea, Molokai
Eies av Kystverket.
Vea – Fiskeberg
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Sævelandsvik,Nibbekaien Eies av Kystverket.
Otervik – Hebnes
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statens havnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet
på eiendommen
Sandvehavn/Indre havn
Eies av Kystverket.
Sandvehavn/Ytre havn
Eies av Kystverket.
Ferjekai I
Denne kaien er solgt til Skude Fryseri.
Skudeneshavn–
Denne kaien er solgt.
Midtbøbryggen
Syre steinbrygge
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statens havnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet

Ferkingstad Havn
Skudeneshavn,Almenning
Osneshavn,Torvastad

på eiendommen. Karmsund Havn informerte i brev til
rådmannen i Karmøy kommune den 07.11.2005 at
havnen anser seg unntatt fra disposisjons– og
ansvarsforhold knyttet til denne kaien.
Denne ble overført til Kystverket i 2012/2013
Eies av Karmsund Havn. Skal avhendes.
Eies av Kystverket.

Som det fremgår av oversikten ovenfor, er det avklart at en del av eiendommene er
privat eide, eller eid av Kystverket. Noen er også avhendet siden opprettelsen av
havnesamarbeidet. Disse kaiene er altså ikke lenger i Karmsund Havn IKS portefølje.
Karmsund Havn IKS har videre hatt en grundig gjennomgangav gjenstående kaier i
porteføljen, for å avgjøre hvilke kaier som genererer inntekter og ikke minst har
betydning for havnedriften slik vi kjenner den i dag.
Den enkelte kai med vurdering følger av oversikten nedenfor. For ytterligere
eiendomsopplysninger og tekniske spesifikasjoner, vises det til Vedlegg 2 – Kaier i
Karmøy kommune.
Kai
Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen

Vea, Storøy
Sævelandsvik,
Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndrekai I
Åkrehamn, Søndrekai II
Skudeneshavn,Ferjekai II
Skudeneshavn,Loskaien
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS
kai

Vurdering
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Karmsund H avn eier 30/40 deler, Karmøy kommune
eier 5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhende sin
del jfr. HSAK 39/18 som behandles i Havnerådet i
møte 06.12.2018.
Karmsund Havn ønsker å tilbakeføre
disposisjonsretten for 5/40 deler til Karmøy
kommune, evt. få fullmakt til å avhende 5/40 deler for
kommunen.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til
Anbefales overført til
Anbefales overført til
Beholdes.
Anbefales overført til
Beholdes.
Beholdes.
Anbefales overført til
rettighet til pullert.
Anbefales overført til

Karmøy kommune.
Karmøy kommune.
Karmøy kommune.
Karmøy kommune.

Karmøy kommune. Må tinglyse
Karmøy kommune.

Skudeneshavn,
Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning
Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad
Bøvågen
Husøy, Bjørgekaien

Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
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De som er tilrådet beholdt, er kaier som ansesav strategisk betydning for Karmsund
Havn IKS å beholde. Kaiene genererer inntekter og har også potensiale for havnens
fremtidige drift.
Kaiene som anbefales overført til Karm øy kommune, er typisk kaier som ansesfor
offentlige allmenninger, og er typisk også mindre havneavsnitt som ikke er av
strategisk betydning for Karmsund Havn å beholde. Dette kan også være havneavsnitt
som det passerbedre å leie ut til småbåtforeninger. Noen av kaiene kan nok også
kommunen vurdere å avhende.
Vedlikehold
Kaiene/havnavsnittene som ble lagt inn i porteføljen ved opprettelsen av
havnesamarbeidet,ble lagt inn «as-is».Det var ikke satt krav til at kaiene skulle være
oppgradert til en viss standard før de ble lagt inn i havnens portefølje. Kaiene var av
varierende kvalitet ved overtakelse.
Det ble ved opprettelsen av havnesamarbeidet utarbeidet en disposisjonsavtale som
skulle regulere gr ensenefor havnedistriktet og daværende kommunale kai/havneanlegg,bakenforliggende areal til offentlige kaier, disposisjons – og
vedlikeholdsansvar samt utbedringer av kaier og havneanlegg,hvilke forskrifter og
bestemmelser som ble lagt til grunn for avtalen, bestemmelser om havneavgifter og
vederlag samt bestemmelser om nyanlegg oppført i havnens regi i kommunen.
Disposisjonsavtalen sa imidlertid lite om status på vedlikehold eller alder på kaien.
Dessverre har nok heller ikke avtalen blitt fulgt opp med tanke på kartlegging av
hvilket bakenforliggende areal som skulle medfølge, hvilke rettigheter som lå til
eiendommen, samt også avklaringer om egentlige eierforhold.
Siden porteføljen ble overtatt av havnen, har det blitt utført sporadisk vedlikehold av
kaiene. For de kaiene som det har vært mye aktivitet på, har det ogsåblitt utført mer
vedlikehold, enn på kaier med lite aktivitet. Noen kaier med lite aktivitet er dermed i
noen tilfeller nå blitt avsperret som følge av kaiens tilstan d.
Kaier som det har vært en del aktivitet på, kan også være i dårlig stand. Dette har nok
vært på bakgrunn av den store mengden kaier i porteføljen, som har gjort at man måtte
ha prioritere strakstiltak og de med størst behov for vedlikehold først.

Det er nå utarbeidet en egen vedlikeholdsplan som kategoriserer kaiene etter hvilket
behov de har for vedlikehold eller oppgradering. Ved å redusere porteføljen, vil man
derfor nok oppleve at de gjenværende kaiene i porteføljen vil få et løft de nærmeste
årene.
Havnedirektørens kommentarer og konklusjon:
Eierkommunene vedtok ny eierstrategi i 2016/2017, hvor det klart fremgår at havnen
skal ta en gjennomgangav dagenshavneportefølje med mål om å skille ut de som er
uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling . Denne saken er første
trinn i en slik prosess,og det leggesopp til tilsvarende prosesser i våre andre
eierkommuner i løpet av 2019.
Det anbefales at kaiene i porteføljen overføres «as-is» tilbake til kommunen. I dette
ligger at havneavsnittene overføres som de er, uten oppgradering eller vedlikehold før
overtakelse. All dokumentasjon som er innhentet om kaiens status på eierforhold,
re ttigheter, vedlikeholdsbehov og potensielle interessenter til kaien – både for utleie
eller salg – vil selvsagt overføres kommunen ved en tilbakeføring av disposisjonsretten.
Det er ønskelig at havnerådet behandler denne saken før jul, slik at saken kan
behandles politisk i Karmøy kommune på vårparten 2019.
Sakenble behandlet i Havnestyret,som sak 51-18, med følgendeenstemmigevedtak:
Vedtak:
Havnestyret ber Havnerådet tilråde Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til
Karmøy kommune:
- Kopervik, Bredalmenning
- Kopervik, Havnegata
- Telegrafbryggen (5/40 -deler)
- Vea, Storøy
- Sævelandsvik,Kommunekaien
- Mannes
- Åkrehamn, Almenning
- Åkrehamn, Pirkaien
- Åkrehamn, Søndre kai II
- Skudeneshavn,Stavakaien
- Skudeneshavn,Gamle DS kai

- Skudeneshavn,Elvebugrunnen
- Skudeneshavn,Torget
- Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
- Skudeneshavn,Almenning Kanalen
- Torvastad, Viken
- Kveiteviken, Torvastad
Havnestyret vedtar å beholde følgende kaier i portef øljen:
- Åkrehamn, Søndre kai I
- Skudeneshavn,Ferjekai II
- Skudeneshavn,Loskaien
- Bøvågen
- Husøy, Bjørgekaien

Forslag til vedtak:
Havnerådet tilråde r Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til Karmøy
kommune:
-

Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen (5/40 -deler)
Vea, Storøy
Sævelandsvik,Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndre kai II
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS kai
Skudeneshavn,Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
Skudeneshavn,Almenning Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad

Havnerådet vedtar å beholde følgende kaier i porteføljen:
- Åkrehamn, Søndre kai I
- Skudeneshavn,Ferjekai II
- Skudeneshavn,Loskaien
- Bøvågen
- Husøy, Bjørgekaien

Tore Gautesen

Heidi S.Nymann

Havnedire ktør

Forvaltningssjef

Kaier i Karmøy
kommune
Eiendomsopplysninger og teknisk
spesifikasjon
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Innledning
I henhold til møte i kommunestyret i Karmøy kommune den 15.06.1999,
saksnr. 0072/99, ble det fattet følgendevedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til
disposisjonsavtale over havne – og kaianlegg, samt godkjenner det
fremlagte forslag til disposisjonsavtale mellom kommunen og
Karmsund Havnevesen.
I saksutredningenfremgår det at “ Havnedirektørenhar i sin anbefaling lagt
til grunn de anlegg sometter havne– og farvannslovenkan beregneså falle
inn under kategorien hvor ”kost-ansvar” prinsippet vil råde. Det vil si at
havnevesene
t forventer en vissleie/avgiftsflyt over de nevntekaier, slik at
vedlikehold– og driftskostnad kan dekkesopp på de respektiveanlegg” .
Enn videre fremgår det: “ Havneadministrasjonenhar søkt å unngå de anlegg
somhar liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift i dag og for
fremtid en.Tilsvarendehar en søkt mot de anlegg som har kvaliteter og
potensialefor en fremtidig havnedrift, enten dette retter segmot passasjer,
fiskeri, gods,industri eller annenmaritim virksomhet”.
Det fremheves ogsåat havnedirektøren ikke ønsket en større portefølje enn
det som fulgte av vedlagt liste, da kostnaden med å håndtere en slik
portefølje ville bryte med de prinsipper som leggestil grunn i havne – og
farvannsloven (kostnadsansvarsprinsippet).
I avslutningen av saken fremgår det følgendeav rådmannenskommentar:
“ Rådmannener av den oppfatning at det forslaget somnå foreligger er et
fornuftig utgangspunkt,men at det etter hvert som det nye selskapethøster
erfaring, vil væreaktuelt å ta opp porteføljen med den enkeltekommunefor
eventuellejusteringer”.
Vedlagt saken fulgte en oversikt med totalt 39 kaier, som Karmsund Havn
IKS skulle overta disposisjonsretten på. Det ble ogsåfremlagt en
disposisjonsavtaleder det ble regulert grensenefor havnedistriktet og
nåværendekommunale kai-/havneanlegg,bakenforliggendeareal til
offentlige kaier, disposisjons – og vedlikeholdsansvar samt utbedringer av
kaier og havneanlegg,hvilke forskrifter og bestemmelser som ble lagt til
2

grunn for avtalen, bestemmelserom havneavgifter og vederlag samt
bestemmelser om nyanleggoppført i havnens regi i kommunen.
I ettertid har det vist segat det har vært en del uklarheter i forhold til
disposisjonsavtalen som ble inngått. Det har blant annet vist seg at for en
del av kaiene er det uklare eiendomsforhold. Noen har vist segå ha private
eiere.
Det har ogsåvært en del uklarheter vedrørende hvem som har vært
ansvarlig for vedlikeholdet på kaiene. Karmsund Havn har utført
vedlikehold, men på noen av kaiene,har ogsåKarmøy kommune utført
vedlikehold og bestilt inspeksjoner.
Bruken av kaiene har ogsåendret seg.Mangeav kaiene ansessom
uhensiktsmessige,både fordi de ikke lenger blir brukt på sammemåte som
tid ligere, men ogsåfordi noen av dem er i dårlig forfatning og har måttet
sperres av.
Bakgrunnen for at det nå blir laget en oversikt over kaiene i kommunen, er
for å få en gjennomgangav standard på kaiene,få avklart eierforhold og å få
avklart vedlikeholdsansvaret.Karmsund Havn ønsker ogsåå redusere
porteføljen i tråd med vedtatt eierstrategi for selskapet.
Karmøy er den eierkommunen med flest kaier i porteføljen. I
utgangspunktet er dette naturlig, med tanke på at en stor del av næringen
på Karmøy innbefatter fiskeri, industri eller annen maritim virksomhet.
Karmsund Havn har endret karakter siden selskapetsoppstart i 1999. Fra å
være et selskapsom startet med å forvalte havnedistriktet, har havnen nå
ogsåblitt en aktør som har muligheten til å utvik le havneområder.
Husøy har et stort potensiale.Ved å videreutvikle HaugesundCargo
Terminal kan Husøybli Vestlandetsnye storhavn, og et naturlig
logistikknutepunkt.
For å nå denne målsettingen, er det svært viktig for havnen å redusere
porteføljen. Hvordan man eventuelt skal oppnå dette resultatet, må
avklares med Karmøy kommune som eier storparten av kaiene. Det er
derfor viktig at kommunen ogsåtar stilling til hvilke kaier det er viktig at
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kommunen beholder, og hvilke det er viktig for kommunen at havnen
beholder i sin portefølje.
I oversikten nedenfor er alle kaiene opplistet i den rekkefølgen den
fremkommer i oversikten som fulgte med kommunestyrets sak den
15.06.1999,saksnr. 0072/99 med unntak av følgendekaier som allerede er
tatt ut av porteføl jen:
Kai
Kopervik D/S kaien
Stangelandsvågen
Stangelandsvågen– liten
nausteiendom,
steinkailinje
Telegrafbryggen

Skjersund – Nordstokke
Vea,Molokai
Vea– Fiskeberg
Sævelandsvik,Nibbekaien
Otervik – Hebnes
Sandvehavn/Indre havn
Sandvehavn/Ytre havn
Ferjekai I
Skudeneshavn–
Midtbøbryggen
Syre steinbrygge

Ferkingstad Havn
Skudeneshavn,Almenning
Osneshavn,Torvastad

Kommentar
Eies av Karmsund Havn. Inngår mulig i salg av Kopervik
havn, og dette vil i tilfelle komme som en egensak.
Tilbakeført Karmøy kommune i 2017.
Denne kaien ble solgt i 2014.
Karmsund Havn eier 30/40 deler, Karmøy kommune eier
5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhendesin del jfr.
HSAK39/18 som behandlesi Havnerådet i møte
06.12.2018.
Eies av Kystverket.
Eies av Kystverket.
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Eies av Kystverket.
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statenshavnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet
på eiendommen
Eies av Kystverket.
Eies av Kystverket.
Denne kaien er solgt til SkudeFryseri.
Denne kaien er solgt.
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statenshavnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet
på eiendommen.Karmsund Havn informerte i brev til
rådmannen i Karmøy kommune den 07.11.2005 at
havnen anser segunntatt fr a disposisjons – og
ansvarsforhold knyttet til denne kaien.
Denne ble overført til Kystverket i 2012/2013
Eies av Karmsund Havn. Skal avhendes.
Eies av Kystverket.
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Kopervik - Bredalmenning

Gnr./bnr.: 58/63
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 25 m.betongkai– 3.0 . 4,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Servicekai.

Inspeksjon kaier:
Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014:Observasjoner
:
- Elementerav betong:Bakveggunder/over vann: OK:Mur ujevn steinblokk på fylling.
Murt bakveggmed støptedragere.
- Elementerav betong:Dragere av betong:NB: Samtligedragere har kraftig
rustsprengningi bunn og i sidearmering.
- Elementerav betong:Undersidekaidekke:NB: Mye korrosjon med rustsprengi den østre
delen.
- Elementerav tre: Annet:Synligerester av gammelt treverk i dekkeog dragere.
Vurdering fra Karm sund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Litt inntekter i form av fiskere somhar årsavtaler1 på leie av kai.

Årsavtaler: 2800 kr for rett til å leggetil alle kaier i KHSportefølje.3600 kr gir rettigheter for fast plasspå
en spesifikkkai.
1

6

Kopervik - Havnegata

Gnr./bnr.: 58/66 og del av 58/84, 58/85, 58/467 og 58/476
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:

Størrelse kai: 65 m. betongkai – 4,0 – 4,5 m dypg./32 m. trekai – 1,5-2,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Fiskebåterog servicekai./ Fritidsbåter.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomKoppervikkai Vågen.Det er ikke observertskade
med betydning for bæreevne.Sikkerhetener svekketgrunnet dårlige redningsstigerog
mangel på redningsstiger.Estimert utbedringskostnad: Kr. 30 000,Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014:Observasjoner
:
- Elementerav betong: Søyler/peler:NB: Kraftig korrosjon over/under vann
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Vurderi ng fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.Litt
inntekter i form av fiskere somhar årsavtaler2 på leie av kai.

Årsavtaler: 2800 kr for rett til å leggetil alle kaier i KHSportefølje.3600 kr gir rettigheter for fast plasspå
en spesifikkkai.
2
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Kopervik - Telegrafbryggen

Gnr./bnr.: 59/131
Eier: Felleseie:KarmsundHavn IKSeier 30/40 deler, Karmøykommuneeier 5/40 deler,og
private eier 5/40 deler.
Rettigheter:

Størrelse kai: 27. m. murt steinkai – 1,5 – 3 m dypg.
Type kai/eiendom: Fritidsbåter.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Uegnetgrunnet manglendetilkomst. Karmsund
Havn IKSer i prosessmed å selgesin del av kaien.
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Vea- Storøy

Gnr./bnr.: 2/144
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 80 m. betongkai.– 4 – 6 m dypg.
Type kai/eiendom: Fiskerikai.
Inspeksjon ka ier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er observertskadersom medførernedsatt bæreevneog trafikksikkerhet på kaien.
Hovedbjelkerog pilarer av stål er kraftig angrepet av korrosjon,noe somkan medføre
svekketstyrke i konstruksjonen.Pilarer i betong har noe forvitring. Det ble ogsåobservert
punktvis avskallinger og armeringskorrosjoni kaidekket.Frontbjelken har
forvitringsskader og armeringskorrosjon.Slitelagetbør rengjøres/ryddes.Det anbefaleså
etablere nye redningsstigerpå kaien. Grunnetmangealvorlige skaderknyttet til kaiens
bæreevneanbefalesdet å gjennomførespesialinspeksjonsnarestfor å kartlegge
skadeomfangetgrundig og for å kunne kommemed forslag til utbedringstiltak og priser.
Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Sævelandsvik- kommunekaien

Gnr./bnr.: 12/290
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 65 m. betongkai.-1,5 – 2,6 m. dypg.
Type kai/eiendom: Fiskeri/off. kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er ikke observertskaderav umiddelbar betydning for bæreevne.Men det er observert
korrosjon og noe deformasjoni pilarer. Hovedbjelker,frontbjelke og tverrbærere har
avskallinger og armeringskorrosjon.Kantlist på kaien er for lav og ny bør etableres.Kaien
mangler redningsstigerog det er bare en redningsbøye.Redningsstigerog redningsbøye
bør etableressnarest.Estimert utbedringskostnad: kr. 140 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Mannes

Gnr./bnr.: 11/134
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 26 m. betongkai – 1,5 – 3,8 m. dypg.Tomtearealca. 360 m2.
Type kai/eiendom: Fiskeri/off.kai.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Åkrehamn - Almenning

Gnr./bnr.: Umatrikkulert grunn (torget på Åkra)
Eier:
Rettigheter:
Størrelse kai: 92 m. betongkai – 2,1 – 5,1 m. dypg.
Type kai/eiendom: Alm. Off.kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomØyavegenkai. Det ble ikke observertskaderav
betydning for bæreevne.Kantlist er deformert, korrodert og for lav, dennebør skiftesut
med ny. Det mangler 4. stk redningsbøyer,disseskadene/manglenemedførernedsatt
trafikk/personsikkerhet. Det ble ogsåobservertarmeringskorrosjon/korrosjon i kaiens
pilarer og hovedbjelkeri akse0-1 og 2-3. Estimert utbedringskostnad: Kr. 220 000,Vurdering fra Karmsund Havn I KS:Anbefalesoverført til Karmøykommune.Litt
inntekter i form av fiskere somhar årsavtaler3 på leie av kai.

Årsavtaler: 2800 kr for rett til å leggetil alle kaier i KHSportefølje.3600 kr gir rettigheter for fast plasspå
en spesifikkkai.
3
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Åkrehamn - Pirkaien

Gnr./bnr.: 15/375
Eier: Karmøykommune
Rettigheter: Karmøykommunehar en avtale med Åkrehamnsmåbåtforeningsomløper
frem til 01.05.2028.
Størrelse kai: 110 m. betongkai,2,0 – 4,3 m. dypg.
Type kai/eiendom: Alm. Off.kai/fiskeri.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport er kaien benevntsomStrandavegen kai. Det ble ikke observert
skaderav betydning for bæreevne.Redningsstigenepå kaien er korroderte, deformerte og
lite synlige.Dissebør derfor skiftesut med 6 stk. nye stiger for å ivareta sikkerhetenpå
kaien. Estimert utbedringskostnad: Kr. 90 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Åkrehamn - Søndrekai I

Gnr./bnr.: 15/685 (nord og vestsidenav kaien)
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 224 m. betongkai – 5,1 – 5,9 m dypg.
Type kai/eiendom: Alm. Off.kai/fiskeri.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControlsrapport kalt Naustabergkai. Det ble ikke observertskadermed betydning
for bæreevne.Det ble observertnoe sprekkdannelsei hovedbjelker,samt
armeringskorrosjoni bjelker og pilarer av betong.Kantlisten er for lav, det mangler også2
stk. redningsbøyerog 9 stk. redningsstiger.De eksisterenderedningsstigeneer korroderte,
deformerte og har bruddskader.Estimert utbedringskostnad: kr. 720 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Åkrehamn - Søndrekai II

Gnr./bnr.: 15/685 (østsidenav kaien)
Eier: Karmøykommune
Rettigheter: Festeavtale om redskapsbod/sjøbodmed ÅkrehamnRedskapsnaustAS– til
31.12.2039.Karmøykommunehar en avtale med Åkrehamnsmåbåtforeningsomløper
frem til 01.05.2028.
Størrelse kai: 70 m. tre/betongkai – 1,5- 2,0 m dypg.
Type kai/eiendom: Fritidsbåter etc.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Er inkludert i rapporten om Søndrekai I.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Ferjekai II

Gnr./bnr.: 57/26 , 57/554 og umatrikkulert
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 100 m. betongkai – 5,2 – 5,9 m. dypg.
Type kai/eiendom: Ferje/godskai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er ikke observertskadermed umiddelbar fare for bæreevne,men det er en god del
armeringskorrosjoni helekonstruksjonen.Det må påregnesstore vedlikeholdskostnaderi
fremtiden. Sikkerhetener noe svekketpga. få bøyerog stiger, samt noen defektestiger.
Estimert utbedringskostnad: kr. 200 000,Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014: Observasjoner
:
- Grunnenunder vann: Erosjonog/eller undergraving av elementer:NB: bakveggen
mellom veggskiver.Åpning til fylling ca. 160 cm.
- Elementerav betong:Andre vegger/veggelementer:Liten avskalling på 2 punkter der
kaiskjørt er lagt ned (rust).
- Elementerav betong:Søyler/peler:NB: Betongsøylerjfr. pkt. “annet”
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- Elementerav betong:Skjørt: NB: Under skjørt mellom beggskiverer det utvask.Område –
fra til. Reperasjonog inn mot fjell til fergebås.
- Elementerav betong:Dragere av betong:Kun små rustflekker.
- Elementerav betong:Undersidekaidekke:Ok ny del med søylekai.NB: Eldre del av kai
har mye rustsprengningmed avskalling og synlige armering.
- Elementerav betong:Annet: NB: Betongsøyle80*150 cm ved gamle kai somholder oppe
en betongvegg/drager.Dennehar mye utvask i bunn, med synligefjellbolter ned mot bunn
ca. 70 cm.Betongsøyleover vann 40*50 har noe rustsprengningmed synlig fjellbolt.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Skudeneshavn- Loskaien

Gnr./bnr.: 57/26 /Umatrikkulert
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 58 m betongkai – 4,9 – 5,9 m. dypg.
Type kai/eiendom: Res.ferjekai/gods/industrikai/ventekai.
Inspeksjon kaier:
Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014:Serapport fra ferjekaien – rapporten
omfatter ogsåloskaien.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Skudeneshavn- Stavakaien

Gnr./bnr.: 57/600
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 15 m. betongkai – 3,5 – 4,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Ventekai.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.Det må i
tilfelle gis en tinglyst rett til offentlig bruk av pullert.

27

28

Skudeneshavn- GamleDSkai

Gnr./bnr.: 57/611
Eier: Karmøykommune.Anskaffetav midler generert av gamle SkudeneshavnHavnevesen.
Rettigheter:
Størrelse kai: 50 m. stein/betongkai – 1,8 – 3,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.
Benevnt som: Tåkelurfabrikken.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Kaien er i dårlig stand,spesielti de områdenesomdet er betongdekkemed pilarer under
(akse2-8). Dette området bør sperresav slik at kjøretøyer ikke kan kommeut på kaiens
betongdekke.Det er bare en stige i akse7-8, det anbefalesen stige til i akse2. Kaien er i så
dårlig forfatning at rehabilitering er ulønnsom,kaien bør byggesny, derfor ingen prising.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn
- Elvebugrunnen

Gnr./bnr.: 57/582
Eier: Karmøykommune.
Rettigheter:
Størrelse kai: 15 m. betongkai – 2,0 – 2,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.Kaiareal og veggrunn
Benevnt som: Råseglarlaget
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomAndersenbryggaSkudeneshavn.
Det er ikke
observertskadermed betydning for bæreevne,men kaidekkelot segikke inspiseregrunnet
gjenståendeforskaling. Trafikksikkerheteer svekketda det mangler redningsbøye,og
stigen er av ymsekvalitet og bør væremin en meter under lavestevannstand.Estimert
utbedringskostnad: Kr. 50 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Torget

Gnr./bnr.: Umatrikkulert grunn. (i nærhet av 57/133)
Eier:
Rettigheter:
Størrelse kai: 30 m. betongkai – 0,8 – 1,6 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControlsrapport er kaien benevntsom Selvåg kai. Det er ikke observertskadermed
betydning for bæreevne.Sikkerhetener noe svekketgrunnet stige i vest har defektetrinn
og det mangler en redningsbøye.Estimert utbedringskostnad: kr. 20 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Almenning v/Mørch

Gnr./bnr.: Umatrikkulert grunn (i nærhet av 57/167).
Eier:
Rettigheter:
Størrelse kai: 16 m. betongkai – 1,8 – 2,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/fiskeri/off.kai.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Kanalen

Gnr./bnr.: 57/617
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 42 m. steinkai – 2,0 – 2,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåthavn+ 1000 kvm areal tillegg
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Torvastad - Viken

Gnr./bnr.: 140/100
Eier: Karmøykommuneeier kaien, men det gjenstår jordskifte på grensene.
Rettigheter:
Størrelse kai: 20 m. stein/betongkai – 0,8 – 3,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomStorasundkai.Det er observertskaderog mangler
som medførernedsatt bæreevneog trafikksikkerhet på kaien. Steinfyllingeni akse0-1 har
rast ut, noe som medførerbrudd, setningeri kaidekkeog slitelaget. Landkar i akse1-2 har
utvasking av betong,dette gjelder ogsåpilarer. Dette er skadersompåvirker kaiens
bæreevne.Tverrrbærerehar avskalling og armeringskorrosjon.Kantlisten er for lav og ny
bør etableres.Det er ike redningsstigerpå kaien og dette bør etableressnarest.Grunnet
mangealvorlige skaderknyttet til kaiensbæreevneanbefalesdet å gjennomføreen
spesialinspeksjonfor å kartlegge skadenegrundigere,og for å kunne kommemed
utbedringstiltak og priser. Kaien var delvisstengt for kjøretøy på inspeksjonstidspunktet.
Spesialinspeksjon
anbefalesSNAREST.
Estimert utbedringskostnad: Kr 0,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Torvastad - Kveiteviken

Gnr./bnr.: 131/4 7 – del av kai på 131/12
Eier: Karmøy kommune/ Hilmar Martin Eide
Rettigheter: Kommunenhar tinglyst servitutt på 131/12: Allemannsretten,rett til å
bygge,vedlikeholdeog føre tilsyn med turveier og lysstolpermed tilhørende ledningsnetttil
allmenn bruk over gnr/bnr 131/12. Gjelderi 40 år fra ferdigstilling av anleggene.
Størrelse kai: Betongkai.
Type kai/eiendom: Off.kai– transport til Feøy.
In speksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er ikke observertskader med betydning for bæreevne.Sikkerhetener noe svekket
grunnet kort stige og lav kantlist. Estimert utbedringskostnad: Kr. 15 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Avaldsnes- Bøvågen

Gnr./bnr.: Del av 146/2. Umatr ikkulert.
Eier:
Rettigheter: NorBetongFerdigbetonghar leieavtalemed KIH om rett til bruk av offentlig
kaianlegg.Avtalen kan gjensidigsiesopp med 6 månedersvarsel.
Størrelse kai: 42 m. betongkai – 4,0 m – 6,5 m dypg.
Type kai/eiendom: Industrikai/godskai
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Husøy- Bjørgekaien

Gnr./ bnr.: 86/54
Eier: Karmøy kommune.
Rettigheter:
Størrelse kai: 72 m. betongkai – 9,4 m. dypg.
Type kai/eiendom: Industri/godskai/ventekai. Offentlig.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS
har planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og
peke på utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Gjennomføring
Rapporten er basert på en visuell kontroll av kaiene og i noen tilfeller er det benyttet båt men
uten bruk av dykker så kontrollen er dermed noe begrenset.
Den utførte inspeksjonen har som formål å gi et overordnet inntrykk av konstruksjonens
tilstand på befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger
heller ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er
registrert på befaring.
JS Dykkerservice har utført dykkerinspeksjoner av kai på Storøy (Sævik). Almeninng i
Åkrehamn 03.10.19 og Bredalmenningen i Kopervik 12.02.14.
Ellers er det utført flere dykkerinspeksjoner av Safe Control i tidsrommet 01.10.2013 og
25.02.2014 som er benyttet i vurderingene av tilstand

Generelt:
Det bør etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten
og bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll
over tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år
anses som tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske
mangler som oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter utført befaring kan det tyde på at det i liten eller ingen grad er utført periodisk
vedlikehold av stål og betongkonstruksjoner gjennom kaienes levetid.
Den største årsaken til skader på betongkonstruksjoner er klorid-indusert korrosjon av
armering. Klorider fra sjøen har trengt seg inn til armeringen og satt i gang rustprosessen.
Bakenforliggende årsaker kan være lav betongkvalitet, for liten betongoverdekning eller
forskalingsfeil.
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1. Kaianlegg ved Bredalmenningen
Kopervik

Konklusjon
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke for å unngå at kaiene kollapser i havet og
kai arealene går tapt.
Kostnadsbildet avhenger av hvilket formål en vurderer som mest hensiktsmessig for områdene, og
hvilken grad en har mulighet til å investere i reetablering av kaianlegget.
Det etableres nå boligbebyggelse i dette området og det vil det være mest gunstig at kaien kun
fungerer som trafikkårer for mennesker (strandpromenade) og ikke for kjøretøy.
Kaien er i dag sperret for all ferdsel med bygge-gjerder og skilt.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad: Kai Bredalmenningen Kopervik
Nyer peler og betongdekke: 8 000.- kr. eks mva/m2
Kai Bredalmenningen: 170m2 X 8 000,- = 1 360 000.- kr. eks mva.
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2.
Kaianlegg ved Havnegata i
Kopervik

Konklusjon
Kai 1 Betongkai 1985:
Kaien er oppbygd med sirkulære betongsøyler støpt i stålrør, front og bak-drager av betong med
betongdekke.
Vi har ikke oppdaget rustsprengning på noen betong konstruksjoner eller alvorlige rustskader heller
ingen store sprekker eller annen alvorlige skader.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden,
og trenger kun generelt vedlikehold og periodisk overvåkning ca. hvert 5 år.
Beregnet levetid på denne type konstruksjon er 50 år, rest levetid ca. 34 år
Kai 2 Betongkai før 1964:
Kaien er oppbygd med stålsøyler med på støp, front og bak-drager av betong med betongdekke.
Ifølge dykkerrapport er fylling dragere og søyler OK
Etter denne inspeksjonen er anbefalingen at det utføres inspeksjon med dykker og periodisk
overvåkning og generelt vedlikehold.
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Kai 3 Trekai 1985
Det er registrert flere tre dragere som er kraftig angrepet av råte, disse må byttes ut snarest.
Det anbefales at det etableres ny trekai og at konstruksjonen og forankring vurderes etter at
eksisterende dekke er demontert.
Det bør settes opp fysisk sperring.

Økonomi
Ny trekai 3: 25m
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt.
Budsjettpris: Anslått kostnad nytt tredekke, dragere og skjørt i størrelsesorden 250 000 kr eks mva.
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3.
Vea Storøy

Konklusjon
Generelt:
Kai 1 er bygget før 1955 og del 2 er bygget etter 1964
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019 og Safe
Control 11.12.13 er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres som beskrevet nedenfor.
Kai arealet som ikke er på fast grunn bør sperres av for biltrafikk og kun være tilgjengelig for
personbelastning.
Det bør også utføres en opprydning av sjøbunn ifølge dykkerrapport fra JS Dykkerservice.

Dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019
Tiltak/utbedring
Fendere som mangler bør erstattes.
Kantlist med skade bør repareres.
Opprydning på bunn bør utføres.
Betongsøyler må forskales og støpes på ny fra bunn og over skadenivå/flomål.
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Jernbaneskinner/peler må kontrolleres for å få tilstand på bæreevne av kaien samt jernbaneskinner
som tverr dragere.
Frontskjørt av tre bør utbedres eller byttes ut med fendere.
På grunn av kraftig korrosjon/brudd på peler og dragere av jernbaneskinner så er det svekket styrke
i kaien.
Samtlige søyler har støpefeil og dermed liten kontakt med fjell så det er svekket styrke i søylene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.

Tiltak: kai 1 og 2
Kaien er bygget opp hovedsakelig med jernbaneskinner som søyler med unntak av arealet i vest som
står på betongsøyler.
Samtlige betongsøyler har støpefeil og liten kontakt med fjell, jernbaneskinne søylene ha kraftig
korrosjon, brudd og har svært svekket styrke.
På bakgrunn av dette anbefales det at hele kai arealet rehabilitering med nye peler og dekkepåstøp

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai 1 og 2 Storøy Vea: 480m2 X 12 000,- = 5 760 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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4.
Kaianlegg i Sævelandsvik kommunekai

Konklusjon
Generelt:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke innen 5 - 10 år.
Tiltak:
Den delen av kaien som er fundamentert på pilarer av stål bør sperres for biltrafikk og kun være
tilgjengelig for personbelastning.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og eksisterende rednings bøyer erstattes med
ny som er komplett med kasteline.
Kai er fundamentert på jernbaneskinner av stål og har begrenset gjenstående levetid, og det bør
planlegges for bygging av ny kai innen 5 - 10 år.
Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai Sævelandsvik: 285m2 X 12 000,- = 3 420 000.- kr. eks mva.
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5.
Kaianlegg på Mannes
Manneshamn

Konklusjon
Generelt:
Kaien bærer preg av manglende vedlikehold over lengre tid.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden
og det må etableres ny kai.
Tiltak:
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og har ingen begrensning som gjelder last, kaien er i
dag sperret for all ferdsel med bygge-gjerder.
Det anbefales at det etableres ny kai
Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Kai Mannes: 85m2 X 23 000,- = 1 955 000.- kr. eks mva.
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6.
Åkrehamn Almenning

Konklusjon
Generelt:
Kai 1 mot nord:
Den delen av kaien er bygget med blokk av naturstein og ser ut til å være stabil uten større
setninger ifølge bilder er denne delen av kaien fra før 1889.

Kai 2 og 3 mot øst og vest:
Denne delen av kaien er en betongkai med pilarer av jernbaneskinner og kantlist av jernbane
skinne.
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført 03.10.19 av JS Dykkerservice er
konklusjonen at kaiene må rehabilitering med nye peler og nytt dekke/påstøp. Inntil dette er
utført bør kaien området være avsperres av.
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Tiltak:
Det anbefales at kai 2 og 3 rehabiliteres med nye peler og dekke, inntil dette er utført bør
kaien sperres for kjøretøy og kun være tilgjengelig for personbelastning.

Dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019
Tiltak/Utbedring
Kantlist av jernbaneskinner bør byttes ut.
Deformert leider bør byttes/repareres.
På grunn av korrosjon på peler og dragere av jernbaneskinner så er det til dels svekket styrke i
kaiene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å
forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Åkra Almenning: 300m2 X 12 000,- = 3 600 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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7.
Stavakaien Skudeneshavn

Konklusjon
Generelt:
Det er tydelige sprekker i hoveddragere og eksponert og korrodert underkant armering i dekker, og
dragere. Det anbefales å etableres et nytt bæresystem for kaien, alternativt må kaien rives.
Manglende redningsutstyr må monteres som stige, redningsbøye og redningskjetting.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 83 m2 X 23 000,- = 1 909 000.- kr. eks mva.
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8.
Gammel DS kai Skudeneshavn

Konklusjon
Kai mot vest: Den delen av kaien er bygget som en blokkmurskai og ser ut til å være stabil
uten større setninger.
Kai mot øst:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er så dårlig at dem må rives og
det må etabler ny kai.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai øst:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai : 165m2 X 23 000,- = 3 795 000.- kr. eks mva.
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9.
Skudeneshavn Elvebugrunnen

Konklusjon
Generelt:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt redningsstige og rednings bøye.
Gammel forskaling under kaien må demonteres og pilarer og kaien må inspiseres av dykker.
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10.
Skudeneshavn
Torget

Konklusjon
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bak drager samt kaiens underside innen 2-3 år for
å kartlegge tilstanden
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11.
Skudeneshavn Almenning v/Mørch

Konklusjon
Generelt:
Den dimensjonerende levetid er overskredet for denne type kaien, det er heller ikke iverksatt
et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av
den dimensjonerende levetiden.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type
kai og alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge
tilstanden.
Kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene, dekke og
fundamenter har.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og redningsstige.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
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Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Rehab: Kai Almenningen v/Mørch : 67m2 X 12 000,- = 804 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 67 m2 X 23 000,- = 1 541 000.- kr. eks mva.
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12.
Kai Torvastad i Viken

Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta
integriteten og bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan
en ha kontroll over tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte.
Inspeksjon hvert 5 år anses som tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det
større skader eller kritiske mangler som oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere
inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type
kai og alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge
tilstanden.
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Østre del av kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene,
dekke og fundamenter har. (dykkerundersøkelse)
Vestre del av kaien som har utrasing av blokkmur må rives og bygges opp på nytt.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og en redningsstige i tillegg til den som er i
vest.
Det må etableres ny kantlist da eksisterende er for lav.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad av Vestre del av kai på blokk mur:
Demontering og montering av blokkmur
Nytt støpt 70m 2 dekke komplett med tillegsytstyr som kantlist og fendring
Komplett : 70m2 X 12 000,- = 840 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai Øst på pilarer:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 50 m2 X 23 000,- = 1 150 000.- kr. eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/??? (Almenning) benyttes i dag av fritids og fiskebåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai Almenningen v/Mørch i Skudeneshavn
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritids og fiskefartøy.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2011.
Foto fra .1964 (Norge i bilder) før dagens kai er bygget

Foto fra 2011(Norge i bilder)
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Bilde fra 1960 (betongkai ser ut til å være etablert)
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1960
Lengde: 16m
Dybde: 1,8-2,0
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Rustfritt stål. (benyttes til fortøyning ref. bilde 7)
Fortøyning: 1 stk. gammel innstøpt ring ellers benyttes kantlist.
Fendring: 0 ref. bilde 1.
Dekke/slitelag: Betong, større riss i betongdekke tyder på svikt i konstruksjon.
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, redusert tverrsnitt (bør undersøkes av dykker)
Redningsstiger: 0
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av
oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Bakmur er etablert av steinfylling og noe betong i midtre seksjon, fyllingen i bakkant ser ut til å være
ustabil og det er større riss i dekke (ref. bilde 6) samt setninger i asfaltert areal innenfor kai dekke.
Det tyder på at kaiene er bygget før 1960 og er bygget opp med dekke og frontdrager i betong, bak
mur er murt med naturstein. Det er benyttet stålpilarer av jernbaneskinne som bærer preg av kraftig
korrosjon og har og redusert tverrsnitt og nedsatt bæreevne.
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og har ingen begrensning vedrørende last, kaien bør sperres
for trafikk.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningsstige som rekker 1 m nedenfor laveste
astronomiske tidevann (LAT), og redningskjetting som skal være montert i underkant av skjørt.
Kaien er ikke utstyrt med fendere, ref. bilde 1.
Bilde 3. Ståldrager i underkant dekke
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Den dimensjonerende levetid er overskredet for denne type kaien, det er heller ikke iverksatt et
tilstrekkelig program for å forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den
dimensjonerende levetiden.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge tilstanden.
Kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene, dekke og
fundamenter har.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og redningsstige.

Bilde 4. Under kai
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Bilde 5. under kai (ut vasskling av bakmur)

Bilde 5. pilar, tverrsnitt ser ut til å være sterkt redusert på grunn av korrosjon.
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Bilde 6. riss i kai dekke

Bilde 7. Det er setninger i grunn som tyder på utvasking av fylling
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Bilde 8. Det er setninger i grunn som tyder på utvasking av fylling

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Rehab: Kai Almenningen v/Mørch : 67m2 X 12 000,- = 804 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 67 m2 X 23 000,- = 1 541 000.- kr. eks mva.

Petter J. Rasmussen AS
Bedriftsrådgivning - Byggeteknikk - Prosjektadministrasjon - Arkitektur

12.
Tilstandsvurdering
Kai
Torvastad i Viken

Tilstandsvurdering kaianlegg i Karmøy kommune

Petter J. Rasmussen AS for Karmøy kommune
Utført: 09.09.19 Rune Sund

Dato: 17.09.19
Revidert: 12.11.19

1

Innhold
Bakgrunn ................................................................................................................................................. 2
Gjennomføring ........................................................................................................................................ 3
Historiskebilder av kai i Viken ................................................................................................................. 4
Dagens tilstand…………………………………………………………………………………………………………………..………………6
Konklusjon ............................................................................................................................................... 7
Økonomi…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
Utdrag fra inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13……………….……………………………………………..………..9

Petter J. Rasmussen AS
Bedriftsrådgivning - Byggeteknikk - Prosjektadministrasjon - Arkitektur

2

Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 141/46-100 (Almenning) benyttes i dag av fritids og fiskebåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1. fra vest mot øst, setninger i fundamentering
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. september 2019
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2. fra sør og nord/vest
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Historiske bilder fra kai i Viken på Torvastad
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra .1964 (Norge i bilder) før dagens kai er bygget

Foto fra 2017(Norge i bilder)

Bilde fra 1955 (Krambu Oliviahuset i Vikjå)
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Bilde 3. Steinfylling er rast ut på deler av kaien
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1960
Lengde: 59m
Dybde: 0,8-3,0
Rednings bøyer: 1
Kantlist: stål. For lav
Fortøyning: diverse pullerter av stål.
Fendring: gummidekk. bilde 1.
Dekke/slitelag: Betongdekke, større riss og settninger tyder på svikt i konstruksjon/grunnforhold.
Pilarer: Betong og fylling,
Redningsstiger: 1 bør supplere med 1 til
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av
oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Vestre deler av kaien er utført i en kombinasjon med tørrmurt stein og betongdekke.
Fundamenteringsprinsipp er ukjent, men antatt grove steinmasser og/eller fjell enkelte steder.
Det er observert utrasing av steinfyllingen flere plasser som medfører brudd og setninger i kaiplaten.
Østre del av kaien er bygget på pilarer av betong og landkar av betong/stein med betongdekke, ifølge
inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13 er det observert mange alvorlige skader knyttet til
bæreevne og de anbefaler det gjennomføre en spesialinspeksjon snarest.
Kaier er utstyrt med fenderverk, kantlister, redningsbøyer og stige. Kaiene har kantlister av
Jernbaneskinner og firkantrør boltet til betongdekke, samt diverse pullerter av stål.
Som fenderverk på kaien er det påhengte gummidekk, med kjetting oppheng festet til kaidekke og
kantlister.
Bilde 4. Mangler kantlist
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Bilde 5. redningsbøye

Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge tilstanden.
Østre del av kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene, dekke
og fundamenter har. (dykkerundersøkelse)
Vestre del av kaien som har utrasing av blokkmur må rives og bygges opp på nytt.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og en redningsstige i tillegg til den som er i
vest.
Det må etableres ny kantlist da eksisterende er for lav.
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Bilde 5. riss og setninger i dekke

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad av Vestre del av kai på blokk mur:
Demontering og montering av blokkmur
Nytt støpt 70m 2 dekke komplett med tillegsytstyr som kantlist og fendring
Komplett : 70m2 X 12 000,- = 840 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai Øst på pilarer:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 50 m2 X 23 000,- = 1 150 000.- kr. eks mva.
Bilde 6. Steinfylling er rast ut på deler av kaien
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 12.12.13
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 58/63 er i dag avsperret for trafikk, men kaien benyttes av
fritidsbåter og mindre fiskefartøy. (ref. bilde 1 og 2)
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om kommunen
skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
26.05.16
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
JS Dykkerservice AS utførte inspeksjonen under vann 05.mai 2018. denne inspeksjonen hadde som
hovedmål å kartlegge bunnforholdene, samt å undersøke om kai søyler og blokkmurer hadde skader,
tegn til deformasjon eller begynt å gli fra originalposisjonen. Det er et utdrag av rapporten på side 9
og rapporten kan leses i sin helhet i vedlegg 1. side 24-25 gjelder Bredalmenningen

Bilde 2.
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Bredalmenningen, Kopervik
Kaiområdet ligger i sentrum av Kopervik, Karmøy kommune og er en del av bysentrum.
Historisk har denne kaien vert benyttet som hurtigbåtterminal for hydrofoilruten Stavanger-Bergen
som startet opp 1961, anløpsstedet ble sener flyttet lenger øst på hovedkaien.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området fra 1964-2017.

Foto fra 25.05.1964, kai med utstikker for hydrofoilane Vingtor og Tyrving

Foto 2002
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Foto fra 2017
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1964
Lengde: 25m
Dybde: 3,0 -4,5
Oppbygging: Betongdekke på peler (jernbaneskinner)
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde variere 12-20 cm, anbefalt høyde er 20cm over dekke.
Fortøyning: 1 stk pullert
Fendring: Lastebil dekk, mangelfull og dårlig stand
Dekke/slitelag: Betong, noe riss, det er sannsynligvis støpt nytt topplag i senere tid
Pilarer: Stål jernbaneskinne, kraftig korrosjon, redusert tverrsnitt, 3 stk. jernbaneskinner er
knekt av fra øst 0-7m
Redningsstiger: 0
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Kaiområdet er i dag avsperret for trafikk med bygge gjerder og betong blokker, men sperringen er
mangelfull, kaien benyttes av fritidsbåter og mindre fiskefartøy.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting og redningsleider ved kaiene på
området. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt og i tillegg skal redningsleidere
som strekker seg 1 m nedenfor laveste astronomiske tidevann (LAT) være plassert med maksimal
avstand på 50 m.
Ifølge dykkerrapporten bærer alle søyler/jernbaneskinne preg av kraftig korrosjon og har og redusert
tverrsnitt og nedsatt bæreevne. 3 stk jernbaneskinner er knekt av fra vest mot øst 0-7m av kaien og
har ingen bæring.
I konstruksjonsfaget opererer en gjerne med en dimensjonerende brukstid på 50 år for
bygningskonstruksjoner og andre vanlige konstruksjoner. I enkelte tilfeller, som for monumentale
bygningskonstruksjoner, bruer og andre anleggskonstruksjoner, kan dimensjonerende brukstid settes
til 100 år. Kaiene ved Bredalmenningen er bygget før 1964 og er dermed i slutten av/forbi sin
dimensjonerende levetid, og er i den forstand klar for rehabilitering eller gjenoppbygning.
Kaien er i dag sperret med byggegjerde og skilt for all ferdsel.
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Bilde 3. Fendring og kantlist er i dårlig forfatning.

Bilde 4. Deler av kantlisten har en høyde på bare 12cm over dekke

Petter J. Rasmussen AS
Bedriftsrådgivning - Byggeteknikk - Prosjektadministrasjon - Arkitektur

8

Bilde 5. Bilde viser skade på kai i vest,

Konklusjon
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke for å unngå at kaiene kollapser i havet
og kai arealene går tapt.
Kostnadsbildet avhenger av hvilket formål en vurderer som mest hensiktsmessig for områdene, og
hvilken grad en har mulighet til å investere i reetablering av kaianlegget.
Det etableres nå boligbebyggelse i dette området og det vil det være mest gunstig at kaien kun
fungerer som trafikkårer for mennesker (strandpromenade) og ikke for kjøretøy.
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Bilde 4.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge
levetiden til betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad: Kai Bredalmenningen Kopervik
Nyer peler og betongdekke: 8 000.- kr. eks mva/m2
Kai Bredalmenningen: 170m2 X 8 000,- = 1 360 000.- kr. eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kai 1. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/66-som vist på bilde 1-2
Kai 2. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/467 som vist på bilde 3
Kai 3. Kai med tredekker på eiendommen GNR/BNR 58/84 som vist på bilde 4
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
26.05.16
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand på kai merket 1-2 og 3 på forside.
Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
JS Dykkerservice AS utførte inspeksjonen under vann vinter/vår 2016. denne inspeksjonen hadde
som hovedmål å kartlegge bunnforholdene, samt å undersøke om kai søyler og blokkmurer hadde
skader, tegn til deformasjon eller begynt å gli fra originalposisjonen. Det er medtatt utdrag av
rapporten i denne vurderingen og rapporten kan leses i sin helhet i vedlegg 1. side 28-32 gjelder
Havnegata
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Havnegata, Kopervik
Kaiområdet ligger i sentrum av Kopervik, Karmøy kommune og er en del av bysentrum.
Kaiene bli i dag benyttet av lokale fiskefartøy og som strandpromenade, på kai 1. er tilknytning til
vegnettet og trafikkeres daglig. Kai 1 og 3 var etablert samtidig som havnegata og er fra 1985 (bilde
2.) før dette var område fisketorg og deler av Torgalmenningen. Det kan se ut som kai 2. (betongkai)
er deler av gamle fisketorget og bygget før 1964 (ref. bilde 1.)
Kai 1. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/66-som vist på bilde 5-6
Kai 2. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/467 som vist på bilde 7
Kai 3. Kai med tredekker på eiendommen GNR/BNR 58/84 som vist på bilde 8

Bilde 1. fra 1967 viser gamle fisketorget

Bilde 2. Bygging av kai i Havnegata 1985
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Bilde 3. Foto fra 25.05.1964,

Bilde 4.fra 2017
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Dagens tilstand kai 1. (Betongkai 1985)
Byggeår: før 1985
Lengde: 65m
Dybde: 4,0 -4,5
Oppbygging: Bakvegg = stålspunt, søyler = sirkulære betongsøyler støpt i stålrør
Rednings bøyer: 2
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde 20 cm
Fortøyning: 6 stk pullert
Fendring: Lastebil dekk
Dekke/slitelag: Betong
Redningsstiger: 1 Krav er dekket (3 stk totalt)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag redningskjetting i underkant av skjørt
Bilde 5.

Bilde 6.
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Dagens tilstand kai 2. (Betongkai før 1964)
Byggeår: Kaien antas å være fra før 1964 ref. bilde 1 og 3
Lengde: 8m
Dybde: 1,5 - 2
Oppbygging: Bakvegg = steinfylling Noe utvask , søyler = Jernbaneskinne med betong
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Ingen kantlist
Fortøyning: 1 stk pullert
Fendring: Ingen fendring
Dekke: Betong med innstøpte jernbaneskinner som drager med eksponert underside
Redningsstiger: 1 stk. Krav er dekket
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av
oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag redningskjetting i underkant av skjørt
Bilde 7.
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Dagens tilstand kai 3. (Trekai 1985)
Byggeår: før 1985
Lengde: 25m
Dybde: 1,5 - 2
Oppbygging: Bakvegg = steinfylling OK, Søyler = Jernbaneskinne
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Ingen kantlist
Fortøyning: 0
Fendring: Ingen fendring
Dekke: Tredekke med på dragere av tre med store råteskader
Redningsstiger: 1 Krav er dekket
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Det mangler i dag redningskjetting i underkant av skjørt

Bilde 8.

Deler av kaien (trekai bilde 8) er i dag stengt på grunn av skade, men kaien benyttes av fritidsbåter og
mindre fiskefartøy.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegget. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Kai 1 Betongkai 1985:
Kaien er oppbygd med sirkulære betongsøyler støpt i stålrør, front og bak-drager av betong med
betongdekke.
Vi har ikke oppdaget rustsprengning på noen betong konstruksjoner eller alvorlige rustskader heller
ingen store sprekker eller annen alvorlige skader.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden,
og trenger kun generelt vedlikehold og periodisk overvåkning ca. hvert 5 år.
Beregnet levetid på denne type konstruksjon er 50 år, rest levetid ca. 34 år
Kai 2 Betongkai før 1964:
Kaien er oppbygd med stålsøyler med på støp, front og bak-drager av betong med betongdekke.
Ifølge dykkerrapport er fylling dragere og søyler OK
Etter denne inspeksjonen er anbefalingen at det utføres inspeksjon med dykker og periodisk
overvåkning og generelt vedlikehold.
Kai 3 Trekai 1985
Det er registrert flere tre dragere som er kraftig angrepet av råte, disse må byttes ut snarest.
Det anbefales at det etableres ny trekai og at konstruksjonen og forankring vurderes etter at
eksisterende dekke er demontert.

Økonomi
Ny trekai 3: 25m
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt.
Budsjettpris: Anslått kostnad nytt tredekke, dragere og skjørt i størrelsesorden 250 000 kr eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 12/144 benyttes i dag av fritidsbåter og fiskefartøy. (ref. bilde 1-3)
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1. Kai sør
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Bilde 2. kai vest

Bilde 3. kai nord
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 11.12.13
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2 og 3 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 4. pilarer av jernbaneskinne
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Historiske bilder fra kai på Storøy Vea
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og tidsmaskinen.no og viser utviklingen i området
fra 1955-2002.

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)
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Foto 2002(Norge i bilder)

Foto 1955 (tidsmaskinen.no)
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Dagens tilstand
Byggeår: første del er bygget før 1955 og del 2 er bygget etter 1964
Lengde: 81m
Rednings bøyer: 1. stk. (kravet er 1 stk. per 50m)
Lys: Det er lys ved strømskap, usikker på om det fungerer.
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde under 20 cm, anbefalt H= 20cm over dekke. Skade bilde 7.
Fortøyning: 14 stk. pullert, ikke sertifisert se bilde 5
Fendring: Gummidekk, noe manglende fendring
Dekke/slitelag: Betong, noe riss, ingen større skader er registrert
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon,
Redningsstiger: 4 stk. av kjetting
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk
kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, redningsbøye her bør det være 2
stk i kai området. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister er 2`` rør og det er registrert en større skade ref. bilde 7. det ser ut som skaden er av nyere
dato, ellers er ikke høyden på kantlistens tilfredsstillende, anbefalt høyde er 20 cm.
Ifølge rapporten fra Safe Control 11.12.2013 er det observert skader som medfører nedsatt
bæreevne og trafikksikkerhet på kaien.
Det er observert kraftig korrosjon i hoved bjelker og pilarer av stål noe som medfører svekket styrke i
konstruksjonen. Pilarer av betong har noe forvitringsskader og armeringskorrosjon og det anbefales
en spesialinspeksjon av konstruksjonen.
Deler av kaiene på Storøy er bygget før 1955 og er dermed i slutten av sin dimensjonerende levetid,
og er i den forstand klar for rehabilitering eller gjenoppbygning.
J S Dykkerservice har utført inspeksjon av konstruksjonen under kai 03.10.2019, er vedlegg
Bilde 5. Redningsbøye.

Pullert
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Bilde 6. Frontbjelke kai nord

Bilde 7. skadet kantlist
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Konklusjon
Generelt:
Kai 1 er bygget før 1955 og del 2 er bygget etter 1964
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019 og Safe
Control 11.12.13 er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres som beskrevet nedenfor.
Kai arealet som ikke er på fast grunn bør sperres av for biltrafikk og kun være tilgjengelig for
personbelastning.
Det bør også utføres en opprydning av sjøbunn ifølge dykkerrapport fra JS Dykkerservice.
Tiltak: kai 1 og 2
Kaien er bygget opp hovedsakelig med jernbaneskinner som søyler med unntak av arealet i vest som
står på betongsøyler.
Samtlige betongsøyler har støpefeil og liten kontakt med fjell, jernbaneskinne søylene ha kraftig
korrosjon, brudd og har svært svekket styrke.
På bakgrunn av dette anbefales det at hele kai arealet rehabilitering med nye peler og dekkepåstøp

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai 1 og 2 Storøy Vea: 480m2 X 12 000,- = 5 760 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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Bilde 8. Lys og strømuttak
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Bilde 9. Strøm skap

Bilde 10 Under kai
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 11.12.13

Nedenfor er det utdrag fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
03.10.2019
Tiltak/utbedring
Fendere som mangler bør erstattes.
Kantlist med skade bør repareres.
Opprydning på bunn bør utføres.
Betongsøyler må forskales og støpes på ny fra bunn og over skadenivå/flomål.
Jernbaneskinner/peler må kontrolleres for å få tilstand på bæreevne av kaien samt jernbaneskinner
som tverr dragere.
Frontskjørt av tre bør utbedres eller byttes ut med fendere.
På grunn av kraftig korrosjon/brudd på peler og dragere av jernbaneskinner så er det svekket styrke i
kaien.
Samtlige søyler har støpefeil og dermed liten kontakt med fjell så det er svekket styrke i søylene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.
basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 12/290 benyttes i dag av fritidsbåter og mindre fiskefartøy. (ref.
bilde 1 og 2)
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Sævlandsvik
Kaiområdet ligger i Sævlandsvik innenfor moloen ved Stivlevågen og benyttes som småbåthavn for
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og tidsmaskinen.no og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto 1980 (tidsmaskinen.no)
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Foto 2002(Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: 1964-1980
Lengde: 65m
Rednings bøyer: 2 Ikke tilfredsstillende kvalitet, mangler kasteline
Lys: 3
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde under 20 cm, anbefalt høyde er 20cm over dekke.
Fortøyning: 8 stk. pullert, ikke i bruk båter er festet i kantlist
Fendring: Lastebil dekk,
Dekke/slitelag: Betong, ingen større skader
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, redusert tverrsnitt
Redningsstiger: 2 stk. som vist på bilde 3
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk
kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting og redningsbøyer m/kasteline ved
kaiene på området. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har noe overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning utover det
estetiske. Fenderverk har ingen skader av større betydning.
Ifølge rapporten fra Safe Control 12.12.2013 er det ikke observert skader av umiddelbar betydning
for bæreevne, men det er observert korrosjon og noe deformasjon i pilarer samt avskalling og
armeringskorrosjon i hoved bjelker, frontbjelke og tverrbærere.
I konstruksjonsfaget opererer en gjerne med en dimensjonerende brukstid på 50 år for
bygningskonstruksjoner og andre vanlige konstruksjoner. I enkelte tilfeller, som for monumentale
bygningskonstruksjoner, bruer og andre anleggskonstruksjoner, kan dimensjonerende brukstid settes
til 100 år.
Kaiene ved Sævelandsvik er bygget mellom 1964 og 1980 og er dermed i slutten av sin
dimensjonerende levetid, og er i den forstand klar for rehabilitering eller gjenoppbygning.
Bilde 3. Redningsstige.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke innen 5 - 10 år.

Tiltak:
Den delen av kaien som er fundamentert på pilarer av stål bør sperres for biltrafikk.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og eksisterende rednings bøyer erstattes
med ny som er komplett med kasteline.
Kai er fundamentert på jernbaneskinner av stål og har begrenset gjenstående levetid, og det bør
planlegges for bygging av ny kai innen 5 - 10 år.

Bilde 4. redningsbøye

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
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levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge
levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai Sævlandsvik: 285m2 X 12 000,- = 3 420 000.- kr. eks mva.

Fra dykkerinspeksjon Safe Control 12.12.13

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 11/134 er i dag avsperret ved kaifront ref. bilde 1
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019.
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.

Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Manneshavn
Kaiområdet ligger på Mannes i delvis beskyttet farvann, kaien var ikke i bruk til fortøyning av båter
ved befaringstidspunktet.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1964
Lengde: 16m
Dybde: 1,5-3,8
Rednings bøyer: 0
Lys: 0
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde under 20 cm, anbefalt høyde er 20cm over dekke.
Fortøyning: 2 stk. pullert se bilde 4 sterkt rustangrep
Fendring: sporadisk, se bilde 2
Dekke/slitelag: Betong, oppsprukket og setninger, dekketykkelse ca. 18 cm se bilde 5
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, (minst 55 år)
Redningsstiger: 1 stk. som vist på bilde 2 (ikke tilfredsstillende)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningsstige som rekker 1 m nedenfor laveste
astronomiske tidevann (LAT), redningskjetting og redningsbøye ved kaiene.
Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har ikke tilstrekkelig høyde og innfesting i kai virker svært svekket.
Alle pilarer/jernbaneskinne bærer preg av kraftig korrosjon og har og redusert tverrsnitt og nedsatt
bæreevne.
Bilde 3. under kai.
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Konklusjon
Generelt:
Kaien bærer preg av manglende vedlikehold over lengre tid.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og det
må etableres ny kai.

Tiltak:
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og har ingen begrensning som gjelder last, kaien bør sperres
for trafikk.
Det anbefales at det etableres ny kai

Bilde 4. pullert
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Bilde 5. dekke

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2

Kai Mannes: 85m2 X 23 000,- = 1 955 000.- kr. eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 15/890-880 og ?? benyttes i dag av fritidsbåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1. Kai mot nord
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 21.01.14
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4 og 5 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2. Kai vest

Bilde 4

Bilde 3. Kai øst

Bilde 5. Redningsstige.
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Historiske bilder fra kai i Åkrehamn Almenning
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og Tidsmaskinen.no viser utviklingen i området
fra 1889-2017.
Foto fra Tidsmaskinen.no ca 1889

Foto fra Tidsmaskinen.no 1910
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Foto fra .1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: Kai 1 nord natursteins mur før 1889, Kai 2 øst etter 1964
Lengde: 93m
Dybde: 2,1-5,1
Rednings bøyer: 2
Kantlist: 2`` rør og jernbaneskinne. noe mangler . ref. bilde 6
Fortøyning: pullert i stål
Fendring: Gummidekk
Dekke/slitelag: Betong, noe riss, ingen større skader.
Pilarer: Venter på dykkerinspeksjon
Redningsstiger: 4 stk. (stige skal være minst 1 meter under laveste vannstand)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, det skal være montert
redningskjetting i underkant av skjørt.
Kaien mot nord er ikke utstyrt med fendring, som vist på bilde 1.
Ifølge rapporten fra Safe Control 21.01.2014 er det ikke observert skader med betydning for
bæreevne.
Det skal utføres en egen kontroll under kai av dykker.
Bilde 6. mangler kantlist
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Konklusjon
Generelt:
Kai 1 mot nord:
Den delen av kaien er bygget med blokk av naturstein og ser ut til å være stabil uten større setninger
ifølge bilder er denne delen av kaien fra før 1889.
Kai 2 og3 mot øst og vest:
Denne delen av kaien er en betongkai med pilarer av jernbaneskinner og kantlist av jernbane skinne.
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført 03.10.19 av JS Dykkerservice er konklusjonen
at kaiene må rehabilitering med nye peler og nytt dekke/påstøp. Inntil dette er utført bør kaien
området være avsperres.
Tiltak:
Det anbefales at kai 2 og 3 rehabiliteres med nye peler og dekke, inntil dette er utført bør kaien
sperres for kjøretøy og kun være tilgjengelig for personbelastning.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge
levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Åkra Almenning : 300m2 X 12 000,- = 3 600 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 21.01.14

Nedenfor er det utdrag fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
03.10.2019
Tiltak/Utbedring
Kantlist av jernbaneskinner bør byttes ut.
Deformert leider bør byttes/repareres.
På grunn av korrosjon på peler og dragere av jernbaneskinner så er det til dels svekket styrke i
kaiene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne. art.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/600 benyttes i dag av fritidsbåter.
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019.
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4,5,6 og 7viser situasjonen på
befaringstidspunktet.

Bilde 2.
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Bilde 3.

Petter J. Rasmussen AS
Bedriftsrådgivning - Byggeteknikk - Prosjektadministrasjon - Arkitektur

5

Historiske bilder fra Stavakaien i Skudeneshavn
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2002.

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2002(Norge i bilder)

Bilde fra ca. 1960 hentet fra tidsmaskinen.no
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Dagens tilstand
Byggeår: etter 1964
Lengde: 20m
Dybde: 3,5 – 4,0m
Rednings bøyer: 0
Redningsstiger: 1 stk. ikke tilfredsstillende
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kantlist: Stål jernbaneskinne trenger vedlikehold
Fortøyning: 1 stk pullerter + 2 stk. mindre fortøyningsinnretninger ref. bilde 3
Fendring: Lastebil dekk, noe mangelfull ref. bilde 1.
Dekke/slitelag: Betong noe hull og sprekker ref. bilde 2 og 3 eksponert armering på undersiden.
Pilarer: Betogpilarer har skader etter rustsprenging ref. bilde 8. må undersøkes av dykker
Dragere: Betongdrager har store skader etter rustsprenging ref. bilde 6 og 7

Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bakmur (steinfylling) ser ut til å være stabil uten større setninger, men denne bør undersøkes av
dykker.
Kaiene er bygget etter 1964 og er bygget med betongdekke på betongpilarer, her er det tydelig at
dimensjonerende levetid er i sluttfasen da det er store sprekker i viktige bærekonstruksjoner og
eksponert armering på undersiden av kaien ref. bilde 4,5,6,7 og 8.
Dekker har noen krakeleringer, hull og sprekker som bør utbedres.
Konstruksjonsmessig vil en ikke kunne klare å dokumentere noe bæreevne for denne kaien.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningsbøye, stige og redningskjetting, det skal
være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har noe overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning utover det
estetiske.
Bilde 3. Redningsstige.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Det er tydelige sprekker i hoveddragere og eksponert og korrodert underkant armering i dekker, og
dragere. Det anbefales å etableres et nytt bæresystem for kaien, alternativt må kaien rives.
Manglende redningsutstyr må monteres som stige, redningsbøye og redningskjetting.

Bilde 4. redningsstige
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Bilde 5. under kai

Bilde 6 under kai
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Bilde 7

Bilde 8.
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Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 83 m2 X 23 000,- = 1 909 000.- kr. eks mva.

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/611-52 benyttes i dag av fritidsbåter.
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 06.11.13
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4,5 og 6 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.

Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Gamle DS kai
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i svært skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1964
Deler av kaien er avsperret for trafikk.
Lengde: 50m
Dybde: 1,8 – 3,5
Rednings bøyer: 1 på bygg
Lys: 0
Kantlist: Stål jernbaneskinne trenger vedlikehold
Fortøyning: noen pullerter av varierende kvalitet
Fendring: Lastebil dekk,
Dekke/slitelag: Betong i dårlig stand, setninger, hull og sprekker
Pilarer: Betongdrager har store skader etter rustsprenging
Redningsstiger: 1 stk
Redningskjetting: Mangler i sin helhet

Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og området som ikke er avsperret benyttes i dag til
parkering, den delen av kaien som ligger mot vest er bygget som en blokkmurskai og ser ut til å være
stabil uten større setninger.
Den østre delen av kaiene er bygget før 1964 og er bygget med betongdekke og betongpilarer, her er
det tydelig at dimensjonerende levetid er overskredet og det er store sprekker i viktige
bærekonstruksjoner og eksponert armering på undersiden av kaien ref. bilde 4,5 og 6.
Dekker er svært oppsprukket, og det er større setninger som tyder på at fyllingen i bakkant er ustabil.
Konstruksjonsmessig vil en ikke kunne klare å dokumentere noe bæreevne for denne kaien.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, det skal være montert
redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har noe overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning utover det
estetiske.
Ifølge rapporten fra Safe Control 06.11.2013 er kaien i en så dårlig forfatning at det må etableres ny
kai.
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Bilde 3. Redningsstige.

Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.

Kai mot vest: Den delen av kaien er bygget opp med blokker av naturstein og ser ut til å være stabil
uten større setninger.
Kai mot øst:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er så dårlig at dem må rives og det må
etabler ny kai.
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Bilde 4. redningsbøye og setninger i grunn

Bilde 5. under kai
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Bilde 6 under kai

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai øst:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2

Ny kai: 165m2 X 23 000,- = 3 795 000.- kr. eks mva.
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 06.11.13

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/582 benyttes i dag av fritidsbåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 21.01.14
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4 og 5 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Skudenehavn Elvebugrunnen
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i svært skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra .1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: etter 1964
Lengde: 15m
Dybde: 2,0-2,5
Rednings bøyer: 0
Kantlist: Rustfritt stål.
Fortøyning: 4 stk. rustfri pullert
Fendring: Ingen fendring (bordkledning)
Dekke/slitelag: Betong, ingen større skader eller riss
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, re
Redningsstiger: 0 stk. som vist på bilde 3 (stige skal være minst 1 meter under laveste vannstand)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, redningsstige og redningsbøyer
ved kaiområdet. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt og redningsstige skal
være minst 1m under laveste vannstand.
Kaien er ikke utstyrt med fendere med det er bordkledning i front som vist på bilde 3.
Ifølge rapporten fra Safe Control 21.01.2014 er det ikke observert skader med betydning for
bæreevne men kaiens underside kan ikke inspiseres da det gjenstår forskaling. Ref. bilde 4 og 5

Bilde 3. Redningsstige.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt redningsstige og rednings bøye.
Gammel forskaling under kaien må demonteres og pilarer og kaien må inspiseres av dykker.
Bilde 4. Under kai
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Bilde 5. Under kai

Fra dykkerinspeksjon Safe Control 20.01.14

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/??? benyttes i dag av fritidsbåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 21.01.14
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4viser situasjonen på
befaringstidspunktet.

Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Skudeneshavn Torget
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i svært skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2002.
Foto fra .1964 (Norge i bilder) før dagens kai er bygget

Foto fra 2002(Norge i bilder) betongkai er etablert før 1978
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Bilde fra 1978 (betongkai er etablert)

Bilde fra 2005 (fendring er fjernet og det er etablert frontdrager av tre utenpå betongkai)
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Dagens tilstand
Byggeår: etter 1964 før 1978
Lengde: 30m
Dybde: 0,8-1,6
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Rustfritt stål.
Fortøyning: 3 stk. mindre rustfrie pullerter for småbåter
Fendring: Ingen fendring (bordkledning)
Dekke/slitelag: Betong, noe mindre skader og riss i betongdekke
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon,
Redningsstiger: 1 stk. som vist på bilde 3 og 2
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bakmur ser ut til å være etablert av betong og noe steinfylling, fyllingen ser ut til å være stabil uten
større setninger, men denne bør undersøkes av dykker.
Kaiene er bygget mellom 1964-78 og er bygget med betongdekke, front og bak drager med
stålpilarer, tilstanden er uviss da det ikke er tilkomst med båt ref. bilder.
Dekker har noen krakeleringer og sprekker som bør utbedres.
Konstruksjonsmessig vil en ikke kunne klare å dokumentere noe bæreevne for denne kaien.
Kaianlegget er delvis tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt
prosjektert som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det
ikke fremskaffet dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk
kapasitet.
Kaien er ikke utstyrt med fendere med det er bordkledning i front som vist på bilde 1.
Ifølge rapporten fra Safe Control 06.11.2013 er det ikke observert skader med betydning for
bæreevne. Ref. bilde 4 og 5
Bilde 3.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bak drager samt kaiens underside innen 2-3 år for å
kartlegge tilstanden
Bilde 4. Under kai
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 06.11.13

basert på sjøkart.
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SAKSPROTOKOLL - TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR
KAIER FRA KARMSUND HAVN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 34/20
Behandling:
Eivind Nordbø (H) fratrådte etter sak 33/20.
Alsaker (H), Skorpe (H) og Eriksen (KRF) tiltrådte etter sak 33/20.
45 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i
Karmsund Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:






Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:

A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund
Havn og kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for hver kai
være tilknyttet et skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes utført.
Forutsetningen for overtakelse er at tiltakene skal være utbedret innen en fastsatt frist.
Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold og være utrustet med tilstrekkelig
sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av kai,
fendring med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse
gjenstander (gammelt tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting,
rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste
leidere- ikke kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn
plikter å gi en årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført
av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over
leietakere til kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige
vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.

4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland
fylkeskommune) har vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:



Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.

SAKSPROTOKOLL - 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 42/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for eiendommen gnr.
109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe som
kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller økonomiske
forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Nina Grødem Lindøe
20/2193

Arkiv: 614 D12 &50
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG

Rådmannens forslag til vedtak:

1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for
eiendommen gnr. 109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe
som kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller
økonomiske forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i
disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Fosen Bygdelag har i dag disposisjonsrett på kommunens grunn gnr. 109 bnr.13, som iht.
kommuneplanen er avsatt til barnehage. Bygdelaget har bebygget eiendommen med bygning og
uteareal som per i dag benyttes til barnehagedrift og bygdehus. Gjeldende avtale har en varighet
på 10 år og utgår i mai 2020. Bygdelaget ønsker derfor en fornyelse av disposisjonsretten til 20 nye
år for å kunne ha et lengre perspektiv på de økonomiske påkostningene som tilføres eiendommen
frem i tid.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Fosen Bygdelag har over en 40 års periode disponert kommunens grunn gnr. 109 bnr. 13. I denne
perioden har bygdelaget utviklet eiendommen med både bygningsmasse og utearealer som har
vært benyttet til skole- og barnehagedrift. I tillegg har eiendommen vært et viktig samlingspunkt
for bygden, herunder vår- og høstfester, St. Hans feiringer, basar og juletilstelninger og lignende.
Per i dag har bygdelaget en 10-årig disposisjonsrett som utgår i mai 2020. I den anledning ønsker
bygdelaget en forlenget disposisjonsrett over eiendommen da eiendommen fortsatt driftes som
barnehage og ønskes for bygden. For at bygdelaget skal kunne utvikle og investere med penger i
eiendommen, er en lengre disposisjonrett nødvendig for å sikre grunnlag for investeringene og
videre drift av eiendommen.
Det foreligger ikke reguleringsplan, men i henhold til kommuneplanen er eiendommen avsatt til
barnehage.
Andre opplysninger
Sektor kultur i Karmøy kommune disponerer ikke og har ingen aktivitet på eiendommen. De har
ingen merknader til forlengelse av disposisjonsretten.
Barnehagesjef i Karmøy kommune støtter forslaget til forlengelse av disposisjonsretten med 20 nye
år.
Rådmannens konklusjon:

På bakgrunn av at Fosen Bygdelag ønsker å fortsette drift av barnehage samt at
kommunen selv ikke ser behov for nytte arealet til eget bruk, ser Rådmannen at
forlengelse av disposisjonsretten til 20 år er positivt for utnyttelse av eiendommen og for
Fosen i seg selv som bygd.

Rådmannen i Karmøy, 14.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Situasjonskart datert 14.4.2020
Kart med kommuneplan datert 14.4.2020
Gjeldende disposisjonsrett

Kommuneplan gnr 109 bnr 13
14.04.2020
Målestokk 1:900

Kommuneplan gnr 109 bnr 13
14.04.2020
Målestokk 1:1200

SAKSPROTOKOLL - 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 35/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for eiendommen gnr.
109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe som
kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller økonomiske
forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING
KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 45/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til
Avaldsnes idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3 års
avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.

-

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øyvind Flatebø
20/2470

Arkiv: 256 D11
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG
Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til Avaldsnes
idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3 års avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med utbetaling
av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til formålet.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Avaldsnes idrettslag har fremmet søknad om kommunal garanti for lån i forbindelse med
oppgradering/rehabilitering av kunstgressbane. Søknaden er behandlet i tråd med «retningslinjer
for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» vedtatt av kommunestyret den
25.03.2019.
Avaldsnes idrettslag (AIL) er et godt drevet fleridrettslag. Idrettslaget har aktiviteter innen fotball,
håndball og ski/trim i tillegg til idrettsskole for de yngste. Idrettslaget er de siste årene mest kjent
for satsingen på damelaget som er i Toppseieren. Idrettslaget har et samarbeid med Avaldsnes
elite as for å sikre inntekter til satsingen på fotball damer.
Idrettslaget har stabile medlemstall og hadde ved sist rapportering 670 medlemmer.
AIL har sitt idrettsanlegg på Skeie på Avaldsnes. Idrettsanlegget består av to naturgress
fotballbaner, fotballhall og kunstgressbane i tillegg til ulike mindre nærmiljøanlegg. Det er
kunstgressbanen som skal rehabiliteres. Sentral i anlegget ligger et moderne klubbhus.
Inneaktivitene foregår i all hovedsak i de kommunale anleggene Avaldsneshallen og Håvikhallen.
Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til kr. 3.952.910 (inkl. mva.). Prosjektet er ført opp på
51. plass i Karmøy kommunes handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Listen er lang så det vil
ta mange år før tilskudd(ene) utbetales.
Finansieringsplanen er basert på egenkapital/gave, kommunalstøtte/spillemidler og
merverdikompensasjon/refusjon, som må mellomfinansieres med lån over inntil 10 år. Restgjeld
når stipulert tilskudd og refusjoner er mottatt er oppgitt til kr. 562.328.
Totalt lånebehov oppgis til kr. 3.350.000. Banken stiller som forutsetning for å gi lån til beste
tilgjengelig vilkår at kommunen stiller en selvskyldnergaranti på lånebeløpet.

Fakta/saksopplysninger:
Kunstgressbanen på Avaldsnes ble etablert i 2007/2008. Det kan søkes om rehabilitering av
kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Utarbeidet tilstandsrapport
fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Eksisterende bane er mindre enn standard
kunstgressbaner. For å kunne tilfredsstillende dagens krav til å motta spillemidler blir banen
samtidig med rehabiliteringen utvidet med 4 meter. Banen vil da også kunne benyttes som
reservearena for toppserielaget for damer.
AIL har en stor fotballavdeling med lag fra de yngste til toppfotball på seniornivå. Idrettslaget
trenger å oppgradere sine trenings- og kampfasiliteter for å opprettholde og utvikle aktiviteten.
Rehabilitering av kunstgress er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Behov for rehabilitering er allerede vurdert av kommunestyret og anlegget er tatt med i gjeldene
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet siste vedtatt av kommunestyret 25.11.2019.
Planene krever ikke byggegodkjenning da dette kun er en oppgradering/rehabilitering av
eksisterende anlegg.
Det er levert spillemiddelsøknad for prosjekt nå i 2020. Denne er administrativt godkjent av
Rogaland fylkeskommune. Politisk behandling av årets søknader foretas ikke før i slutten av mai,
men på bakgrunn av prosjektets plassering langt nede på kommunal prioriteringsliste og
tilgjengelig midler er det ikke å forvente at det tildeles midler i år.
AIL søker om garanti for lån på kr 3.350.000. Anlegget oppgis å ha en total kostnad på kr.
3.952.910.
Kostnadsoverslag:
Pris banedekke, deponering m.m.
Pris graving m.m.
Mva.
Totalt

kr. 2.315.400
kr. 846.928
kr. 790.582
kr. 3.952.910

Finansieringsplan:
Egenkapital/gave
Spillemidler
Kommunalt tilskudd
Mva. kompensasjon
Langsiktig lånebehov
Totalt

kr. 600.000
kr. 1.000.000
kr. 1.000.000
kr. 790.582
kr. 562.328
kr. 3.952.910

Prosjektet er berettiget til kr. 1 mill. i spillemidler og kr. 1 mill. i kommunalt tilskudd over
ordinært årlig idrettstilskudd etter dagens regelverk. Totalt kr. 2 millioner. AIL har således lagt til
grunn tilskudd i tråd med vanlig praksis. Mva. refusjons/kompensasjon har de siste årene gitt full
tilbakebetaling.
Idrettslaget anslår at kommunalt tilskudd og spillemidler kan komme etter 8 år. Det er vanskelig å
forutsi når anlegget kan få spillemidler/kommunalt tilskudd da tilgjengelig beløp og
søknadsmengden vil være uklart så langt i fremtiden. Sett i et historisk perspektiv må anslaget
vurderes som realistisk.
Innhentede og revisorgodkjente regnskaper for AIL de siste årene viser en klubb i positiv
økonomisk utvikling med økonomisk styring og tilfredsstillende balanse.
Ved å kjøre en regnskapskontroll og nøkkeltallsberegninger får vi følgende oversikt for de tre siste
regnskapsårene:

Kommentar
Regnskapene viser en klubbøkonomi i stadig
bedring. Egenkapitalen er stadig bedre og det er
kontroll med gjelden. Kundefordringer i 2019 er
imidlertid høye, noe som gjør likviditeten dårligere
til å takle kortsiktig gjeld. Klubben har i 2019 et
solid driftsresultat.

REGNSKAPSKONTROLL
Kontrollert bedrift:

Sum anleggsmidler
Sum likvider (kasse, bank)
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler (totalkapital)
Sum egenkapital (EK)
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpliktelse)
Sum gjeld
Sum driftsinntekter
Renteutgifter (inkl andre finansutgifter)
Netto driftsresultat etter finans og ekstraord. p

Avaldsnes IL

2019

2018

2017

5 330 576
1 353 209
3 256 887
8 587 463
1 627 116
1 672 748
5 287 653
6 960 401
15 562 443
232 660
775 508

5 435 824
2 101 201
2 414 879
7 850 703
856 876
1 288 813
5 705 014
6 993 827
14 252 233
232 100
476 199

5 897 463
1 653 743
2 424 491
8 321 954
380 677
1 062 961
6 879 329
7 942 290
12 741 516
276 271
357 222

18,9

10,9

4,6

4,3

8,2

20,9

4,3

3,1

2,3

Bør være høyest mulig over 1,0. Viser om resutatet er
sårbart overfor rentesvingninger.

0,8

0,8

0,8

Bør være mindre enn 1,0 og større enn 0. Viser om
anleggsmidler er finansiert med EK og langsiktig gjeld.

1,9

1,9

2,3

Bør være over 1,0 - helst over 2,0. Viser om firmaet
innen rimelig tid har midler til å dekke kortsiktig gjeld.

0,8

1,6

1,6

Bør være over 1,0. Viser om firmaet har likvide midler
til å dekke kortsiktig gjeld.

5,0

3,3

2,8

Bør være høyest mulig over 3,0 %. Viser om resultatet
er bra sett i forhold til driftsinntektene.

positive tall er verdier av anleggsmidler
positive tall er penger i bank m.v.
positive tall er disponible midler
positive tall er positiv verdi
positive tall er positiv egenkapital
positive tall er gjeld
positive tall er gjeld
positive tall er gjeld
positive tall er inntekter
positive tall er utgifter
positive tall er overskudd

Ovennevnte tall gir følgende nøkkeltall for bedriften:
Egenkapitalprosent
Sum egenkapital x 100 / sum eiendeler

Gjeldsgrad
Sum gjeld / sum egenkapital

Rentedekningsgrad
(Renteutgifter + netto driftsresultat) / renteutgifter

Finansieringsgrad 1
Anleggsmidler / (langsiktig gjeld + egenkapital)

Finansieringsgrad 2
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3
Sum likvider / kortsiktig gjeld

Driftsresultat i % av driftsinntekter
(Netto driftsresultat x 100 / sum driftsinntekter)

Denne bør være høyere enn 20 % og viser hvor mye
av verdiene som er finansiert med egne midler.
Bør være mindre enn 5 og større enn 0. Viser hvor
mye gjeld vi har i forhold til egenkapital.

Med stort sett kun grønne kuler siste år viser regnskapene gode nøkkeltall.
Konklusjon er at regnskapskontrollen for årene 2017 – 2019 viser at det er en sunn økonomi i
positiv utvikling.
AIL allerede har to lån (klubbhus og fotballhall) med kommunalt garanti gitt i kommunestyresal.
Kst. 44/08 Klubbhus garantibeløp kr. 5.500.000 rest pr. 31.12.20199 kr. 104.767. Garantien utløper
2020.
Kst. 37/11 Fotballhall garantibeløp kr. 5.500.000 rest pr. 31.12.20199 kr. 4.624.151. Garantien utløper
2035.
Idrettslaget har i budsjett for 2020 satt av kr. 90.000 til renter på nytt lån i forbindelse med
rehabilitering/oppgradering av kunstgressbanen. Lån til klubbhus vil være ferdig tilbakebetalt i
november 2020. Renter og avdrag på dette lån tilsvarer kostnadene på det nye lånet. Planen til
idrettslaget er at det de har betalt i renter og avdrag på klubbhuset vil bli overført til renter og evt.
avdrag på nytt lån til kunstgressbane. Fra og med november vil således ikke det nye lånet påvirke
likviditeten til idrettslaget.
For nærmere opplysninger vises det til vedlagt søknad med vedlegg fra AIL.

Rådmannens vurdering:
Det er viktig for alle idrettslag å ha anlegg som fungerer og er hensiktsmessige i forhold til den
aktiviteten de driver. Det er helt nødvendig for å beholde og rekruttere medlemmer. En
fungerende kunstgressbane er helt avgjørende for fotballaktiviteten i klubben. Å bidra med
kommunalt garanti har vært et virkemiddel som brukes av Karmøy kommune for å hindre full
stopp i anleggsutbygging når det er så lang ventetid på spillemidler og kommunalt tilskudd.
AIL har de siste tjue årene gjennomført en stor utbygging av anlegget med blant annet
kunstgressbane, klubbhus og fotballhall i tillegg til flere mindre nærmiljøanlegg. Idrettslaget har
gjennom hele denne perioden vist god evne til å betjene de ekstra kostnadene låneopptak har
medført. Regnskapet viser at idrettslaget har økonomi til ytterligere opptak av lån uten å
gjennomføre ekstraordinære tiltak. Situasjon vil også bedre seg ved at de er ferdig med lånet til
klubbhus i løpet av høsten.
Idrettslaget har betydelige tilskudd i vente til tiltaket. Når «sikre» tilskudd og mva.
refusjon/kompensasjon er utbetalte viser tallene en lav restgjeld. Låneopptaket medfører derfor
ikke noe stort press på klubbens økonomi. Dette gjør at klubben har handlingsrom til å
gjennomføre tiltak dersom utforutsatte forhold skulle medføre behov for å øke inntektene eller
redusere kostnadene. Idrettslaget har også en kontantbeholdning som kan benyttes dersom det er
nødvendig.
Kommunen har et generelt forbud mot å gi garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko.
Det må derfor foretas en konkret risikovurdering basert på et økonomifaglig skjønn.
Gjennomgangen av søknaden fra AIL, samt tidligere erfaringer, viser at idrettslaget både har evne
og vilje til å betjene sine forpliktelser.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen vil derfor etter en helhetsvurdering tilrå at den omsøkte garanti for et lån på kr. 3.350.000 gis i
tråd med forslag til vedtak.
Rådmannen i Karmøy, 16.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Søknad fra Avaldsnes idrettslag
Vedlegg til søknad fra Avaldsnes idrettslag

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING
KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 36/20
Behandling:
Krog (MDG) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han sitter
i hovedstyre i Avaldsnes idrettslag, og hans navn dukker opp mange ganger i sakspapirene. I
tillegg er hans oppgave i styret å ha et ekstra ansvar for klubbens økonomi, og har vært med i
søknadsprosessen for kommunal garanti
Krog fratrådte..
Ordfører foreslo at Krog (MDG) er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Krog (MDG) ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. § 6 (2).
44 representanter til stede
Paulsen (SV) fremmet forslag som nytt pkt. 2:
Garantiansvaret betinger at det ved rehabilitering og oppgradering tas miljø- og
forurensningshensyn etter lov og forslag.
Grindvold (MDG) fremmet følgende motforslag:
«Lånegarantien forutsetter at kunstgressbanen er miljøvennlig og ikke inneholder gummigranulat eller
plast.»
Forslag framlagt at Paulsen (SV) fikk 19 stemmer (AP 10, FRP 4, H 3, SV 2), og falt.
Forslag fremmet av Grindvold (MDG) fikk 1 stemme (MDG 1), og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG 1, SP 1 og V 1).

Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til
Avaldsnes idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3 års
avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.

SAKSPROTOKOLL - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING
I BARNEVERNTJENESTEN
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal gjelde i
barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å følge
KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

SAKSPROTOKOLL - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING
I BARNEVERNTJENESTEN
Formannskapet behandlet saken den 17.02.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal gjelde i
barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:
Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å følge
KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jakob Bråtå/Kristine Tveit
19/6418
Sign:

Arkiv: F47
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

29.01.2020
17.02.2020
02.06.2020

GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING - BARNEVERNTJENESTEN
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal gjelde i
barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats kroner
179
179
Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å følge KS
sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Den økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende og nødvendiggjør en grundig vurdering
av hvordan budsjettmidlene forvaltes i alle tjenesteområder. Innen barneverntjenestens
ansvarsområde har det vært en utgiftsvekst og ulik praksis mellom kommunene i godtgjøring til
oppdragstakere og utgiftsdekning. Det er behov for å harmonisere lønn og praksis for
utgiftsdekning og kjøregodtgodtgjørelse, og fastsette forutsigbare rammer.
Ulike oppdrag knyttet til barneverntjenesten
Støttekontakt, miljøarbeider, foreldreveileder, tilsynsfører, besøkshjem og fosterhjem engasjeres
etter enkeltvedtak tilpasset den enkelte families behov, og kan ha følgende funksjoner:
Forebygging/barneverntiltak i familien:
 De viktigste oppdragene i barnevernet handler om miljøarbeid, gjerne kombinert med en
veilederrolle for å bidra direkte i familien, sammen med barna og deres foreldre.
 Tilsynsførere har også en viktig rolle i det forebyggende arbeidet for å sikre barns
oppvekstmiljø.
 Støttekontakt og besøkshjem blir ellers benyttet i kombinasjon med andre tiltak i familien, ut
fra barnevernets målsetting om endringsarbeid for å bli selvhjulpne.
Omsorg/barneverntiltak utenfor familien:
 Tilsynsførere brukes som en sikkerhetsfaktor ved tilsyn når barn som bor i fosterhjem er på
besøk hjemme hos sin biologiske familie. Dette er etter vedtak fattet av fylkesnemnda, og
brukes særlig i saker med rusmisbruk. Tilsynsfører for det enkelte barn som er plassert i
fosterhjem i Karmøy kommune, er lovpålagt. Det gjelder også barn som er plassert i Karmøy
kommune fra andre kommuner.
 Fagkyndig veiledning blir knyttet til fosterhjem for å veilede familien i sin nye rolle og for å
forebygge utilsiktede flyttinger av barn.
Kontrakt som ansatt
I en høyesterettssak i 2016 (avlasterdommen) ble det gitt føringer for hvilken kontraktsform
kommunen kan inngå med de aktuelle gruppene. I noen tilfeller kan det ikke inngås avtale som
oppdragstaker, men som arbeidstaker.
I Karmøy kommune får besøkshjem midlertidige arbeidsavtaler. Dette fordi det normalt er korte
arbeidsforhold - under 3 år. Ved varighet utover 3 år, vil det inngås avtale om fast ansettelse.
I 2017 ble det fastsatt en sentral forskrift om arbeidstid for avlastere som også gjelder for
besøkshjem og avlastningshjem. De som ansettes skal ha regulert arbeidstid i tråd med forskriften
og lønnes i tråd med sentral generell særavtale (SGS 1030). For arbeid som avlaster etter
barnevernloven § 4-4 betales i 2019 minst 67 kroner pr time. Barneverntjenesten i Karmøy
praktiserer minstelønn på 67 kroner pr time.
Kontrakt som oppdragstaker

Kommunene fastsetter selv nivået på godtgjørelser til miljøarbeider, tilsynsfører, støttekontakt og
foreldreveiledere når disse er oppdragstakere. Karmøy kommunestyre behandlet sak om
godtgjørelse til oppdragstakere 22.09.2009. Etter dette har satsene blitt justert etter administrative
vedtak, og det har utviklet seg ulik praksis mellom kommunene. Se tabell nedenfor:

Timesats i kroner
Miljøarbeider
Tilsynsfører under
samvær
Lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Karmøy
2019

Haugesund
2019/2020

Tysvær
2019/2020

206
206

154
179

179
179

206
(4 timer pr tilsyn +
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
206
(min) 350
(maks) 990

Fast ansatte

1 500 pr tilsyn
(inkludert
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
154
(min) 350
(maks) 780

154
(min) 350
(maks) 780

I praksis er satsene i Karmøy noe lavere enn nabokommunene for lovpålagt tilsyn og høyere for de
andre satsene. For å harmonisere godtgjørelsene er det foreslått at Karmøy følger samme satser
som nabokommunene.
Utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
Praksis for når det tilstås kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning er også ulik mellom kommunene.
I Karmøy har det utviklet seg en praksis for at oppdragstakere tilstår kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning uavhengig av type oppdrag.
Det foreslås å endre praksis til at utgiftsdekning gis for støttekontakttiltak og miljøarbeidertiltak,
og at det skal foreligge vedtak som konkretiserer utgiftsdekningen i hver enkelt sak.
Oppdragstakere har ikke tariffregulerte rettigheter til kjøregodtgjørese slik som fast ansatte har.
Det er kun de som utfører lovpålagt tilsyn i fosterhjem, samt eksterne veiledere som skal ha
kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelse foreslås utbetalt i forbindelse med veiledningsoppdrag i
fosterhjem. Ved lovpålagt tilsyn inkluderes det i faste honoraret.
Endringsforslagene er i samsvar med praksis i Tysvær og Haugesund kommuner.
Satser for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
KS gir veiledende månedssatser for dekning av utgifter til kost, klær og fritidsaktiviteter for
besøkshjem og fosterhjem, som justeres 1. juli hvert år. Barneverntjenesten i Karmøy følger disse
veiledende satsene, og vil også følge dem i 2020.
Kommunen skal i tillegg dekke særskilte utgifter, som konfirmasjon, dåp mv. Satsene for særskilte
utgifter fastsettes administrativt og er samordnet med nabokommunene. Gjeldende satser for
ekstra utgiftsdekning vil bli videreført i 2020.

KS veiledende satser og Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning følger vedlagt.
Kjøregodtgjørelse beregnes ut fra Statens satser. Det tas utgangspunkt i at alle har bombrikke og
abonnement. Ved bruk av el-bil benyttes el-bil satser.
Rådmannens vurdering
Den totale økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende, og det er nødvendig å redusere
utgiftene innenfor barnevern for å holde driften innenfor det som er budsjettert.
Det er store variasjoner i satser for godtgjørelse til oppdragstakere kommunene imellom. Satsene
har de siste årene vært noe høyere i Karmøy enn i Haugesund og Tysvær. Utgiftene til lønn og
utgiftsdekning har etterhvert blitt en betydelig utgiftspost i barneverntjenesten, og det er ønskelig
å harmonisere rammene med våre nabokommuner, både for å redusere kostnadene, men også for
at det skal bli en likere avlønning og likere godtgjørelser kommunene i mellom. Kommunene
konkurrerer for en hel del om de samme menneskene til å påta seg slik oppdrag, og det vurderes
som rimelig at godtgjørelsene er noenlunde like kommunene i mellom.
Ved å tilpasse lønn og praksis for utgiftsdekning til nivået i omkringliggende kommuner, vil de
samlede kostnader bli redusert.
Følgende timesatser og endring av praksis for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelser som skissert i
saken vil gi en innsparing på om lag 600 000 kroner pr år (helårsvirkning):

Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt
tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats

Merknad
179 Likt Tysvær
179 Likt Haugesund og
Tysvær
1 500 pr tilsyn Likt Tysvær
(inkludert
kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
154 Likt Haugesund og
Tysvær
(min) 350 Likt Haugesund og
(maks) 780 Tysvær

KS veiledende satser for utgiftsdekning bør fortsatt følges.
Ekstra utgiftsdekning for spesielle anledninger bør fortsatt samordnes med nabokommunene og
fastsettes administrativt av leder av barneverntjenesten. Gjeldende satser bør videreføres i 2020.
Rådmannen vil følge med på regjeringens oppfølging av NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem,
og det kan bli aktuelt å endre praksis på grunn av signaler i denne på et senere tidspunkt. Det
forventes ny barnevernlov i 2021, og ved lovendring vil det evt komme en ny sak.
Rådmannens tilråding

Rådmannen ser at det både er behov for generell innsparing og harmonisering av satser, og tilrår
at kommunestyret fastsetter nye satser for oppdragstakere i barneverntjenesten og endret praksis
for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse i tråd med rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannen i Karmøy, 17.01.2020.

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. HTA kap 4
2. KS veiledende satser for utgiftsdekning i forsterhjem og besøkshjem
3. Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem

Satser for særskilt utgiftsdekning for
barn i fosterhjem og beredskapshjem
KS har utarbeidet veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem. Barneverntjenesten i Karmøy kommune følger de veiledende satsene, med
følgende tillegg for særskilte utgifter:
 Konfirmasjon: Utgiftsdekning inntil 3 x KS-månedssats for barn som er 15 år og eldre
(for tiden 7980 kroner) – må ha kostnadsoverslag og dokumentasjon.
 Dåp: Vurderes i hvert enkelt tilfelle, max 5000 kroner - må ha kostnadsoverslag og
dokumentasjon.
 PC til videregående skole: Dekker det minstebeløpet som skole-PC anbefalt av
fylkeskommunen koster. Dersom elev ønsker å oppgradere til annen maskin, må
mellomlegget dekkes av eleven/foresatte.
 Etablering i fosterhjem: Inntil 3 x KS-månedssats, men i noen tilfeller må en vurdere
høyere sats som bl.a. ved nyfødt eller barn som ikke har noe med seg inn i fosterhjemmet.
 Samværsutgifter: Barneverntjenesten dekker reise- og overnattingsutgifter dersom dette
tilkommer foreldre som skal ha samvær.
 Barnehage og SFO: Barneverntjenesten dekker utgifter til barnehage og SFO for
fosterbarn, når det vurderes nødvendig. Dersom det er krevd betaling for mat i
barnehage og SFO, er dette noe fosterhjemmet må dekke.
 Husleie og livsopphold: Barneverntjenesten dekker i utgangspunktet ikke stønad til
husleie eller livsopphold, da dette er ytelser som en må søke hos NAV/Statens Lånekasse.
Dersom det handler om å få bosatt ungdommer i en overgang til NAV overtar, kan det
gjøres individuelle vurderinger for en kort periode(1-3 mnd).
 Etableringsstønad: Det gis etableringsstønad inntil 5 000 kroner til ungdommer som
flytter for seg selv etter opphold i institusjon eller fosterhjem, og som ikke har annen
økonomisk hjelp eller oppsparte midler.
 Tannregulering: Dekkes for ikke kosmetiske tilfeller etter godkjenning av overtannlegen.
 Briller/linser: Dekkes etter anbefaling fra optiker, med rimeligste alternativ.
Maxpris på innfatning kr.1 000.
 Psykolog: Egenandel offentlig psykolog dekkes frem til oppnådd frikortgrense for
ungdom mellom 18 og 23 år.
Ekstra utgiftsdekning belastes budsjettpost 1470, som i budsjettet for 2020 er på 4,6 mill.
kroner.

Rådmannen

Notat til utvalg
Utvalg :

Kommunestyret

Fra

Rådmannen

:

Arkivkode

Arkivsaknr
19/6418

Dato
17.04.2020

TILLEGGSNOTAT - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING BARNEVERNTJENESTEN
På bakgrunn av spørsmål som har fremkommet til saken ønsker rådmannen i dette notatet å
gi noen tilleggsopplysninger og å foreslå en endring i innstillingens punkt 1.
Dette gjelder oppdragstakere som støttekontakter, miljøarbeidere og personer som går på
uanmeldte tilsyn på konkret oppdrag fra barneverntjenesten. Det gjelder ikke de som får
egen sats for å føre lovpålagt tilsyn i hjemmet. Satsene er 179 i Haugesund, og 188 i Tysvær.
Det er i saken foreslått at satsen blir 179 for Karmøy kommune.
Barneverntjenesten i Karmøy har ikke hatt praksis med å gi tillegg for helg og kveld for
oppdragstakere. I forbindelse med utarbeiding av saken ble det tidligere sjekket med blant
annet Haugesund og Tysvær kommune, for å harmonisere satsene. Det fremkommer i
ettertid at Haugesund kommune gir kveldstillegg med 26 kroner pr time og helgetillegg med
56 kroner pr time for oppdragstakere. Dette gis kun når barneverntjenesten i vedtak
presiserer at oppdraget skal skje på kveld eller helg. Tysvær kommune gir ikke kvelds og
helgetillegg.
Det er pr i dag ikke data for å kunne estimere hva kveldstillegg kostnadsmessig vil utgjøre i
Karmøy, det vil kreve en hel del kartlegging. Det antas imidlertid at kostnadene med evt
innføring av dette vil være marginale.

Rådmannens forslag til vedtak - tillegg
Rådmannen anbefaler at kommunestyret legger til i vedtaket at det også innføres kvelds- og
helgetillegg i Karmøy kommune tilsvarende det Haugesund kommune har. Da vil Karmøy
kommune ha like grunnsats, kvelds- og helgetillegg som Haugesund, mens Tysvær har litt
høyere grunnsats (Tysvær gir ikke kveld og helgetillegg). Dette vil totalt sett gi en
harmonisering av betalingssatser med nabokommune.

Forslag til vedtakspunkt 1 foreslås dermed endret til følgende:
Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:
Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Timesats kroner

179*
179*
Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
Støttekontakt
154
Veileder i fosterhjem
(min) 350
(maks) 780
Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
(= endring i vedtaket;)
*Oppdragstaker tilstås kveldstillegg på kr 26 pr time, og helgetillegg med kr 56 pr time.
Forutsetningen er at barneverntjenesten i vedtak presiserer at oppdraget skal skje på
kveld eller helg.
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SAKSPROTOKOLL - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING
I BARNEVERNTJENESTEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 37/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Formannskapet behandlet saken den 17.02.2020, saksnr. 18/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023, jf.
plan- og bygningsloven § 10-1.

2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget oversendes statlige og regionale
organer samt nabokommuner til uttalelse, jf. plan- og bygninglovens § 10-1, andre ledd.

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Formannskapet behandlet saken den 27.04.2020, saksnr. 29/20
Behandling:
Hansen (SV) fremmet forslag om tillegg som pkt. nr. 3:
Formannskapet ber rådmannen sørge for at kommunestyrets vedtak om plan for naturmangfold og økt fokus
på pårørende blir i varetatt i planstrategien.
Votering:
Innstillingens pkt.1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremsatt av Hansen (SV) ble vedtatt mot 3 (H 3) stemmer
Vedtak:
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023, jf.
plan- og bygningsloven § 10-1.

2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget oversendes statlige og regionale
organer samt nabokommuner til uttalelse, jf. plan- og bygninglovens § 10-1, andre ledd.
3. Formannskapet ber rådmannen sørge for at kommunestyrets vedtak om plan for
naturmangfold og økt fokus på pårørende blir i varetatt i planstrategien.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Håkon Randal
20/1561

Arkiv: 141 &37
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

17.02.2020
27.04.2020
02.06.2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, jf. plan- og
bygningsloven § 10-1, slik som den foreligger vedlagt saken.
2. Planstrategiens vurdering av planbehovet legges til grunn for kommunens planarbeid i
inneværende kommunestyreperiode.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Kapittel 10 i plan- og bygningsloven omhandler kommunal planstrategi. I plan- og
bygningsloven § 10-1 heter det blant annet:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte
en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av
kommunens planbehov i valgperioden
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige
og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller
deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med
nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller
oppheves…».
Den 17.02.2020 vedtok formannskapet forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og la
strategidokumentet ut til offentlig ettersyn. Det offentlige ettersyn pågikk i perioden 18.0218.03.2020 og ble annonsert i Haugesunds avis, Karmøynytt samt på kommunens hjemmeside.
Om kommunal planstrategi
Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens planbehov innenfor kommunestyreperioden. Det
vil si hvilke planoppgaver kommunen bør igangsette eller videreføre de neste tre til fire år. Dette
bidrar til økt forutsigbarhet i kommunens planleggingsarbeid og gir en forståelse av
ressursbehovet knyttet til planlegging i perioden.
I all hovedsak er det opp til den enkelte kommune å avgjøre planstrategiens struktur, omfang,
innhold og fokusområder. Offentlige myndigheter har ikke mulighet til å fremme innsigelse til
planstrategien. Det eneste kravet som loven stiller er at kommunen må ta stilling til
om kommuneplanen skal revideres eller videreføres. En eventuell kommuneplanrevisjon kan
omfatte deler av planen; bare arealdel eller samfunnsdel eller deler av disse planene. Alternativt
kan kommunestyret vedta en fullstendig revisjon der samfunnsdel og arealdel i sin helhet blir
revidert.
Planstrategiarbeidet bør vurdere kommunens utfordringer som organisasjon og samfunn, og
planstrategien bør konkludere med hvilke planoppgaver som skal prioriteres innenfor
kommunestyreperioden. I tillegg skal planstrategien ta nasjonale og regionale hensyn. Det vil si

at Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv «Nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging» skal være en sentral del av grunnlaget for planstrategien.
Det må understrekes at planstrategien ikke er en plan, men et retningsgivende dokument. Det er
først i kommuneplanen, kommunedelplaner, sektor- og temaplaner og andre
styringsdokumenter at konkrete mål, strategier og tiltak behandles og vedtas
Kommunal planstrategi for Karmøy 2020-2023
Medvirkning og offentlig ettersyn
Formannskapet og gruppelederne for partiene i kommunestyret hadde en egen samling den
27.01.2020 om overordnet planlegging. Under samlingen orienterte rådmannen blant annet om
det pågående arbeidet med planstrategi for perioden 2020-2023. Det ble lagt frem et utkast til
planstrategi med oversikt over hvilke planoppgaver som foreslås prioritert i perioden, herunder
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Forslag til planstrategi ble behandlet i formannskapet 17.02.2020 og lagt ut til offentlig ettersyn. I
loven er det ikke stilt krav om at forslag til planstrategi skal legges ut til offentlig ettersyn. For å
ivareta lovens intensjon om medvirkning i arbeidet, valgte rådmannen å legge forslaget ut til
offentlig ettersyn parallelt med at offentlige organer og nabokommunene fikk forslaget til
uttalelse.
På bakgrunn av de uttalelser og øvrige synspunkter som ble registrert i det offentlige ettersyn,
har rådmannen utarbeidet et endelig forslag til planstrategi som er gjort offentlig kjent minst 30
dager før kommunestyrets behandling, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Denne
offentliggjøringen av forslaget i to trinn har sikret muligheten for medvirkning for allmennheten
og samtidig gitt kommunestyrets endelige vedtak om planstrategien en politisk forankring.
Organisering av arbeidet i administrasjonen
Det administrative arbeidet med forslag til planstrategi, har vært organisert i en tverretatlig
gruppe. Gruppen har vært sammensatt av medarbeidere fra rådmannens plan og strategistab og
etatene. Rådmannens stab har hatt hovedansvaret for å koordinere, produsere og ferdigstille
planstrategidokumentet, mens etatenes ansvar har vært å følge opp sine respektive sektorer og
fagområder. Arbeidet har resultert i en anbefalt prioritering av planoppgaver i inneværende
kommunestyreperiode, slik det framgår av forslaget til planstrategi.
I arbeidet med å prioritere planoppgavene, har det vært lagt avgjørende vekt på å knytte
planstrategien til budsjett og økonomiplan. Forslag til planer som ikke har dekning i personell
eller budsjett, er ikke tatt med som en del av forslag til planstrategi.
Dokumentets oppbygning og innhold
Følgende tematiske kapittel inngår i planstrategien:





Demografi
Folkehelse
Samfunnsplanlegging og
arealforvaltning
Samferdsel og transport







Teknisk infrastruktur
Samfunnssikkerhet og beredskap
Næringsliv
Oppvekst og utdanning
Kultur og kulturvern




Helse og omsorg
Klima, energi, miljø og natur



Kommunen som organisasjon

Planstrategien inneholder 12 tema knyttet til kommunen som samfunn og organisasjon. Ti av
temaene er forankret i virksomhetsområdene til kommunens etater og sentraladministrasjon.
De to øvrige temaene, nemlig folkehelse og demografi, er sektorovergripende tema. Temaene kan
ikke knyttes direkte til kommunens etater, men vil likevel ha stor innvirkning på
samfunnsutvikling og kommunal tjenesteproduksjon i Karmøy.
Planstrategien 2020 - 2023 skal styrke koplingen mellom kommunens planbehov, administrative
ressurser og økonomi. Det vil derfor være viktig å skape sterkere sammenheng mellom
planstrategi og økonomiplan. Planstrategiens temainndeling har derfor en oppbygning som er
sammenlignbar med økonomiplanens sektorinndeling.
Bakerst i planstrategien (kapittel 13) er det opplistet hvilke planoppgaver som foreslås prioritert i
inneværende kommunestyreperiode. Med planoppgaver menes det her arbeid med planer,
strategiokument, kunnskapsdokument og andre styringsdokument. I planstrategien listes det
opp totalt 56 planoppgaver som skal utarbeides eller revideres. Av disse er revisjon av
kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, det viktiste og mest krevende arbeidet.
Innkomne uttaleser og merknader
I løpet av det offentlige ettersyn er det registrert 11 uttalelser og merknader til
planstrategidokumentet. Hovedinnholdet i den enkelte uttalelse og merknad er gjengitt i forkant
av hver vurdering. Rådmannen har vurdert de innkomne uttalelsene og merknadene. Alle
uttalelser og merknader er inkludert i saken som vedlegg.
Fra offentlige myndigheter og organisasjoner er det registrert følgende uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rogaland fylkeskommune (motatt 10.03.2020)
Fylkesmannen i Rogaland (mottatt 18.03.2020)
Statens vegvesen (mottatt 19.03.2020)
Direktoratet for mineralforvaltning (mottatt 19.03.2020)
Mattilsynet avdeling Sunnhordaland og Haugalandet (mottatt 11.03.2020)
Fiskeridirektoratet region Sør (mottatt 17.03.2020)
Fiskarlaget Vest (mottatt 05.03.2020)
Kolnes grendautvalg (mottatt 18.03.2020)
Åkrehamn vekst (mottatt 15.04.2020)

Fra privatpersoner er det registrert følgende merknader:
10. Anne Elise Løberg og Dagfinn Løberg (mottatt 15.03.2020)
11. Jan Marton Jensen (mottatt 17.03.2020)

1. Rogaland fylkeskommune

Sier i sin uttalelse:
 Forslaget til planstrategi gir en god oversikt over utfordringer og utviklingstrekk knyttet
til kommunen som samfunn og organisasjon. Fylkesrådmannen vil likevel peke på at det
å videreføre oppsett av planstrategi etter stort sett etter samme mal som forrige gang, kan
gi begrensninger. I den sammenheng oppfordrer fylkesrådmannen til drøfting til hvordan
kommunen vil forholde seg til FNs bærekraftmål i sitt planarbeid. Fylkesrådmannen
oppfordrer også til å vurdere hvilken rolle de store trendene i samfunnsutviklingen, som
det grønne skiftet, grønn næringsutvikling og klimaendringene, spiller for
kommuneplanleggingen og planbehovet.
 Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å bruke et grunnlagsdokument som er
utarbeidet i samband med regional planstrategi både i arbeid med planstrategi, men også
i videre arbeid med kommuneplan for å få en god innsikt i utfordringene til regionen. Det
er positivt at kommunen planlegger å utarbeide en interkommunal strategi for utbygging
av boligarealer for Haugesund, Karmøy og Tysvær. Kanskje kan det være behov for
utarbeiding av tilsvarende planer på tvers og kommunegrensene også for andre tema?
 På nasjonalt og regionalt nivå prioriteres nå forebyggende arbeid mot selvmord, og det er
igangsatt arbeid med handlingsplan for selvmordsforebygging. Kommunen bør vurdere
hvordan dette temaet kan innarbeides i egen virksomhet.
 Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å vurdere hvordan trenden med lokalisering
av besøks- og arbeidsplassintensive funksjoner utenfor sentrumsområdene kan snus, og
om det bør utarbeides en egen strategi for dette temaet som inngår i videre
kommuneplanleggingen.
 Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å vurdere hvordan andelen kollektivreiser
kan økes og om punktene under er aktuelle å ta inn i kommuneplanleggingen eventuelt i
et eget strategidokument.
 Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å forankre satsingsområdene i strategisk
næringsplan i samfunnsdelen til kommuneplanen. Når næringsutvikling er forankret i
samfunnsdelen, må arealdelen følge opp med næringsareal til de prioriterte næringene.
 Fylkesrådmannen legger til grunn at LNF-kartleggingen blir brukt som et
kunnskapsgrunnlag for å utarbeide arealdelen med gode retningslinjer og bestemmelser
som sikrer matjorda for nåværende og framtidige generasjoner.
 Fylkesrådmannen minner om Riksantikvarens pågående prosjekt «Kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse» (KULA). Prosjektet kan ha overføringsverdi for både den
igangsatte områdeplanen for Avaldsnes og forestående rullering av kommuneplanen.
 Fylkesrådmannen tror, slik som planstrategien foreslår, at det er et klokt grep å slå
temaene klima, energi, miljø og natur sammen i én plan. I den sammenheng ber
fylkeskommunen om at det vureres om andre tema også bør inngå i denne planen,
herunder overvannshåndtering. Det oppfordres også til at en i planstrategien tar stilling
til hvordan
«regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland» skal følges opp.
Vurdering:
Fylkesrådmannen har gitt en fyldig uttalelse til planstrategien. Rådmannen vil punktvis gå
igjennom de viktigste forholdende i uttalelsen som er gjengitt ovenfor.
I fylkesrådmannens uttalelse etterlyses det en drøfting rundt hvordan de nasjonale
forventningene til planleggingen, med særlig fokus på FNs bærekraftmål, skal legges til grunn i

kommunens planlegging. I dag er det ingen fasitsvar eller tallrike eksempler på hvordan
kommunene skal arbeide med bærekraftmålene i planleggingen. Etter rådmannens syn må
bærekraftmålene gradvis sammenkobles og interegres i kommunens planverk igjennom de
planarbeidene som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Det aller viktigste dokumentet i
denne sammenhengen er kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen vil opplyse om at arbeidet
med ny samfunnsdel er igangsatt og befinner seg i planprogramfasen. FNs bærekraftmål vil være
en svært sentral problemstilling i planarbeidet. Forslag til planprogram skal behandles i
formannskapet 04.05.2020. Når det gjelder klimaendringer og samfunnsmessige trender som det
grønne skiftet, er dette mest hensiktsmessig å ta stilling til i arbeidet med plan for klima, energi,
miljø og natur.
Fylkeskommunens grunnlagsdokument til regional planstrategi er ikke brukt i arbeidet med
kommunal planstrategi for Karmøy. Bakgrunnen for dette er at Karmøy og fylkeskommunen er i
ulike faser av sitt planstrategiarbeid. Fylkeskommunens grunnlag ble først publisert etter at
Karmøys forslag til planstrategi var ferdigstilt. Rådmannen vil derimot bruke fylkeskommunens
grunnlagsdokument i andre planprosesser i løpet av kommunestyreperioden. Rådmannen deler
fylkesrådmannens syn på viktigheten av interkommunmale planarbeid. I planstrategien er det
lagt opp til tre interkommunale planarbeid. I tillegg vil regionen også arbeide med oppfølging av
regional reiselivsplan og utviklingsplan for Haugesund-regionen. Dersom det blir aktuelt, vil
Karmøy også samarbeide med andre kommuner på Haugalandet i andre planarbeid. I tillegg vil
Karmøy delta i arbeidet med regionale planer i regi av fylkeskommunen.
Rådmannen er kjent med Helse- og omsorgsdepartementets «Handlingsplan for forebygging av
selvmord og selvskading». Forebyggende arbeid mot selvmord vil følges opp av rådmannen i
flere av planarbeidene som er oppført i planstrategien. Rådmannen vil i denne sammenheng
trekke frem «plan for psykisk helse - barn og unge», «strategi/handlingsprogram folkehelse». I
tillegg er selvmordsforebygging en vektlagt tematikk i «plan for psykisk helse og rusarbeid».
Fylkesrådmannen oppfordrer Karmøy kommune til å sette fokus på tema som by- og
sentrumsutvikling, kollektivtransport, næringsutvikling og jordvern. Dette kan blant annet gjøres
ved at det utarbeides egne plan- og strategidokumenter eller at temaene gis en tydelig forankring
i kommuneplanen. Rådmannen vil sette fokus på nevnte tema i kommuneplanarbeidet, spesielt i
kommuneplanens arealdel. Med unntak av kollektivtransport, har Karmøy kommune
plandokument for samtlige av de temaene som fylkesrådmannen her nevner. Disse
plandokumentene vil enten delvis eller fullstendig innarbeides i kommuneplanen.
Rådmannen er kjent med Riksantikvarens pågående arbeid med KULA-prosjektet. Hvis det er
hensiktsmessig, vil kunnskapen fra KULA-prosjektet innarbeides i aktuelle planarbeid. Aktuelle
planarbeid er blant annet reguleringsplan for historiske Avaldsnes og kommuneplan.
Overvannshåndtering er den mest sentrale utfordringen Karmøy har med hensyn til
klimatilpasning. Av den grunn er det ønskelig at overvannshåndtering skal få en grundig
gjennomgang i form av et eget plandokument. Hovedprinsippene fra arbeidet med
overvannshåndtering bør også innarbeides i kommuneplanens arealdel. Det vil også være
naturlig at klimatilpasning omtales som tema i plan for klima, energi, miljø og natur. I sistnevnte
planarbeid må en også ta stilling til føringer på nasjonalt og regionalt nivå. Dette vil blant annet

være nasjonale forventninger til planleggingen, statlig planretningslinje for klima, energi og
klimatilpasning samt regional plan for vannforvaltning.
2. Fylkesmannen i Rogaland
Sier i sin uttalelse:
 Fylkesmannen støtter kommunen sin vurdering om en fullstendig revisjon av
kommuneplanen i planperioden.
 Fylkesmannen savner en omtale av kommunestruktur i planstrategien.
 Det er positivt at kommunen skal styrke koblingen mellom kommunens planbehov,
administrative ressurser og økonomi, og at det legges opp til en sterk sammenheng
mellom planstrategi og økonomiplan. Kommunen må planlegge slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid.
 Det er uheldig, og mot folkehelselovens intensjoner, at oversiktsdokumentet for
folkehelse ikke er ferdig før planstrategien skal vedtas. I oppfølgingen av planstrategien
er det viktig at planene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag om kommunens
folkehelseutfordringer.
 Fylkesmannen påpeker at landbruket er en viktig sysselsetter og verdiskaper i
kommunen. Jordvern skal derfor vektlegges i arealplanleggingen. Hensynet til effektiv
landbruksdrift skal også vektes opp mot andre interesser som kulturlandskap, friluftsliv,
vassdrag, biologisk mangfold mm. Fylkesmannen er positiv til at LNF-kartleggingen skal
rulleres og det skal ferdigstilles en strategi for matproduksjon. I arbeidet med strategi for
matproduksjon bør Karmøy vurdere sitt potensial for å imøtekomme økt etterspørsel etter
norske grønnsaker. Karmøy bør vurdere å utarbeide en samlet plan for alle interessene i
LNF-områdene med både en strategisk og en arealmessig del. Fordi Karmøy er faglig
sterke på planlegging, landbruk og naturforvaltning, kan et slikt arbeid gi stor
overføringsverdi til andre kommuner. Arbeidet kan blant annet også være et grunnlag for
å søke om sentrale midler til kartlegging av biologisk mangfold.
 Fylkesmannen mener at Karmøy gjør en god jobb med vannarbeidet i egen kommune. I
LNF-kartleggingen bør det blant annet legges vekt på tiltak som reduserer
landbruksforurensningen, slik som bruk av kantsoner og ivaretakelse av vassdragnær
natur.
 Fylkesmannen støtter forslaget om en egen plan for massehåndtering. Kommunen bør se
på problemstillingen i sammen med sine nabokommuner. Regionalplan for
massehåndtering for Jæren har mange prinsipper med overføringsverdi for Haugalandet.
 Kommunen bør vurdere oppheving eller revisjon av gamle arealplaner basert på ny og
relevant kunnskap om samfunnssikkerhet, herunder klimaendringer. I helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse for kommunen (kommune-ROS), jf. sivilbeskyttelsesloven, skal
kommunen vurdere forhold som bør bli integrert i planer etter plan- og bygningsloven.
 Fylkesmannen stiller seg positivt til arbeidet med nye læreplaner og fokuset på psykisk
helse for barn og unge. Karmøy bør også ta stilling til andre utfordringer i disse
arbeidene. Dette gjelder blant annet gjennomføringsgrad på videregående opplæring,
resultater for nasjonale prøver på ungdomstrinnet og stor variasjon i mellom skolene i
kommunen. Problemstillingene bør også gis en forankring i kommuneplanen.
Vurdering:
Rådmannen vil vurdere de viktigste momentene i fylkesmannens uttalelse:

Karmøy kommune har i løpet av forrige kommunestyreperiode tatt grep som bidrar til å sikre
langsiktig økonomisk handleevne. Et slikt grep er eksempelvis vedtak om finansielle måltall, som
sammen med supplerende indikatorer skal kunne gi et overblikk over den økonomiske
situasjonen. De finansielle måltallene fremskrives også for økonomiplanperioden.
Fylkesrådmannen etterlyser omtale av kommunestruktur i planstrategien. Karmøy kommune har
gjennomført grundige prosesser i samband med kommunereformen. Etter rådmannens syn er det
derfor ikke behov for å omtale dette temaet i planstrategien. Kommunestyret behandlet
spørsmålet om kommunestruktur i 2015. Karmøy ønsker ikke å inngå i en storkommune på
Haugalandet og er i stand til å møte framtidens utfordringer for kommunal sektor som egen
kommune. I 2019 uttalte kommunestyret seg vedrørende spørsmål om eventuell overføring av
Karmøys fastlandsdel til Haugesund kommune. Kommunestyret motsetter seg en eventuell
grensejustering hvor hele eller deler av fastlands-Karmøy innlemmes i Haugesund kommune.
Arbeidet med oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023 har pågått parallelt med planstrategi.
Intensjonen var at oversiktsdokumentet skulle publiseres og politisk behandles i løpet av første
kvartal 2020. På grunn av organisatoriske og personalmessige endringer i rådmanns stab samt
situasjonen med Covid 19-epidemien, har det ikke vært mulig å holde forventet fremdrift i
arbeidet. Rådmannen tar fylkesmannens påpekning om prosessen for oversiktsdokumentet til
etterretning. Når dokumentet er ferdigstilt, vil dette utgjøre et sentralt kunnskapsgrunnlag i en
rekke av kommunens planarbeid i inneværende periode. Rådmannen vil i framtidige revisjoner
av oversiktsdokumentet ta sikte på at arbeidet med oversiktsdokument ferdigstilles i forkant av
planstrategien.
Landbruksnæringen og jordvern har vært prioriterte tema i kommunens planarbeid i løpet av de
siste år. Det er blant annet vedtatt en jordvernstrategi for Karmøy i 2019 og arbeidet med strategi
for matproduksjon er påbegynt. Tema som grønnsaksdyrking er et tema som kan vurderes i
utarbeidingen eller oppfølgingen av strategi for matproduksjon. I planstrategien er lagt opp til at
Karmøys LNF-kartlegging skal revideres. I dette arbeidet kan det være aktuelt å utvide
dokumentet til å omhandle vassdrag som eget tema. Her vil rådmannen påpeke at LNFkartleggingen er i hovedsak tenkt som et tematisk underlagsdokument til kommuneplanens
arealdel som beskriver utvalgte geografiske områder i kommunen. Det er ikke lagt opp til at
Karmøy kommune skal utarbeide et eget plandokument for alle interesser innenfor LNF-arealene
i kommuneplanen (kulturlandskap, friluftsliv, skogbruk, vassdrag, biologisk mangfold mm),
med en strategisk og arealmessig del, slik som Fylkesmannen foreslår. Etter rådmannens syn bør
et slikt plandokument vurderes i arbeidet med planstrategi for neste kommunestyreperiode
(2023-2027).
Fylkesmannen mener at plan for massehåndtering for Jæren har overføringsverdi til
Haugalandet. Rådmannen deler dette synet og vil bruke nevnte dokument i arbeidet med
Karmøys plan for massehåndtering. I planarbeidet kan det også være aktuelt å involvere andre
kommuner i på Haugalandet, men dette bør vurderes grundigere når selve prosessen igangsettes.
I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil det bli tatt stilling til om eldre reguleringsplaner
bør oppheves eller endres. Klimaendringer kan være et av forholdene som en slik vurdering

baseres på. I arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse vil rådmannen forholde seg til
de krav som fremgår av sivilbeskyttelsesloven.
De problemstillingene som Fylkesmannen løfter frem i samband med læreplaner i Karmøyskolen samt plan for psykisk helse – barn og unge, er forhold som har vært påpekt i blant annet
kommunens folkehelsearbeid. Rådmannen støtter fylkesmannens syn om at problemstillingene
bør vurderes i nevnte to planarbeid og eventuelt forankres i kommuneplanens samfunnsdel.
Rådmannen anbefaler at Fylkesmannens uttalelse angående oversiktsdokument for folkehelse tas
til etterretning, mens de øvrige punkt i uttalelsen tas til orientering.
3. Statens vegvesen
Sier i sin uttalelse:
 At de har ingen merknader til planstrategien.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at Statens vegvesens uttalelse tas til orientering.
4. Direktoratet for mineralforvaltning
Sier i sin uttalelse:
 At mineralforvaltning er nevnt som et grunnlag for verdiskapning i Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Det er registrert forekomster av
viktige mineralressurser i Karmøy og diss må forvaltes på en bærekraftig måte.
Kommunen kan gjøre dette ved å legge opp til en kartlegging av ressurstilgang og behov
for mineralressurser ved neste revidering av kommuneplanen.
 At de oppfordrer kommunen til å ta initiativ til å sette mineralressurser på agendaen i
prosessen med regional planstrategi for inneværende fylkestingsperiode.
Vurdering:
Rådmannen støtter direktoratet ets oppfordring om viktigheten av å forvalte mineralressursene i
Karmøy på en bærekraftig måte. Det er naturlig å ta stilling til temaet i arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel. Når det gjelder direktoratets oppfordring til at Karmøy skal ta
initiativ til å sette mineralressurser på agendaen i arbeidet med regional planstrategi, er dette
forhold som kan vurderes når fylkeskommunens strategidokument legges ut til offentlig
ettersyn. Karmøy kommune vil da ha muligheten til å uttale seg til den regionale planstrategien.
Det er lagt opp til at regional planstrategi legges ut til offentlig ettersyn i perioden 21.04-02.06,
med endelig vedtak i oktober 2020.
Rådmannen anbefaler at uttalelsen til Direktoratet for mineralforvaltning tas til orientering.
5. Mattilsynet avdeling Sunnhordaland og Haugalandet
Sier i sin uttalelse:
 Det er positivt at planstrategien setter fokus på leveringssikkerhet for drikkevann og
behovet for økt utskiftingstakt for ledningsnettet.



Det er positivt at hovedplan drikkevann skal revideres. Mattilsynet ønsker å få planen til
uttale.

Vurdering:
Rådmannen vurderer det som naturlig at Mattilsynet, som er statens forvaltningsorgan for trygg
mat og drikkevann, får medvirke i planprosessen rundt hovedplan drikkevann igjennom
uttalelse. Rådmannen anbefaler at øvrige punkt i Mattilsynets uttalelse tas til orientering.
6. Fiskeridirektoratet region Sør
Sier i sin uttalelse:
 Forslaget til kommunal planstrategi synes å gi en god oversikt over viktige rammer og
føringer for planarbeidet samt en god beskrivelse av utviklingstrekk, viktige utfordringer,
utredningsbehov og hvilke planoppgaver som prioriteres i perioden. Det er positivt at
Karmøy kommune har omtalt FNs bærekraftmål i strategiutkastet. Flere av planarbeidene
i planstrategien er viktige grep for å fremme god forvaltning av sjøområder i Karmøy. Det
nevnes i denne sammenheng planer for overvannshåndtering, vann, avløp, plast og marin
forsøpling, massehåndtering samt klima, energi, miljø og natur.
 Fiskeridirektoratet ser særlig fram til å medvirke i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
 Fiskeridirektoratet kommer med flere betraktninger:
- Det er generelt et behov for bedre og oppdaterte arealplaner med et interkommunalt
perspektiv, når det gjelder planlegging i sjø.
- Muligheten for å utarbeide temaplan for fiskeri/havbruk bør vurderes. I den
sammenheng kunne det vært verdifullt å avklare muligheter og behov i forhold til
regionalt plansamarbeid.
- Det bør være mer fokus på å sikre og verne om viktige områder hvor det sankes/fiskes
mat i sjøen samt på verdifulle marine ressursområder og generelt på marint biologisk
mangfold.
- Etter Fiskeridirektoratets syn bør alle kystkommuner ha en strategi for lokalisering og
utbygging av småbåthavner.
- Det vil være viktig for den videre utviklingen av fiskeri- og havbruksnæringen at de
omfattes av kommunens planer, blant annet gjennom en strategisk næringsplan, og
gjerne en interkommunal plan for næringsutvikling.

Vurdering:
Fiskeridirektoratet trekker frem i sin uttalelse en rekke forhold knyttet til bruk og forvaltning av
kystsonen og sjøarealer. Etter rådmannens syn vil de fleste forhold som påpekes i uttalelsen være
mest hensiktsmessig å ta stilling til i revisjonsarbeidet for kommuneplanens arealdel. Blant annet
vil dette omfatte vurderinger for arealplanlegging i sjø og strandsone, interkommunalt
plansamarbeid, sikring eller vern av viktige områder for marine ressurser, biologisk mangfold og
småbåthavner. Det er ikke lagt opp til at det skal utarbeides en egen temaplan for havbruk i
inneværende periode. Dette er imidlertid et tema som vil bli vurdert i kommuneplanrevisjonen
på bakgrunn av at dette er en klar forventning til kommunene i regionalplan for sjøareal havbruk. Rådmannen mener det er viktig at kommuneplanarbeidet bygger på gode
medvirkningsprosesser. Det er derfor naturlig at Fiskeridirektoratet, som er myndighetens

rådgivende organ for fiskeri- og havbruksforvaltning, er en sentral aktør som skal involveres i
planarbeidet med hensyn til kystsone og sjøarealer. Når det gjelder fiskeri- og
havbruksnæringen, er dette tema som inngår i «utviklingsplan for Haugesundregionen» og
«strategisk næringsplan for Karmøy 2018-2023/strategi for matproduksjon». Rådmannen mener
derfor at disse temaene er allerede ivaretatt i eksisterende og pågående planarbeid.
Rådmannen anbefaler at Fiskeridirektoratet region Sør sin uttalelse tas til orientering.
7. Fiskarlaget Vest
Sier i sin uttalelse:
 Håper at Karmøy kommune vil ta hensyn til det marine miljø i sitt planarbeid for
inneværende periode, med henvisning til FNs bærekraftmål 14 (liv under vann). Det vises
til viktigheten av langsiktig og helhetlig forvaltning av sjøarealene. En må unngå
arealkonflikt i sjø og negativ innvirkning på det maritime miljø. Her må en eksempelvis
vurderer hva større områder tåler av akvakultur og utslepp til sjø.
Vurdering:
Rådmannen støtter fiskarlagets syn på viktigheten av en langsiktig og helthetlig forvaltning av
sjøarealene. Det viktigste planarbeidet i denne sammenheng er revisjon av kommuneplanens
arealdel, der forvaltning av kystsone og sjøarealer er et høyst aktuelt tema man bør ta stilling til.
Rogaland fylkeskommune har forventninger til at kommunene skal foreta grundige vurderinger
rundt arealbruk i sjø, jamfør regionalplan for sjøareal - havbruk.
Rådmannen anbefaler at Fiskarlaget Vest sin uttalelse tas til orientering.
8. Kolnes grendautvalg
Sier i sin uttalelse:
 At de gir sin tilslutning til ambisjonene om å revidere kommuneplanens samfunnsdel,
folkehelseplan og frivillighetsplan med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
Samskaping mellom kommune og innbyggere, tuftet på aktive og velfungerende
lokalsamfunn, kan gjøre Karmøy i stand til å nå disse mål og ambisjoner. Men per i dag
mangler kommunen en tydelig ramme/struktur for å få dette til. Følgende punkt spilles
inn, som må ses i sammenheng med hverandre, til arbeidet med kommunal planstrategi
2020-2023:
- Plan for utvikling av alle små og mellomstore lokalsamfunn i Karmøy kommune.
- Strategi for medborgerskap og involvering av innbyggerne i Karmøy kommune.
- Plan for etablering av nærdemokratiordning.
 Bemerker at de vil følge med på planarbeidet som angår vei og kloakk på
Kolnes.
 Oversiktsdokumentet som ligger til grunn for folkehelsearbeidet i kommunen må være
langt bedre tilgjengelig og synlig enn det er i dag. Vi etterlyser statistikk/data/kunnskap
brutt ned på sonenivå, og ikke bare for kommunen som helhet, slik det er gjort i en rekke
andre store kommuner.
Vurdering:

Den viktigste arbeidet for å innarbeide bærekraftmålene i kommunens planverk er igjennom
kommuneplanrevisjonen. I denne sammenheng siktes det spesielt til kommuneplanens
samfunnsdel. Etter rådmannens syn blir samfunnsdelen et nøkkelprosjekt for å skape en god
overordnet ramme for utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon. Grunnlaget for et
mer formelt og planmessig fokus på utvikling av lokalsamfunn, innbyggerinvolvering og
nærdemokrati, bør forankres i samfunnsdelen før man eventuelt utarbeider mer utfyllende
føringer for nevnte tre tema. Hovedprioriteten i denne kommunestyreperioden er å gjennomføre
en full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. Etter rådmannens syn, ut i
fra den kapasiteten administrasjonen har til rådighet til å drive plan- og prosessarbeid, er det
ikke rom for å utarbeide planoppgaver utover det som er foreslått i planstrategien i inneværende
periode. Rådmannen vil legge til at Karmøy har et godt samarbeid med frivillige lag og
organisasjoner i kommunens lokalområder. Dette er et viktig utgangspunkt for å tilrettelegge for
gode medvirkningsprosesser som rådmannen ønsker å bygge videre på i perioden, for eksempel
i arbeidet med kommuneplan og plan for frivillighet. Noen lokalområder er derimot bedre
organisert enn andre, og vil derfor ha et sterkere utgangspunkt for å delta i planarbeid eller
igangsette prosesser på eget initiativ.
Når det gjelder planarbeid med veg og kloakk på Kolnes, vil eventuelle nye reguleringsplaner bli
forelagt grendautvalget igjennom offentlig ettersyn og høring.
Arbeidet med oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023 har pågått parallelt med
planstrategien. Det var intensjonen at både oversiktsdokumentet og planstrategien skulle gjøres
tilgjengelig på samme tid. På grunn av organisatoriske og personalmessige endringer i
rådmannens stab samt situasjonen med Covid 19-epedimien, er arbeidet med
oversiktsdokumentet forskjøvet framover i tid. Oversiktsdokumentet 2020-2023 vil inngå som en
sentral del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, men vil også
ligge til grunn i en rekke av kommunens øvrige planarbeid i perioden. Rådmannen vil på denne
måten gjøre oversiktsdokumentet mer tilgjengelig og kjent enn tidligere versjoner av
dokumentet.
Rådmannen anbefaler at uttalelsen fra Kolnes grendautvalg tas til orientering.

9. Åkrehamn vekst
Sier i sin uttalelse:
 Torget må oppgraderes til en samlingsplass i Åkrehamn. Kommunale toaletter i nærheten
av torget må også prioriteres.
 Parken må videreutvikles.
 Tursti med belysning fra Tjøsvolls vatnet til Åkrehamn sementstøperi kan med fordel
prioriteres.
 Det må brukes midler til beplantning i sentrumsområdet. Ved inngangen til Åkrehamn
sentrum fra nord og sør er det satt opp velkomst-skilter. Disse bør vedlikeholdes av
kommunen og det bør legges vekt på beplantning ved skiltene. Det er i mange småbyer i
Norge og Norden lagt vekt på å ønske kundene, befolkning og turister velkommen og
lyse opp tilværelsen med beplantning, benker og grøntområder. Dette bør også prioriteres
i Åkrehamn.

Vurdering:
I planstrategien er det lagt opp til prioritering av to byutviklingsprosjekter i Åkrehamn i
inneværende periode. Det ene er opprusting av torget i Åkrehamn. Det andre er opprusting av
Rådhusvegen. Begge prosjektene er å anse som en oppfølging av kommunedelplan for
Åkrehamn som ble vedtatt i kommunestyret I mai 2019. Det er avsatt midler til opprusting og
videre utvikling av parken i Åkrehamn i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Etter forventet
framdrift skal det gjøres en rekke tiltak i parken i løpet av 2020, for eksempel installasjon av
lekeapparater for barn samt utforming av aktivitetsarealer. Turveg/lysløype i Åkrehamn er
foreløpig i en konseptfase. Framdriften for prosjektet er usikker.
Når det gjelder skilting og beplantning i Åkrehamn, er dette en henvendelse som bør rettes til
sektor for samferdsel og utemiljø på teknisk etat for en mer konkret vurdering. Rådmannen
oppfatter dette som tiltak på detaljnivå som ikke er hensiktsmessig å vurdere i samband med
planstrategien.
Rådmannen anbefaler at uttalelsen fra Åkrehamn vekst tas til orientering.
10. Anne Elise Løberg og Dagfinn Løberg
Sier i sin uttalelse:
 For å sikre at den unge befolkningen blir igjen i kommunen, må det tilrettelegges for at
Karmøy styrker sin attraktivitet som arbeidssted og bosted. Det viktig at det legges til
rette for attraktive boligområder som folk ønsker seg.
 På Midtstokke, innenfor «reguleringsplan 365 – Midtstokke Sør», finnes det flere slike
attraktive boligtomter. Det henstilles til administrasjonen og politikerne i kommunen til å
opprettholde disse i den kommende kommuneplanen. Det tas som en selvfølge at
reguleringsplanen ikke oppheves i løpet av perioden.
 Det er ønskelig med et samarbeid med kommunen slik at de regulerte boligtomtene i plan
365 kan bygges ut.

Vurdering:
Rådmannen er kjent at det finnes tilgjenlig, regulert boligareal på Midtstokke. På nåværende
tidspunkt har rådmannen ingen konrete tanker om å inngå som en part i en eventuell
boligutbygging på Midtstokke. Når det gjelder oppheving av godkjente reguleringsplaner, er
dette et forhold som det eventuelt blir tatt stilling til i revisjonen av kommuneplanens arealdel.
Rådmannen anbefaler at merknaden tas til orientering.
11. Jan Marton Jensen
Sier i sin uttalelse:
 Det er behov for mer fokus på og målrettet, strategisk og langsiktig arbeid med
eiendomskjøp, arealplanlegging og reguleringsplaner.
 Kommunen må ha en strategi for oppkjøp/eierskap av eiendommer/arealer som er
sentrale for gjennomføring av langsiktige planer. Gjennomføringen av strategien må ha et
klart eierskap. Videre må innholdet i reguleringsplaner kvalitetssikres slik at man unngår

heftelser i realiseringen av prosjekter i kommunal regi. Det bør etterses om ansvaret for
begge disse arbeidsoppgavene krever omorganisering/formalisering av eierskap i
organisasjonen.
Vurdering:
Rådmannen vil på generelt grunnlag støtte betraktningen om at kommunen må ha et fokus på
målrettet, strategisk og langsiktig plan- og utviklingsarbeid. Det er ulike grunner til hvorfor
arbeid med reguleringsplaner trekker ut i tid. Dette kan blant annet ha bakgrunn i juss, økonomi
eller planfaglige forhold angående konflikter i arealbruk. Etter rådmannens syn hviler mye av
grunnlaget for effektive og smidige reguleringsplanprosesser i gode overordnede arealplaner,
spesielt kommuneplanens arealdel. Det er igjennom kommuneplanens arealdel at man avveier
behovet og legger rammene for langsiktig arealbruk. Gode overordnede arealplaner vil videre
redusere omfanget av eventuelle konflikter i arealbruk samt uforutsette forhold som forsinker
fremdrift i reguleringsplanprosesser og byggeprosjekt. I denne sammenheng vil rådmannen
trekke frem at planstrategien legger opp til full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdel
og arealdel. Dette er kommunens viktigste plandokument for målrettet, strategisk og langsiktig
samfunnsutvikling og arealbruk.
Når det gjelder eiendomsoppkjøp- og eierskap, er dette et tema som er omtalt i planstrategien.
Det skal utarbeides en plan for kommunal eiendomsforvaltning og utvikling. I dette arbeidet kan
det være naturlig å ta stilling til nevnte tematikk.
Rådmannen anbefaler at merknaden tas til orientering.
Rådmannens oppsummering og samlede vurdering
Det er arbeidet frem et forslag til planstrategi for perioden 2020-2023. Dokumentet viser hvilke
planoppgaver Karmøy kommune skal arbeide med i kommunestyreperioden. Planoppgavene
som er oppført i dokumentet, er administrasjonens avveining mellom planbehov, kapasitet til å
drive plan- og prosessarbeid samt økonomiske rammer. I planstrategien listes det opp totalt 56
planoppgaver som skal utarbeides eller revideres. Av disse er revisjon av kommuneplanen, både
samfunnsdel og arealdel, det viktigste, mest arbeidskrevende og høyest prioriterte planarbeidet.
Etter rådmannens syn legger planstrategien opp til et ambisiøst, men realistisk og
gjennomførbart løp for planleggingen i Karmøy kommune. Det er lagt opp til at alle prosjektene i
planstrategien skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode. For å oppnå dette er en
avhengig av å følge et opplegg med stram framdrift og strukturert arbeid. Av den grunn vil
rådmannen anbefale at det ikke legges til nye planoppgaver utover det som er foreslått i
planstrategien for inneværende periode.
Igjennom det offentlige ettersyn er det kommet forslag til nye planoppgaver, innspill til
kommende planprosesser eller mindre justeringer i planstrategien. Etter rådmannens syn er disse
gode innspill til planstrategien for neste kommunestyreperiode (2023-2027) eller de konkrete
planprosessene rundt de planprosjektene som er oppført i planstrategien. Rådmannens inntrykk
er at offentlige myndigheter, organisasjoner og privatpersoner i all hovedsak er positivt innstilt
til innholdet og de prioriteringene som er gjort i planstrategien. I denne sammenheng vil
rådmannen også vise til planstrategien vurderes årlig i samband med behandlingen av budsjett
og økonomiplan. Det vil da være mulig å gjøre justeringer i planstrategien, med hensyn til
framdrift samt at planer legges til eller tas ut.

Etter rådmannens syn er kommunal planstrategi 2020-2023, slik som den foreligger vedlagt til
saksfremlegget, et godt grunnlag for kommunens planarbeid i inneværende
kommunestyreperiode.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler, på bakgrunn av opplysningene i saksframlegget, at kommunestyret
vedtar kommunal planstrategi 2020-2023.
Rådmannen i Karmøy, 14.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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1. INNLEDNING
BAKGRUNN
I plan- og bygningsloven § 10-1 sier blant annet:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør
omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden».
KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Hensikt
Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens planbehov innenfor kommunestyreperioden.
Med andre ord skal dokumentet si hvilke planoppgaver kommunen bør igangsette eller
videreføre de neste tre til fire år. Hvis planstrategien blir brukt på tiltenkt måte, vil dette
bidra til mer forutsigbarhet i kommunens planarbeid og en sterkere sammenkobling av de
ulike plandokumentene i det kommunale planverket. I tillegg skapes det en bedre oversikt
for hvordan kommunens administrative og økonomiske ressurser kan forvaltes i løpet av
kommunestyreperioden. Dersom en likevel velger å endre eller avvike fra vedtatt
planstrategi, bør dette være en velbegrunnet beslutning.
Virkning
Planstrategien er et retningsgivende dokument og har ikke direkte rettsvirkning. Av den
grunn er det ikke grunnlag for andre myndigheter til å fremme innsigelser mot en
kommunal planstrategi. Det må også understrekes at planstrategien ikke er en plan. Det er
først i kommuneplanen, kommunedelplaner, sektor- og temaplaner og andre
styringsdokumenter at konkrete mål, strategier og tiltak behandles og vedtas.
Innhold
Planstrategiens hovedhensikt er å vise hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
løpet av kommunestyreperioden. I arbeidet bør en vurdere kommunens utfordringer som
organisasjon og samfunn. Følgelig bør prioriteringen av planoppgaver reflektere dette
utfordringsbildet som tegnes opp i strategidokumentet. Ettersom det er store variasjoner på
landsbasis blant kommunenes utfordringer og behov, er det ikke krav om at planstrategien
skal utarbeides og struktureres etter en fastlagt mal. Plan- og bygningsloven legger likevel
noen føringer for innholdet i planstrategien. Av konkrete oppgaver skal planstrategien
vurdere planbehov i henhold til samfunnsmessige utfordringer, kommunens eget behov (pbl
§ 10-1), regionen i helhet (pbl § 7-1) samt interkommunalt plansamarbeid (pbl § 9-1). Som et
minimumskrav skal planstrategien ta stilling til om kommuneplanen skal revideres i løpet av
kommunestyreperioden.
For øvrig sier plan – og bygningsloven § 3-1 at planlegging skal være realistisk og ikke
kompliseres utover dette: «Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn
nødvendig».
1

Prosess og medvirkning
Når kommunen utarbeider planstrategi, skal det innhentes synspunkter fra statlige og
regionale myndigheter samt nabokommuner. Forslag til vedtak av planstrategien skal
offentliggjøres minst 30 dager i forkant av endelig behandling i kommunestyret.
Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale myndigheter samt
nabokommuner. Intensjonen er å skape samhandling mellom nasjonale forventninger til
planleggingen, kommende planoppgaver og allerede vedtatte planer, som gjerne krysser
kommune – og fylkesgrenser. Kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn
debatt på lokalt nivå, men dette er ikke et krav, jf. pbl § 10-1.
OVERORDNEDE FØRINGER
Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging

Figur 1: Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023. Kilde:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.




Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging.
De nasjonale forventningene har som hensikt å fremme
en bærekraftig utvikling igjennom felles,
retningsgivende målsettinger for stat, fylke og
kommune. «Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023» er utarbeidet av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ble
vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. Dokumentet
inneholder totalt femtisju separate forventninger
innenfor følgende fire hovedtema:

Planlegging som verktøy for
helhetlig og bærekraftig utvikling.
Vekstkraftige regioner og
lokalsamfunn i hele landet.




Bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling.
Byer og tettsteder der det er godt å
bo og leve.

Til forskjell fra tidligere versjoner av dokumenter, er det i inneværende periode et særlig
fokus på at FNs bærekraftmål skal legges til grunn i planleggingen:
«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal
være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i
Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for
samfunns- og arealplanleggingen».
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Figur 2: FNs 17 bærekraftmål. Kilde: FN-sambandet (www.fn.no).

Figur 3: Regional planstrategi for Rogaland
2017-2020. Kilde: Rogaland fylkeskommune.

Regional planstrategi
I hver fylkestingsperiode, og seneste ett år etter
konstituering, skal fylkestinget utarbeide og vedta
regional planstrategi. Den regionale planstrategien skal
utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organ
samt organisasjoner og institusjoner som blir berørt av
planarbeidet. Innenfor det fylkeskommunale
plansystemet oppfyller regional planstrategi en
tilsvarende funksjon som kommunal planstrategi
innenfor det kommunale plansystemet. Planoppgavene
som inngår i den regionale planstrategien kan i mange
tilfeller ha betydning for planleggingen som foregår i
kommunene. Gjeldende regional planstrategi for
Rogaland ble vedtatt i fylkestinget 26.04.2016. Ny regional
planstrategi for inneværende fylkestingsperiode forventes
ferdigstilt i løpet av 2020.

Interkommunalt plansamarbeid
I enkelte situasjoner kan det være hensiktsmessig at to eller flere kommuner samarbeider om
å utarbeide planer. Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av
regional planstrategi. Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode
kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det anses som nødvendig for å ivareta
hensyn og løse oppgaver som går utover den enkelte kommune.
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PLANSTRATEGI OG DET
KOMMUNALE PLANSYSTEMET
Hvert år skal det tas stilling til
hvordan planoppgavene og
prosjektene i planstrategien skal
oppfølges, prioriteres og tildeles
ressurser. Dette skjer gjennom
kommuneplanens handlingsdel og
økonomiplan samt årsbudsjett. I
overgangen til neste
kommunestyreperiode vil
kommunens økonomi og
ressurssituasjon være en viktig
ramme for utarbeidelsen av ny
planstrategi.
Figur 4: Det kommunale plansystemet. Kilde: Miljødepartementet.

FOLKEHELSEARBEIDET OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Folkehelseloven § 5 sier blant annet at kommunen skal ha en skriftlig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen samt de negative og positive faktorer som påvirker. Videre
sier folkehelseloven § 6 at denne oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med
planstrategi og at en beskrivelse av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i selve
strategidokumentet.
KUNNSKAPSGRUNNLAG
Planstrategien bygger på en rekke ulike kilder i form av kartlegginger, utredninger,
plandokument, statistikk, saksframlegg osv. Noen viktige dokumenter i denne
sammenhengen er:
-

Oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023.
Diverse plandokument som er utarbeidet i kommunestyreperioden 2015-2019.
Diverse utredninger, saksframlegg og kunnskapsdokument.
Statistisk sentralbyrås statistikkbank.
Perspektivmeldingen 2017.

En mer utfyllende liste av kunnskapsgrunnlaget som er brukt i arbeidet med planstrategien
fremgår av kapittelet for kildehenvisninger.
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REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR KARMØY
Kommuneplanen kan enten revideres delvis eller fullstendig. Delvis revisjon innebærer at
samfunnsdelen eller arealdelen revideres. Fullstendig revisjon innebærer en revisjon av både
samfunnsdelen og arealdelen.
Gjeldende kommuneplan ble fullstendig revidert i løpet av kommunestyreperioden 20112015. Kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, ble vedtatt 16.06.2015. Med bakgrunn
i at kommuneplanen var nylig vedtatt, og fordi man ønsket å prioritere andre planoppgaver i
perioden, ble det på daværende tidspunkt vurdert som lite hensiktsmessig å igangsette en ny
kommuneplanrevisjon i den etterfølgende kommunestyreperioden 2015-2019.
Gjeldende kommuneplan er nå inne i sin tredje kommunestyreperiode som kommunens
overordnede styringsdokument for samfunnsplanlegging og arealdisponering. Ettersom
kommuneplanen har forblitt uendret over et så langt tidsrom, er det nå flere momenter som
taler for en kommuneplanrevisjon. De viktigste årsakene er følgende:








Det har skjedd en rekke endringer i relevante lovverk og tilhørende forskrifter,
herunder plan- og bygningsloven samt kommuneloven.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt sett nasjonale
forventninger til planleggingen for perioden 2019-2023.
Det er vedtatt en rekke planer og styringsdokument med føringer som bør vurderes
innarbeidet i kommuneplanen. Dette gjelder både planer og styringsdokumenter som
er utarbeidet av kommunen og fylkeskommunen.
Det bør gjøres en ny vurdering av kommunens framtidige arealbehov med bakgrunn
i de siste års lokale samfunnsutvikling.
Det er behov for å utarbeide en moderne og oppdatert samfunnsdel som i sterkere
grad oppfyller sin rolle som styringsdokument.
Det er behov for å skape sterkere koblinger i mellom kommuneplanens samfunnsdel
og budsjett og økonomiplan.

For å styrke kommuneplanens funksjon som kommunens viktigste styringsverktøy, bør både
samfunnsdelen og arealdelen oppdateres med hensyn til endringer og utvikling i lovverket,
planverket samt Karmøy kommune som samfunn og organisasjonen.
Det anbefales at det igangsettes en fullstendig revisjon av kommuneplanen i inneværende
kommunestyreperiode. I kommuneplanarbeidet bør samfunnsdelen gis høy prioritet og
ferdigstilles før arealdelen.
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OPPBYGNING AV PLANSTRATEGIDOKUMENTET
Planstrategien inneholder 12 tematiske kapitler knyttet til kommunen som samfunn og
organisasjon. Ti av temaene er forankret i virksomhetsområdene til kommunens etater og
sentraladministrasjon. De to resterende temaene, nemlig demografi og folkehelse, er
sektorovergripende tema. Demografi og folkehelse er tematikk med stor innvirkning på
samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon, uavhengig av hvordan den kommunale
virksomheten er delt inn. Av den grunn må alle etatene ta hensyn til tematikken i sitt arbeid.
Hvert tema er bygd opp etter samme mal. Utviklingstrekk er en kort beskrivelse av et
avgrenset aspekt av samfunnsutviklingen eller den kommunale virksomheten. For enkelte
av disse områdene er det utarbeidet planer eller styringsdokumentet. I andre tilfeller er
saken eller tematikken ikke innarbeidet i egne plandokument. Viktige utfordringer og
planbehov: Utfordringer er en oppsummering av det sentrale innholdet i seksjonen for
utviklingstrekk. Planbehov peker på de konkrete planer eller styringsdokument som er
koblet til de utfordringer som er trukket frem. Alle planer som er oppført under planbehov i
hvert av de 12 tematiske kapitlene, er opplistet i kapittel 13 «Prioriterte planer».
Planstrategien 2020-2023 skal styrke koblingen mellom kommunens planbehov,
administrative ressurser og økonomi. Det vil derfor være viktig å skape en sterk
sammenheng mellom planstrategi og økonomiplan. Økonomiplanen deler kommunens
samlede ansvar og drift inn i 18 sektorer. Dette reflekterer i stor grad Statistisk sentralbyrås
kategorier for KOSTRA-funksjoner. Planstrategien er utarbeidet med en oppbygning som er
sammenlignbar med budsjett og økonomiplanens sektorinndeling.
Temainndeling
i økonomiplan

Administrasjon

Kommunen som organisasjon
Oppvekst og utdanning

Helse
Omsorg

Helse og omsorg
Sosial
Barnevern
Nærmiljø
Miljø, klima og naturvern
VAR
Forvaltning
Teknisk infrastruktur
Bolig
Næring
Brann og ulykkesvern
Samferdsel
Samferdsel og transport
Tabell 1: Koblingene mellom budsjett og økonomiplan og planstrategi. Kilde. Karmøy kommune.

Folkehelse

Kultur og kulturvern

Demografi

Økonomi
Barnehage
Skole
Idrett
Kultur
Livssyn

Temainndeling i kommunal planstrategi
Enkeltvise
Sektorovergripende
Samfunnsplanlegging og arealforvaltning
Samfunnssikkerhet og beredskap
Næringsliv
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2. DEMOGRAFI
UTVIKLINGSTREKK
Folketallsutvikling 2000-2019
I årene 2000-2019 har Karmøys
folketall økt fra ca. 37 000 til 42 160
innbyggere. Dette utgjør en vekst på
vel 5 200 innbyggere. I løpet av de
siste to tiår har kommunen vekselvis
opplevd perioder med voksende og
utflatende folketall. Fra og med 2015
har folketallet i kommunen derimot
kun økt med 100 innbyggere - et
tydelig tegn på at Karmøy er inne i en
periode med utflatende utvikling.

Foto: S ævar S olheim.

Det er vanlig å dele Karmøy inn i 5
administrative soner. Denne
37567
36971
inndelingen er også et godt
utgangspunkt for å analysere
samfunnsutviklingen i kommunens
ulike delområder. I 2019 var rundt 29
100 (69 %) av Karmøys innbyggere
2000
2005
2010
2015
2019
bosatt i sone 2, 3 og 5, mens resterende
Figurer 5 og 6: Folketallsutvikling i Karmøy (høyre) og illustrasjon
13 100 (31 %) var bosatt i sone 1 og 4.
av soneinndelingen i Karmøy (venstre). Kilde: Statistisk
For perioden 2000-2019 har en
sentralbyrå og Karmøy kommune.
overveldende del (99,5 %) av
kommunens samlede folketilvekst vært konsentrert i sone 2, 3 og 5. Den største veksten har
skjedd i sone 2 og 5, både i absolutt og relativ forstand. Sone 3 har også opplevd en markant
økning i folketallet. I sone 1 og 4 har derimot folketallet vært forholdsvis stabilt og uendret
igjennom hele perioden. Utviklingsmønsteret som skisseres her har pågått over flere tiår.
Folketallsutvikling i Karmøy 2000-2019
39624

42062

42161

Framtidig folketallsutvikling
Ifølge de siste framskrivingene fra Statistisk sentralbyrå (2018) vil Karmøy mest sannsynlig
oppleve vekst igjennom hele perioden 2020-2040. Veksten er derimot av et vesentlig mindre
omfang enn det som en forestilte seg i framskrivingene fra første halvdel av forrige tiår (for
eksempel SSBs framskrivinger fra 2012, 2014 og 2016). Årsakene til dette i en demografisk
sammenheng er kompliserte, men kan oppsummeres til å være gradvis lavere fødselstall og
mindre fødselsoverskudd, større innenlands utflytting enn innflytting samt redusert
arbeidsinnvandring. Kombinasjonen av disse variablene skaper en situasjon med utflatende
utvikling i folketallet.
Med utgangspunkt i framskrivingene for scenarioet «middels nasjonal vekst», som også
regnes som hovedalternativet av Statistisk sentralbyrå, er Karmøys folketall anslått til å være
rundt 43 000 i 2030 og 43 800 i 2040. Det påpekes at det alltid er usikkerhet knyttet til
demografiske framskrivinger. Eksempelvis sier framskrivingene for scenarioene for «lav
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nasjonal vekst» og «høg nasjonal vekst» at Karmøys folketall i 2040 vil være mellom 41 500
og 46 900 – en forskjell på rundt 5 000 innbyggere.
Når det gjelder framskrivinger i Karmøys delområder, vil den utviklingen som har pågått
over flere tiår sannsynligvis også fortsette i tiden frem mot 2040. Dette betyr at det meste av
folketilvekst vil fordeles til sone 2, 3 og 5. I sone 1 og 4 vil folketallet enten forbli stabilt eller
svakt reduseres.
Innvandring
I løpet av perioden 2000-2019 har innbyggere med innvandrerbakgrunn økt fra ca. 1 200 til
ca. 4 300 personer. Innvandrerandelen i Karmøys befolkning har i løpet av denne perioden
økt fra 3,2 % til 10,5 %. Innvandring har også vært en av hovedårsakene til folketallsveksten i
Karmøy i gjennom de to siste tiårene, og en viktig årsak til at kommunen ikke har opplevd
en befolkningsnedgang de siste 5 årene. Faktisk har omtrent halvparten av Karmøys samlede
folketilvekst i perioden 2000-2019 vært utgjort av innvandring, i hovedsak gjennom
arbeidsinnvandring. Det er likevel slik at innvandringen til Karmøy og Haugalandet er
betydelig redusert i løpet av de siste årene.
Aldersfordeling i nåtid og framtid
Karmøy har opplevd, med unntak av 2002 og 2019, vedvarende folketilvekst. Kommunens
befolkning er derfor enda forholdsvis ung i forhold til de fleste kommuner i Rogaland og
Norge. Dette medfører også en lavere andel personer i pensjonsalder samt en høyere andel
personer i arbeidsfør alder. I de kommende tiår vil det derimot skje en gradvis forskyvning i
befolkningens aldersfordeling i samtlige av landets kommuner. Med utgangspunkt i
Statistisk sentralbyrås framskrivninger for middels nasjonal vekst for 2020-2040, vil de
langsiktige utviklingstrekkene i Karmøys befolkning være reduksjon i andel unge, reduksjon
i andel personer i arbeidsfør alder og økning i andel pensjonister. Implikasjonene av en slik
utvikling vil være reduserte skatteinntekter grunnet færre innbyggere i arbeidsfør alder.
Samtidig vil den voksende andelen eldre i befolkningen medføre økte kostnader og behov
for tjenester i eldreomsorgen.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Utflatende utvikling i folketallet og
negativ vekst i enkelte av kommunens
delområder.

Demografi danner nødvendigvis ikke
grunnlaget for egne planer, men utgjør
ofte en sentral komponent i planbehovet
innenfor en rekke sektorer og
sammenhenger. Eksempelvis med tanke
på behovet for investeringer innen
kommunale driftsoppgaver og tjenester
eller utbygging.

Sikre fremtidig folketallsvekst i
kommunen, for eksempel igjennom
utvikling av nye arbeidsplasser.
Kommunen og regionen er avhengig av
tilflytting for å opprettholde folketallet.
«Eldrebølgen» - Antallet eldre vokser
fortere enn antallet arbeidsføre personer.

8

3. FOLKEHELSE
UTVIKLINGSTREKK
Føringer i folkehelsearbeidet
Folkehelsearbeidet har gradvis utviklet
seg fra bekjempelse av epidemier og
smittsomme sykdommer på 1800-tallet,
til sykdommer relatert til levevaner
utover 1900-tallet, til å ha
oppmerksomheten rettet mot et bredt
sett av faktorer som påvirker helsen
etter 2000. Individuelle livsstilsvalg er
fortsatt viktig for helsen, men generelle
samfunnsforhold, levekår,
Foto: Karmøy kommune.
arbeidsforhold og sosialt nettverk er
også viktige faktorer. Siden
påvirkningsfaktorene for helse er mangfoldige og i vekselspill med hverandre, er det viktig
at folkehelsearbeidet har et tydelig rammeverk som sikrer en systematikk i møte med
utfordringene. Lov om folkehelsearbeid fra 2012 er et slikt rammeverk.
Folkehelseloven regulerer det systematiske folkehelsearbeidet som kommunen har plikt til å
drive. Folkehelseloven § 3 definerer folkehelse som: ”befolkningens helsetilstand og hvordan
folkehelse fordeler seg i befolkningen”. God helse innebærer at hver enkelt har overskudd til
å mestre hverdagens krav. Lovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven setter krav til politisk forankring
av folkehelsearbeidet og for en langsiktig og systematisk innsats. Et systematisk
folkehelsearbeid innebærer at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Dette innebærer en løpende
oversikt (kontinuerlig arbeid), samt en skriftlig oversikt over helsetilstanden hvert fjerde år.
Denne kunnskapen og identifiserte folkehelseutfordringer skal legges til grunn i arbeidet
med planstrategien og øvrige kommunale planer. Folkehelseloven er tett koblet opp mot
plan- og bygningsloven, som er det generelle regelverket for å fremme bærekraftig utvikling
til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, og legger føringer for
forhold der menneskene lever og bor. Folkehelsepolitikk handler om å legge til rette for den
enkelte gjennom en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse, men det må være
en balanse mellom felleskapets ansvar for befolkningens helse og den enkeltes ansvar for
egen helse. Folkehelseloven bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet;
prinsippene om å utjevne sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling,
føre-var og medvirkning.
Sosiale helseforskjeller
Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen. Sosial ulikhet i helse er et
resultat av ulikheter i de forholdene en blir født i, vokser opp med, lever og arbeider i, samt
forholdene en aldres i. Et gjennomgående trekk er at de med lavest sosioøkonomisk status
(utdanning, arbeid og økonomi) har en dårligere helse. Dette ser vi også i Karmøy kommune.
Disse ulikhetene gir blant annet også utslag i økt grad av barnefattigdom. Fellesskapet har et
ansvar for å påvirke fordelingen og utjevne forskjellene. For å oppnå en rettferdig fordeling
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av helsen må man kartlegge og arbeide med disse variablene på globalt, nasjonalt og lokalt
nivå.
Utjevning av ulikhetene er mer rettferdig for den enkelte, men det vil redusere samfunnets
ressursbruk på utgifter og trygd. For å redusere ulikhetene trengs det handling på tvers av
samfunnet. Det er store og komplekse utfordringer som ikke følger sektorgrenser, men
berører hele samfunnet. Dermed trengs det sammensatte løsninger og langsiktig satsning.
Det er nødvendig med handling fra alle statlige og kommunale etater, samt frivillig og privat
sektor. En av de grunnleggende investeringene for å redusere sosial ulikhet i helse, er gode
og trygge oppvekstsvilkår for alle, rettferdig fordeling av inntekt, samt like muligheter til
utdanning og arbeid. Barnehager og skoler, som treffer alle barn og unge, spiller derfor en
viktig rolle i dette arbeidet.
Helse i alt vi gjør
«Helse i alt vi gjør» er kjernen i folkehelsearbeidet. Prinsippet skal bidra til at befolkningens
helse blir ivaretatt på politisk nivå, og på tvers av de ulike etatene i kommunen. For at en
skal lykkes i folkehelsearbeidet om en samfunnsutvikling som fremmer helse blant
befolkningen og utjevner sosiale forskjeller i helse, er det viktig at alle aktører i samfunnet
bidrar. Å få folkehelse inn i planstrategien og kommuneplan er en metode kommunene
bruker på dette prinsippet.
Karmøy kommune har opprettet en ny avdeling for folkehelse, organisert i rådmannens stab.
Avdelingen består av kommuneoverlege, SLT-koordinator, frivillighetskoordinator,
folkehelsekoordinator, smittevernlege og medisinsk rådgiver for legevakt. Avdelingen skal
styrke samordningen og kapasiteten rundt folkehelsearbeidet i kommunen. I den
sammenheng kan det være fordelaktig å dele handlingsplan for SLT og folkehelse opp i to
separate dokumenter.
Tidlig innsats
God helse er en av de viktigste ressursene en har både som samfunn og som enkeltindivid.
Det er en ressurs for et proaktivt arbeidsliv og overskudd i hverdagen. Grunnlaget for god
helse, men også sosial ulikhet i helse legges tidlig. Derfor er det viktig med tidlig innsats.
Barns levekår og omgivelser i oppveksten har betydning for helsen og helserelatert atferd
senere i livet. Barns og unges oppvekstsvilkår er derfor et sentralt område i
folkehelsearbeidet. Særlig viktig er det å skape oppvekstsvilkår som fremmer psykisk helse,
livskvalitet og trivsel.
En god oppvekst er preget av en trygg og stabil tilknytning til omsorgspersoner og
velfungerende barnehager, skoler og nærmiljø. Både barnehagen og skolen er viktige arenaer
for læring, etablering av sosiale relasjoner og utvikling av selvtillit og mestring. Dette er igjen
viktige faktorer for å gjennomføre en utdanning. Det vil være viktig å få unge til å fullføre
utdannelse, og få dem inn i arbeidslivet. Befolkningen blir stadig bedre utdannet, men vi ser
en del unge som har problemer med å fullføre utdanningsløpet, og kan bli stående utenfor
arbeidslivet. Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og
sosialt. Karmøy kommune har også flere unge uføre enn gjennomsnittet for Rogaland og
landet. Det å stå utenfor arbeidslivet kan medføre dårligere psykisk helse og mer usunne
levevaner. Dette er uheldig for enkeltindividet, men også for kommunesamfunnet.
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I Karmøy kommune gjøres det allerede mye arbeid knyttet til tidlig innsats, men man trenger
mer kunnskap og informasjon om effektive tiltak. I denne sammenheng er barn og unge,
psykisk helse og rusforebygging sentrale tema. For at kommunens folkehelsearbeid skal bli
mest mulig aktuelt, er det nødvendig med løpende arbeidsprosesser og jevnlige revisjoner.
Det er derfor behov for at handlingsprogrammet for folkehelse revideres i inneværende
periode. I den sammenheng er det også naturlig å vurdere om handlingsprogrammet skal
suppleres med et overbyggende strategisk dokument for folkehelse. Det strategiske
dokumentet tar blant annet sikte på å definere en lokal folkehelsepolitikk samt samordne og
systematisere folkehelsearbeidet på tvers av kommunale sektorer.
Miljørettet helsevern
I Karmøy kommune er arbeidet med miljørettet helsevern (MHV) en viktig del av
folkehelsearbeidet. MHV omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller
indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det er i folkehelseloven stilt krav til at kommunen
skal ha et kvalitetssystem og internkontrollsystem som beskriver hvordan arbeidet med
MHV ivaretas. Tidlig innsats og primærforebyggende arbeid handler mye om å organisere
samfunnet slik at folk ikke blir syke. Støy, inneklima, trafikkfarlige veger, slurv med hygiene,
mobbing og forurenset luft er eksempler på faktorer rundt oss som direkte eller indirekte
kan ha negativ innvirkning på helsen vår. Målet er at Karmøy kommune skal sikre
innbyggerne sine et trygt og helsefremmende miljø.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre at kommunens folkehelsearbeid er
systematisk, med oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de
faktorer som påvirker helsetilstanden.

Folkehelsearbeidet er et overordnet
prinsipp som skal inngå i kommunens
planlegging, enten direkte eller indirekte.
Plan- og styringsdokumentene som kan
direkte kobles til folkehelse er:

Utjevne sosiale forskjeller i helse i
kommunens befolkning.
Sikre at folkehelse («helse i alt vi gjør»)
blir tydeligere innarbeidet og sterkere
forankret i kommunens planverk.
Skape oppvekstsvilkår («tidlig innsats»)
som fremmer psykisk helse, livskvalitet
og trivsel.
Forebygge sykdom igjennom
kommunens arbeid med helse, miljø og
sikkerhet.

Oversiktsdokument for folkehelse, plan
for miljørettet helsevern, smittevernplan,
handlingsprogram/strategi for folkehelse,
rusmiddelpolitisk handlingsplan,
Veileder ved bekymring (plan mot
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme)
plan for elevenes psykososiale miljø –
barn og unge samt plan for frivillighet
samt kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel.

11

4. SAMFUNNSPLANLEGGING OG AREALFORVALTNING
UTVIKLINGSTREKK
Arealutvikling
Av landets 356 kommuner er
Karmøy den 294. største i areal og
24. største i folketall (pr. 1. januar
2020). Etter norske forhold gjør
dette Karmøy til en arealmessig
kompakt og folkerik kommune. Et
markant trekk ved Karmøys
geografi er den mangfoldige
Foto: S evar S olheim.
sammensetningen av lokalsenter i
alle deler av kommunen; småbyer, tettstedsområder og mindre bygder. Kombinasjonen av
lite landareal, høyt folketall og en kompleks senterstruktur, gjør Karmøy til en
presskommune. Med presskommune menes det i denne sammenhengen at utviklingen
legger press på ubebygd areal i kommunen.
Det meste av utbygging i Karmøy, både på øydelen og fastlandsdelen, er i hovedsak
konsentrert innenfor et belte som strekker seg fra kystlinjen og vel 2 km innover land.
I dette 2-kilometersbeltet bebygges stadig mer areal ved at boligbygging, traseer for
infrastruktur og infrastruktur og etablering av næringsområder ekspanderer på bekostning
av naturområder, utmark og oppdyrket jordbruksland. Dette gjelder særlig arealer som
grenser opp mot eksisterende tettbebyggelse eller hovedvegnett. Utviklingsbildet som er
skissert her, er generelt beskrivende for hele kommunen. Det er imidlertid mer press på
arealressursene i noen deler av kommunen enn andre. Ved å ta utgangspunkt i
folketallsutviklingen i et langtidsperspektiv, tegner dette et tydelig bilde av hvilke områder i
kommunen hvor det er størst press på arealressursene. I perioden 1960-2019 har folketallet i
kommunen økt med rundt 20 000 – en fordobling av innbyggertallet. Mer enn 80 % av denne
folketallsveksten er fordelt til områdene i aksen Åkra-Vea-Kopervik og fastlandssiden.
Områdene Skudenes-Ferkingstad og Håvik-Avaldsnes-Torvastad har også hatt
folketallsvekst, men av mindre omfang. Presset på arealressursene er følgelig størst i de
delene av kommunen med størst folketallsvekst.
Et av hovedformålene med kommuneplanens arealdel er å vise sammenhengen mellom
fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. I gjeldende kommuneplan (2014-2023) finnes det
tilgjengelige utbyggingsarealer for minst 30-40 år. Dette gjelder både boligarealer og
næringsarealer. Sett i lys av at kommunen nå er inne i en periode med lav folketallsvekst og
redusert utbyggingstakt, og at det allerede er rikelig tilgang på utbyggingsarealer i
kommunen, finnes det ikke et reelt behov for å øke omfanget av utbyggingsarealer utover
det som er tilgjengelig i dag.
Med et redusert behov for å sikre fremtidige utbyggingsarealer, gir dette anledning til å
fokusere på andre problemstillinger i kommunens overordnede planlegging; jordvern,
kulturvern, naturmangfold, strandsoneforvaltning, bruken av sjøarealer, massehåndtering,
klimatilpasning og overvannshåndtering. Hovedfokuset vil her være rettet mot forvaltning
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og planlegging av eksisterende arealer. I denne sammenheng bør en ta stilling til om
eksisterende utbyggingsarealer har en hensiktsmessig lokalisering, skal reduseres i omfang
eller utgå som utbyggingsområde.
Byutvikling
Per 1. januar 2019 er 46 % av Karmøys befolkning bosatt i det man normalt forstår som
byområdene Kopervik (7 700 innb.), Åkrehamn (8 200 innb.) og Skudeneshavn (3 450 innb.).
Til sammenligning er gjerne minst 80 % av befolkningen bosatt innenfor byområder i
kommuner med ett tydelig definert by- og kommunesenter, for eksempel Hamar, Molde og
Haugesund. De store linjene er likevel at det pågår både sentraliserende og urbaniserende
prosesser i Karmøy. Over flere tiår har utviklingen gått i retning av at Kopervik, Åkrehamn
og Skudeneshavn gradvis styrker seg i forhold til omlandet. Enkelte av tettstedsområdene i
kommunen har derimot opplevd jevnstor vekst med byområdene, og i noen år også større
vekst. Dette gjelder særlig deler av tettstedsområdet Norheim-Spanne-Moksheim-Vormedal
på fastlandssiden.
Byer skal tradisjonelt være tyngdepunkt med hensyn til bosetting, tjenester, tilbud og
aktiviteter. Til dels oppfyller Karmøys byer denne rollen. Men fordi en vesentlig del av
ovennevnte funksjoner over lang tid også har blitt fordelt til andre senter i kommunen, har
dette svekket grunnlaget for vekst og utvikling i byområdene Kopervik, Åkrehamn og
Skudeneshavn.
I perioden 2016-2019 ble det utarbeidet egne kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og
Skudeneshavn. Hovedformål med planene er å styrke og utvikle byområdene. To viktige og
gjensidig utfyllende aspekter ved kommunedelplanene kan trekkes frem i denne
sammenhengen: 1) Kommunedelplanene skal fungere som et grunnlag for å ruste opp de
offentlige byrom, samtidig som de vil være redskap for å videreutvikle private tiltak knyttet
til næringsaktivitet og boligbygging. 2) Kommunedelplanene skal skape systematiske,
oversiktlige og forenklede rammer i plan- og byggesaksbehandlingen innenfor byområdene.
Kommunestyret vedtok kommunedelplanene i mai 2019. Som en oppfølging av
kommunedelplanene er det foreslått konkrete byutviklingsprosjekter i form av et eget
handlingsprogram. Flere av byutviklingsprosjektene er opplistet som prioriterte oppgaver i
denne kommunestyreperioden (se kapittel 13). I første omgang gjelder dette prosjekter
opprusting av torget i Åkrehamn, torget i Skudeneshavn, sentrumsparken i Kopervik samt
en egen parkeringsstrategi/norm for byområdene. Utsmykking og kunst i offentlige byrom er
aspekter som naturlig inngår i denne sammenheng.
Kommunal boligpolitikk
KS har i 2018 startet opp et fagnettverk for kommunal boligpolitikk. Karmøy kommune har
deltatt i nettverket i sammen med andre kommuner, fylkeskommuner, Husbanken,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ulike kompetansemiljø. I nettverket har
deltakerne diskutert utformingen av en kommunal boligpolitikk rundt konseptet «bolig for
alle». Med bolig for alle sikter en til et marked med tilgang på boliger for husholdninger med
«vanlig inntekt», eldre og ulike grupper vanskeligstilte.
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Boligmarkedet i den enkelte kommune vil variere. Kommunene må derfor utforme sin
boligpolitikk ut i fra det lokale utfordringsbildet. Noen beskrivende trekk ved Karmøys
boligmarked er: 1) Eneboliger har vært og er den dominerende boligtypen i Karmøy. Per
2019 er vel 78 % av boligmassen eneboliger. Dette betyr at det er få alternativer til de som
ønsker eller har behov for andre boligtyper. 2) Bosettingsmønsteret er forholdsvis
spredtbygd sammenlignet med andre by- og tettstedskommuner. Mange boliger er lokalisert
så langt fra tjenester og tilbud at man er avhengig av bil. 3) I Karmøy er boligbygging i all
hovedsak markedsstyrt og overlatt til private aktører. Kommunen har en svært
tilbaketrukken rolle i boligutviklingen. Dette betyr at det bygges få boliger som er tilpasset
vanskeligstilte og brukergrupper med spesielle behov.
Ettersom det i inneværende kommunestyreperiode legges opp til full revisjon av
kommuneplanen, er det hensiktsmessig at det foretas en grundig vurdering rundt den lokale
boligpolitikken i form av et eget strategidokument. I prosessen er det naturlig at en bygger
på kunnskapen og erfaringene fra deltakelsen i KS sitt fagnettverk for boligpolitikk. Arbeidet
bør ta hensyn til de føringer og perspektiver som er lagt til grunn i Karmøys boligsosiale
handlingsplan 2018-2023 samt tidligere boligbyggeprogram for Karmøy. I arbeidet bør en
også se til prosessen rundt utarbeiding av interkommunal strategi for boligarealer i Karmøy,
Haugesund og Tysvær.
Klimatilpasning
Norsk klimaservicesenter har utarbeides fylkesvise klimaprofiler. Noen hovedmomenter i fra
klimaprofilen for Rogaland/Haugalandet er: forventet nedbørsøkning på mellom 10-20 % i
forhold til dagens situasjon i perioden 2031-2060, nedbøren øker vesentlig både i intensitet
og hyppighet, mer overvann, flere og større regnflommer, større sannsynlighet for skred
samt økning i stormflonivået på grunn av havnivåstigning.
Karmøy er i dag lite utsatt for alvorlige naturrelaterte ulykkeshendelser. Topografien gjør
skred til en sjeldenhet. Det finnes heller ingen elver og vassdrag med vesentlig ødeleggende
kraft som truer bebyggelsen i situasjoner med flom og høy vannføring. De viktigste
utfordringene knyttet til klimatilpasning i Karmøy er håndtering av overvann og sårbarhet
for sjønær bebyggelse med hensyn til fremtidig havnivåstigning.
I 2018 trådte statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i
kraft. Den reviderte planretningslinjen plasserer et tydelig ansvar hos kommunen i arb eidet
med klimatilpasning. Signalene fra sentrale myndigheter er at kommunene skal ha et særlig
fokus på håndtering av overvann i sin planlegging. For at Karmøy kommune skal kunne
følge opp sitt ansvar i arbeidet med klimatilpasning, er det naturlig at
overvannsproblematikken tas stilling til igjennom et eget planarbeid. Dette arbeidet bør også
kobles opp mot revisjonen av kommuneplanen.
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VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre arealer til utbygging av nødvendig
teknisk og sosial infrastruktur

Kommuneplanens arealdel,
områderegulering for brannstasjon i
Veakrossen.

Begrense nedbyggingen av viktige
naturområder, friluftsområder,
landbruksområder, strandsonen samt
sjøområder

Kommuneplanens arealdel, andre
arealplaner, jordvernstrategi og
kommunedelplan for klima og energi.

Styrke og utvikle eksisterende senter i
kommunen, med særlig vekt på Karmøys
tre byer.

Kommuneplanens arealdel, detaljplaner
for opprusting av viktige byrom i
Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn
samt parkeringsstrategi/norm for
byområdene, områderegulering for
Kolnes.

Utforme en helhetlig boligpolitikk der
kommunen inntar en mer aktiv rolle,
med sørlig fokus på det boligsosiale
aspektet.

Strategi for kommunal boligpolitikk,
kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, boligsosial handlingsplan og
interkommunal strategi for utbygging av
boligarealer.

Sikre at klimatilpasning er et tydelig
fokus i kommunens planarbeid, med
særlig hensyn til overvannshåndtering.

Plan for håndtering av overvann, plan for
klima, energi, miljø og natur samt
kommuneplanens arealdel.
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5. SAMFERDSEL OG TRANSPORT
UTVIKLINGSTREKK
Transportmønster og reisemiddelfordeling
Ettersom Karmøy har opplevd vekst og
utvikling over flere tiår, har dette medført
trafikkvekst på vegnettet i de fleste deler av
kommunen; europaveg, fylkesveger og
kommunale veger. Det meste av trafikken
oppstår innenfor aksen ÅkrehamnVeavågen-Kopervik. Trafikkmengdene øker
deretter mot Karmsund bru, mens den
Foto: S ævar S olheim
største trafikkbelastningen finner en på
fastlandssiden ved kommunegrensen i
Norheim-området. Etter at T-forbindelsen åpnet i 2013, er trafikkbelastningen på NordKarmøy og Karmsund bru merkbart redusert. Trafikkmengdene avtar gradvis på
strekningen sørover fra Åkrehamn til Skudeneshavn.
Bilbruken er svært omfattende i Karmøy og Haugalandsregionen generelt. I en
reisevaneundersøkelse utarbeidet på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune, gikk det frem at
persontransporten i Karmøy hadde følgende reisemiddelfordeling; bil 77,8 %, sykkel 4,2 %,
gange 12,7 %, kollektivtransport 3,2 % og annet utgjør 2,1 %. Resultatene er i hovedsak
uendret fra tilsvarende reisevaneundersøkelse fra 2011. Et fremtredende trekk ved Karmøy
er at kollektivtransport nyttes i svært liten grad som transportmiddel. Dette gjelder særlig
øydelen av kommunen. På fastlandsdelen er kollektivandelen nærmere det man ser i
Haugesund.
Gang- og sykkelveg
Den lave andelen gående og syklende i Karmøy er trolig resultatet av en rekke forhold. En
viktig del av forklaringen kan være manglende tilrettelegging for akkurat disse
transportformene, der strekninger ofte ikke har gang- og sykkelveg. En annen del av
forklaringen kan være Karmøys spredte bosetningsmønster. Med dette menes det at for store
fysiske avstander gjør gange og sykkel til mindre aktuelle transportalternativ.
Karmøy og Haugesund kommuner, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen inngikk
en sykkelby-avtale i 2012 for området Haugesund-Karmøys fastlandsdel. Med
sykkelbyavtalen har Karmøy kommune både forbedret forholdene for syklende, rettet fokus
på tiltak og muligheter samt bygget kompetanse. For å overføre erfaringer ut over
fastlandsdelen, er det igangsatt et arbeid med sykkelstrategi for hele kommunen. Dette er et
viktig steg for å oppnå målsetning om at flere sykler og går.
Vegnett
Utviklingen over tid viser at vegnettet vokser i utstrekning. På det tidlige 1990 -tallet omfattet
Karmøys samlede vegnettanslagsvis 440 km, her ikke inkludert private veger. Til
sammenligning utgjorde vegnettet rundt 510 km i 2019.
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Trafikkveksten i Karmøy har skjedd i et slikt tempo at vegnettets kapasitet og kvalitet ikke
holder følge med standarden som de faktiske trafikkforholdene krever. Utviklingen skaper
et stadig behov for enten etablering av nye veganlegg eller utbedring og vedlikehold av
eksisterende europaveger, fylkesveger og kommunale veger.
Det er dokumentert at vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger er betydelig. Dette
fremgår av kommunens egne kartlegginger i samband med utarbeiding av hovedplan veg,
der vedlikeholdsetterslepet ble estimert til rundt 80 millioner kr. Dette fordi
trafikkmengdene og slitasjen øker, det kommunale vegnettet utvides i antall km, mens
bevilgningene til drift- og vedlikehold er forholdsvis stabile over tid. Om denne utviklingen
fortsetter, er det svært sannsynlig at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang. Gjeldende
hovedplan veg ble vedtatt i 2016. Det er derfor behov for å revidere planen med hensyn til
utviklingen som har skjedd innen kommunal vegsektor. Blant annet trengs det oppdaterte og
mer detaljerte kartlegginger av vegstandard enn det som man finner i gjeldende plan.
Trafikksikkerhet
Utviklingen over tid viser at trafikksikkerheten er gradvis forbedret: færre ulykker, færre
personskader, samt at ulykkenes alvorlighetsgrad generelt er redusert. Dette er beskrivende
for situasjonen i Karmøy, men er også beskrivende for Rogaland og Norge. I periodene 20002009 og 2009-2018 har det gjennomsnittlige antallet dødsfall i trafikken pr. år, blitt redusert
fra 1,8 til 0,8 i Karmøy. Når det inntreffer ulykker på Karmøys vegnett, skjer dette
hovedsakelig langs de mest trafikkerte delene av Fv47/E134. Til tross for at hovedvekten av
ulykker inntreffer langs Fv47/E134, er det likevel et reelt behov for utbedringer på Karmøys
øvrige fylkeskommunale og kommunale vegnett. Dette er viktige tiltak for å skape
trafikktrygge og menneskevennlige miljø i og rundt Karmøys byer, tettsteder og bygder.
Karmøy har lagt til grunn den såkalte «nullvisjonen» i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Kjernen i
nullvisjonen er at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde. Dette er
også den nasjonale standarden for trafikksikkerhetsarbeid i Norge, som for øvrig er
innarbeidet i Nasjonal transportplan. Karmøy kommune sitt trafikksikkerhetsarbeid skjer i
hovedsak igjennom plan for trafikksikkerhet, som revideres i løpet av hver
kommunestyreperiode. Planen omhandler trafikk – og sykkelopplæring i skoler og
barnehager, samt vegstrekninger foreslått klassifisert som trafikkfarlig skoleveg.
Trafikksikkerhetsplanen inneholder en handlingsdel med tiltak for fysiske tiltak på stamveg,
fylkesveger og kommunale veger. Det er en forutsetning at kommunen har en egen
trafikksikkerhetsplan for å motta fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Redusere bilavhengighet og øke andelen
gående, syklende og kollektivreisende.

Kommuneplanens arealdel og
samfunnsdel samt plan og strategi for
sykkelvegnett Karmøy

Heve standarden på hovedvegnettet.

Kommunedelplan for VeakrossenHelganes og hovedplan veg.

Redusere antall trafikkulykker.

Plan for trafikksikkerhet
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6. TEKNISK INFRASTRUKTUR
UTVIKLINGSTREKK
Drikkevann
Det er få ting som er viktigere for innbyggerne enn
tilgang til rent vann. Dersom kommunen ikke
klarer å levere denne tjenesten, kan dette få svært
alvorlige følger for både liv og helse. Eksempler på
dette er giardia-utbruddet i Bergen i 2004 og
vannkrisen i Askøy 2019. Drikkevannsforskriften
ble revidert i 2017. Forskriften inneholder en rekke
skjerpede krav for å sikre en bedre, tryggere og mer
stabil vannforsyning til abonnentene. For å oppfylle
Foto: Karmøy kommune.
forskriften må kommunene ha et økt fokus på
utskiftingstakt, bassengkapasitet og
lekkasjereduksjon samt nødstrøm, reservevann, krisevann og nødvann. For Karmøys del er
lekkasjer og reservevann to særlig viktige utfordringer.
En konsekvens av Karmøys spredte bosettingsmønster, er et omfattende vannledningsnett.
Det kommunale vannledningsnettet i Karmøy har en total lenge på rundt 400 km, noe som er
mye sammenlignet med andre norske by- og tettstedskommuner. Jo lenger ledningsnett er,
desto større blir vedlikeholdsbehovet over tid. En indikator på ledningsnettets kvalitet er
omfanget av lekkasjer. I Karmøy er lekkasjegraden rundt 35 %. I tillegg bidrar lekkasjer i
ledningsnettet til økt risiko for forurensing i drikkevannet.
Karmøy har for dårlige løsninger knyttet til alternative vannforsyninger, såkalte
reservevannsløsninger. I en situasjon der en eller flere av kommunale drikkevannskilder
faller bort, er det sannsynlig at en høy andel av Karmøys husstander ikke har tilgang til
drikkevann av tilfredsstillende kvalitet. I likhet med Karmøy, har heller ingen av de andre
kommunene på Haugalandet nok reservevann til en krisesituasjon. Av den grunn har
Karmøy kommune tatt initiativ til et samarbeid med de andre kommunene om å etablere en
felles løsning.
Det er igangsatt et revisjonsarbeid av hovedplan drikkevann (tidligere omtalt som
hovedplan vann). Planens overordnede perspektiv er at fremtidige generasjoner skal ha godt
vann, nok vann, sikkert vann og økonomisk vann. Det må tenkes langt fram i tid, sikkerhet i
alle ledd i forsyningen, reserver og krisesituasjoner. Plandokumentet vil inneholde en rekke
tiltak som skal sikre forsyningssikkerhet, vannkapasitet, vannkvalitet og fremtidig utvikling
samt tilfredsstille lovpålagte tiltak knyttet til revisjon av drikkevannsforskriften.
Hovedplanen vil også angi investeringsbehov med driftskonsekvenser innenfor de rammene
som er skissert i budsjett og økonomiplan.
Avløp
Formålet med avløpsvirksomheten i Karmøy kommune er å sikre godt vannmiljø og god
folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen
at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at
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det lekker ut til omgivelsene. Renseanleggene skal sørge for at avløpsvannet renses slik at
vannmiljøet ved utslippspunktene ikke forringes.
Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten i Karmøy kommune.
Gjeldende hovedplan for tidsrommet 2016-2023 ble vedtatt i kommunestyret 2015. Det er
behov for å revidere planen blant annet fordi det stilles nye og strengere krav til
avløpssektoren og økte entreprenørkostnader. Plandokumentet skal sikre gode
framtidsrettede løsninger for kommunens avløpsanlegg med tilhørende renseanlegg. En
viktig prioritering i planen vil være at Karmøy skal oppfylle det nasjonale målet på 1 %
utskiftingstakt på ledningsnettet. Det vil si at 1 % av det kommunale ledningsnettet skal
byttes hvert år, slik at hele ledningsnettet er skiftet ut i løpet av 100 år. En annen prioritering
vil være at kloakkutslipp til sjø skal saneres ved å bygge renseanlegg.
Med en total lengde på rundt 310 km, har Karmøy et langstrakt ledningsnett for avløp i
forhold til jevnstore eller andre sammenlignbare kommuner. Det lange avløpsledningsnettet
gjør vedlikeholdet både omfattende og kostbart. Over tid har dette medført et betydelig
etterslep på vedlikeholdssiden. Klimaendringer i form av større nedbørsmengder medfører
et ytterligere behov for utbedringer og sanering av avløpsledningsnettet. De økte
nedbørsmengdene skaper behov for økt kapasitet på overvannsledningene. I tillegg, som en
følge av nedbørsmengdene, trenger mer fremmedvann inn i kloakkledningene og fortsetter
videre til pumpestasjoner og gjennom renseanlegg. Med fremmedvann menes det at
grunnvann, drensvann eller overvann trenger inn i avløpsledningene. Dette medfører
forurensing, økt belastning og dårligere kapasitet i ledningsnettet samt større drifts- og
vedlikeholdskostnader som må betales av abonnentene. Fremmedvann er et omfattende
problem i avløpssektoren over hele Norge. Dette tilsier at det eksisterer utstrakt behov for
vedlikehold og sanering av avløpsnettet.
Forurensing fra private utslipp
Det finnes i dag mange private avløpsanlegg i Karmøy kommune. Dette innebærer et ukjent
antall anlegg mangler dokumentasjon på lovlighet, standard, alder og tilstand. Risikoen for
forurensing må derfor regnes som stor. I 2019 har Fylkesmannen i Rogaland kontrollert
Karmøy kommunes arbeid med oppfølging og tilsyn. Fylkesmannen har rapportert om
avvik som kommunen plikter å utbedre. Kommunen må lage en plan for oppfølgingen av
dette arbeidet.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre at kommunens vannforsyning er
kvalitetsmessig bedre, trygg og stabil.

Hovedplan drikkevann, plan for
reservevann og kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel

Sikre at kommunens avløpsnett fremmer
godt vannmiljø og god folkehelse.

Hovedplan avløp, plan for overvann og
kommuneplanens arealdel.

Begrense forurensing fra bebyggelsen til
sjø.

Plan for håndtering av private utslipp.
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7. SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
UTVIKLINSGTREKK
Kommunens ansvar innen
samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunene er de siste årene i økende
grad blitt ansvarliggjort for et helhetlig
og systematisk beredskapsarbeid. Kort
etter at nytt lovverk
(sivilbeskyttelsesloven) var på plass i
2011, skjedde massakren på Utøya og i
Foto:
Kommunal
Oslo 22. juli som satte
Foto:
Karmøyberedskapsøvelse.
kommune.
Kilde: Karmøy kommune
samfunnssikkerheten i et nytt
perspektiv. Det har ført til at kommunene er blitt mer opptatt av beredskap og at det er
større fokus på faktiske hendelser. Ikke minst bidrar klimaendringer til uønskede hendelser.
Karmøy har vært heldig stilt når det gjelder store uønskede hendelser. Vi er fra naturens side
mindre utsatt enn mange andre kommuner når det gjelder mange typer kriser. Kommunen
opplevde en bombetrussel i januar 2017.
I juni 2019 hadde kommunen tilsyn med beredskapsarbeidet fra Fylkesmannen i Rogaland.
Tilsynet avdekket at det var behov for komplettering og vedlikehold av oversikt over
kontakter og ressurser.
Kommunen har i hovedsak tre pålegg i sivilbeskyttelsesloven: 1) gjennomføre risiko- og
sårbarhetsanalyser som skal forankres i kommunestyret (ROS), 2) utarbeide og rullere
beredskapsplaner samt 3) utføre et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid.
Kartlegging av risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en kartlegging av uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen. ROS-analysene legges fram for kommunestyret i begynnelsen av
hver nye periode, som ledd i orientering om beredskapsarbeidet for representantene.
I ROS-analyse-rapporten er det beskrevet ca. 30 enkelthendelser fordelt på ti
hovedkategorier (natur/klima, helse, ulykker, branner, forsyningssvikt, infrastruktur,
tilsiktede hendelser, spesielt ressurskrevende hendelser, hendelser utenfor kommunens
geografiske område og på tvers av kommunegrensene), der hendelsenes sannsynlighet og
konsekvens er vurdert.
ROS-analysen viser blant annet at det er behov for i større grad å etablere hensynssoner
rundt storulykkebedrifter og drikkevannskilder i kommunen. Det er også behov for å gjøre
vurderinger av klimatilpasninger i kommuneplanens arealdel.
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Beredskap
Beredskapsplanen er en oversikt over hva kommunen har forberedt seg på å gjøre i ulike
krisesituasjoner – organisering av kriseledelse og støttefunksjoner, planer for psykososial
beredskap, for informasjonsvirksomhet, for evakuering og håndtering av pårørende.
Beredskapsplanen omfatter også plan for helsemessig og sosial beredskap.
Oppfølgingsarbeid
Oppfølgingsplanen er en administrativ plan som imøtekommer lovkravet om «helhetlig og
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid». Oppfølgingsplanen viser hvordan
kommunen jobber med beredskap «i fredstid». Den omfatter tiltak for å redusere
sannsynligheten for samt konsekvensene av uønskede hendelser, men også hvordan
mannskapet og øvrig kapasitet bygges gjennom opplæring øvelser, utstyrsanskaffelser og
strukturelle tiltak.
Hovedstrategier
Karmøy kommunes hovedstrategier/prinsipper for beredskapsarbeidet er:
stor bredde i beredskapsorganisasjonen, god organisering og vekt på opplæring og øving,
effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM og et funksjonelt beredskapsrom.
Håndtering av kriser skal skje på laveste effektive funksjonsnivå og gjøres enkelt – la folk i
størst mulig grad gjøre det de gjør til daglig.
Tjenesteleveranse til Bokn kommune
Karmøy kommune leverer beredskapstjenester til Bokn kommune. Samarbeidsavtalen ble
politisk vedtatt i begge kommuner i 2016.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Viktige utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Ha et oppdatert, helhetlig og systematisk
samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid.

Kommunens planverk innenfor
samfunnssikkerhet og beredskap består
av tre hoveddokumenter som må sees i
sammenheng. Disse er: Kommune-ROS,
beredskapsplan og oppfølgingsplan.

Rigge kommunen, både som
organisasjon og samfunn, til å håndtere
uønskede hendelser.
Begrense risikoer og minimalisere
konsekvensene ved uønskede hendelser.

Andre spesielt relevante i dokumenter
samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet er kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.

Kartlegge aktuell risiko- og sårbarhet i
kommunesamfunnet.
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8. NÆRINGSLIV
UTVIKLINGSTREKK
Næringsliv
Karmøy er en sterk
næringslivskommune på Haugalandet, i
fylkessammenheng og på landsbasis.
Dette kommer blant annet til utrykk i
gjennom positive utviklingstrekk i løpet
av de siste årene. Det er også flere
utviklingstrekk som tyder på at både
næringslivet på Haugalandet står
ovenfor utfordringer.

Foto: Håkon Randal.

Karmøy har en forholdsvis stabil plassering i Kommune-NM, som er en rangering av
næringslivet på kommunenivå utarbeidet på oppdrag fra NHO (Næringslivets
hovedorganisasjon). I årene 2013-2018 har Karmøys resultat variert mellom 46 og 61. plass,
siste års plassering var 59. plass. Ifølge Statistisk sentralbyrå har antallet arbeidsplasser i
Karmøy økt fra 15 460 til 15 850 i perioden 2014-2018. Dette er også det høyeste antallet
arbeidsplasser som er noen gang registrert i Karmøy. Arbeidslivstatistikken fra NAV
forteller at arbeidsledigheten i Karmøy er 1, 6 % pr desember 2019. Dette er den laveste
andelen arbeidsledige på over 10 år. Arbeidsplassdekningen har økt fra 75 % til 79 % i
perioden 2014-2018.
Næringslivet på Haugalandet har utfordringer. Verdiskapningen i Karmøy isolert viser de
siste åtte år en vekst på kun 5 % i privat sektor. Haugalandet som helhet har en vekst på 32
%, Bergensregionen på 41 %, og Stavangerregionen på 59 %. Det er særlig den lave veksten i
Karmøy som trekker ned hele regionen. Privat verdiskapning pr. innbygger er på lave kr. 243
000. Veksten har vært negativ med -1,3 % de siste åtte årene. Tilsvarende for Haugalandet er
kr. 362 000 pr. innbygger, og en vekst på 23 %. Dette må også sees i sammenheng med en lav
sysselsetningsandel på 65,1 %. Tilsvarende for Haugalandet er sysselsetningsandelen på 66,4
% og landsgjennomsnittet er på 67 %. Dette viser at Karmøy vil få store utfordringer med å
klare å finansiere velferdsmodellen framover. Dette underbygges videre i regionale analyser
fra Telemarksforskning og Menon economics som er utarbeidet på vegne av Karmøy
kommune og Haugaland vekst. De viktigste konklusjonene fra analysene var




Veksten i antall arbeidsplasser har vært lavere på Haugalandet enn ellers i landet
siden 2011. Den lave veksten kan delvis skyldes strukturelle forhold i de næringene
som det er mye av lokalt. Lav befolkningsvekst i regionen har også bidratt til å
svekke veksten i næringslivet. Veksten i arbeidsplasser har vært svakere enn
forventet i 2018. Dette indikerer at Haugalandet hadde negativ næringsattraktivitet
akkurat dette året.
Haugalandet har hatt et netto flyttetap til andre regioner i Norge. Dette tyder på at
Haugalandet ikke har vært en attraktiv region å flytte til. Mesteparten av flyttetapet
kan forklares ved at arbeidsplassveksten har vært svak, både på Haugalandet og i
kommuner hvor befolkningen pendler til.
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Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at Haugalandet kan forvente
vekst i folketallet i tiden frem mot 2040. Folketallsveksten vil påvirkes av hvor
attraktiv Haugalandet greier å bli for næringsliv og bosetting.
Haugalandet svekkes over tid sammenlignet med de store bo- og
arbeidsmarkedsregionene rundt Stavanger og Bergen. Eksempelvis var næringslivets
verdiskapning pr innbygger på Haugalandet kr. 362.000 i 2018, til forskjell fra kr.
401.000 i Bergen og 1,7 mill. kr i Stavanger.
Investeringene i privat sektor har hatt en negativ utvikling de siste tre årene.

Som planmyndighet, arealforvalter og stor arbeidsgiver, har Karmøy kommune en sentral
rolle i utviklingen av næringslivet både lokalt og regionalt. Ved å være bevisst i sin rolle kan
kommunen gjøre grep som stimulerer til vekst og verdiskaping i regionen som arbeidssted,
bosted og besøkssted. I denne sammenhengen er det viktig at kommunen har utviklet og
formulert en lokal næringslivspolitikk. Kommunestyret vedtok strategisk næringsplan for
Karmøy i 2017. Planen setter klare må om at kommunen og regionen må klare samme vekst
som Stavangerregionen og Bergensregionen, både i verdiskapning, verdiskapning pr.
innbygger, og i investeringene. Disse målene samsvarer med «Utviklingsplan for
Haugesundregionen». Utfordringen fremover i plansammenheng er at næringsplanens mål,
strategier og perspektiver blir sterkere integrert i kommunens øvrige planverk. Det er derfor
viktig at Karmøys næringspolitikk blir godt forankret i arbeidet med kommuneplanrevisjon.
Reiseliv
Karmøy har fra begynnelsen av 1980-årene arbeidet med utvikling av et kulturbasert reiseliv.
Det er vår rike kulturarv som gir Karmøy identitet og som skiller oss fra andre potensielle
reisemål. I denne sammenheng er Skudeneshavn og Avaldsnes spesielt viktige. Begge steder
gjør Karmøy attraktiv. Gjeldende reiselivsplan ble vedtatt for planperioden 2016-2019 og er
en temaplan som omhandler kommunens besøksattraktivitet og vertskapsrolle. Arbeidet
med ny reiselivsplan er påbegynt. Kommunens ambisjon med reiselivssatsingen er å skape
en lønnsom og bærekraftig helårs-destinasjon sammen med alle tilbydere og vertskap i
Karmøy. Reiselivstilbudet inngår i den store helheten av opplevelser, infrastruktur og
tjenester. Det vil si at et godt sted å bo er et godt sted å besøke. Ved å gi besøkende positive
opplevelser, tilgjengelige produkter og verdifulle historier kan vi legge til rette for at de
ønsker å bli lengre, at de ønsker å komme tilbake, og at de anbefaler videre til andre.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Oppnå mål fra kommunens gjeldende
strategiske næringsplan om minst
tilsvarende vekst innen verdiskapning og
investeringer som Bergensregionen og
Stavangerregionen.

Flere planer innen ulike fagfelt og
temaområder vil ha betydning i denne
sammenhengen. De mest sentrale planog styringsdokumentene vil være:
strategisk næringslivplan og strategi for
matproduksjon, kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel, strategi for
kommunal boligpolitikk, reiselivsplan og
kommunedelplan for kultur.

Tilrettelegge for at Karmøy og
Haugalandet styrker sin attraktivitet som
arbeidssted, bosted og besøkssted.
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9. OPPVEKST OG UTDANNING
UTVIKLINGSTREKK
Skolebruksplan
Kommunestyret har vedtatt skolebruksplanen
2015 – 2030. Skolebruksplanen gir et bilde av
hvilke muligheter og utfordringer skolesektoren
står overfor på kort sikt, og sannsynlige
utfordringer på lengre sikt. Den gir et grunnlag
for langsiktig planlegging og bærekraftige
beslutninger når det gjelder utviklingen av de
kommunale grunnskoletjenestene i kommunen.
Et demografisk utviklingstrekk som vil få
konsekvenser for skolesektoren, er en utflatende
folketallsutvikling med lavere fødselstall enn
tidligere. Dette betyr at elevtallet i Karmøyskolen
vil reduseres i løpet av få år. I likhet med
skolesektoren, vil barnehagesektoren også
påvirkes av nevnte demografiske utviklingstrekk.

Foto: Karmøy kommune.

Strategiplan for skole
Samfunnet er i endring og utviklingen i skolen følger dette. Skolen skal gjøre elevene i stand
til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de skal kunne delta i arbeid og
fellesskap i samfunnet (Opplæringsloven § 1-1, 5.ledd). Høsten 2020 innføres nytt nasjonalt
læreplanverk, gjerne omtalt som «Fagfornyelsen». I samband med innføringen av
innføringen av det nasjonale læreplanverket, både i forkant og parallelt i prosessen, at
Karmøy kommune utvikler et eget plandokument som bidrar til at læreplanen realiseres i
den lokale grunnskolen.
Plan for kulturskolen
Kulturskolen er en viktig aktør i kulturlivet i Karmøy kommune. I tillegg er det viktig at
Kulturskolen, med sine aktiviteter og kompetanse, bidrar inn i den ordinære grunnskolen.
Kulturskolen trenger en helhetlig plan for å kunne bidra best mulig på disse to områdene.
Psykisk helse barn og unge
Et utviklingstrekk i dagens samfunn er at stadig flere barn og unge strever med utfordringer
knyttet til psykisk helse. Dette er blant annet godt dokumentert gjennom funnene i Ungdataundersøkelsene som gjennomføres med jevne mellomrom. Kommunen har både et ansvar
med å forebygge og avhjelpe psykiske helseplager. Skole og barnehage er viktige arenaer for
forebygging av psykiske helseplager. Et tilsvarende ansvar ligger også hos
skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Kommunen har også et ansvar for å gi helsehjelp til
barn og unge med lette til moderate psykiske helseplager. Dette ansvaret er per i dag
hovedsakelig delt mellom PP-tjenesten og helsestasjonene. Fastlegene har også en viktig rolle
i dette arbeidet.
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Karmøy kommune har et plandokument for tematikken psykisk helse og rusarbeid (plan for
psykisk helse og rusarbeid). Dette plandokumentet omhandler derimot kun personer over 18
år. For å kvalitetssikre kommunens arbeid for de mellom 0-18 år, er det hensiktsmessig å
lage en tilsvarende plan for denne målgruppen.

Utfordringer

VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Planer og styringsdokumenter

Utflatende folketallsutvikling, med
lavere fødselstall, som på sikt vil
medføre synkende elevtall i skolen.

Skolebruksplan.

Innføring av ny læreplan,
«Fagfornyelsen», i Karmøyskolen.

Strategiplan for skole.

Kulturskolen skal både være et eget
kulturtilbud og bidra inn i grunnskolen.

Helhetlig plan for kulturskolen.

Helhetlig og tverretatlig arbeid med
forebygging og avhjelping av psykiske
helseplager hos barn og unge (0-18 år).

Plan for psykisk helse barn og unge.
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10. KULTURVERN OG KULTUR
UTVIKLINGSTREKK
Kulturminneforvaltning
I Karmøy finnes det et betydelig antall
kulturminner og kulturmiljøer fra alle
tidsperioder. I kommunen er det blant
annet registrert rundt 1850 automatisk
fredede kulturminner, 2000 SEFRAKbygninger (et landsomfattende register
med bygninger oppført før 1900) og vel
40 områder regulert til bevaring. I
mange sammenhenger, for eksempel
Gamle Skudeneshavn og Avaldsnes, er
Foto: Håkon Randal.
kulturminner en viktig ressurs i reiseliv
eller undervisning. Kulturminner er ikke-fornybare ressurser og kan ikke erstattes dersom de
ødelegges eller fjernes. I 2018 vedtok Regjeringen i statsråd kulturmiljøfredningen for
Skudeneshavn som det 12. fredete kulturmiljøet i Norge.
Det er dokumentert et stort press på SEFRAK-registrerte bygg i Karmøy. Det er et nasjonalt
mål at det årlige tapet av SEFRAK-registrerte bygg skal reduseres til 0,5 % innen 2020. For
perioden 1985-2006 anslås det årlige tapet til 0,9 % i Karmøy. Det er derimot stor variasjon i
ulike delområder av kommunen: sone 1 (0,6 %), sone 2 (0,9 %), sone 3 (1,3 %), sone 4 (1,0 %)
og sone 5 (1,2 %). Det overordnede bildet er at presset på kulturminner er størst i de delene
av kommune med størst folketallsvekst og utbyggingstakt.
Karmøy kommune har sammen med andre aktører i offentlig, privat og frivillig sektor
ansvaret for å forvalte store kulturhistoriske verdier. Et viktig styringsdokument i dette
arbeidet er kommunedelplan for kulturminner. Hovedformålet med kulturminneplanen er å
ta vare på et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer. I tillegg skal
plandokumentet fremme forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer helt frem
til vår egen tid gjennom informasjon og formidling. Dagens plan ble vedtatt av
kommunestyret i 2015 og bør derfor oppdateres med hensyn til det utfordringsbildet som er
beskrivende for dagens situasjon.
Museum
Karmøy kommune har en rik forhistorie og viktige punkter i denne historien blir formidlet
gjennom museene i Karmøy. Det er i dag mange museer og samlinger i kommunen. Fire av
disse hører innunder kommunal paraply; Stiftelsen Visnes grubeområde, Karmøy
fiskerimuseum, Åkrehamn kystmuseum og Skudeneshavn museum. Disse museene er delvis
etablert med kommunal støtte og delvis i kommunale bygg. Eierskapet til samlingene er
privat. Karmøy kommune sine interesser innenfor feltet blir ivaretatt gjennom
kulturavdelingen sin konservator.
Karmøy kommune har et kulturbasert reiseliv, der historieformidling utgjør en viktig del av
produktet «Karmøy». I de siste årene har det skjedd en rivende utvikling på reiselivsfronten,
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der Haugesund har etablert seg som en viktig cruisehavn på Vestlandet. I tillegg er museene
en viktig del av historieformidlingen rettet mot barn og unge.
Karmøy kommunes forrige museumsplan utløp i 2004. Det er derfor behov for å utarbeide
en plan som gjenspeiler de endringer som har skjedd de siste årene.
Det historiske Avaldsnes
Avaldsnes, «Norges eldste kongesete», har vært et maktsenter og sete for høvdinger og
konger siden eldre bronsealder, for ca. 3500 år siden, og til høymiddelalderen. De senere års
forskning gjennom Kongsgårsprosjektet, med utgraving av middelalderruinen og andre
forskningsprosjekter, bekrefter også dette. Utgravningene sommeren 2017 viste at det var
hovedbygningen i middelalderens kongsgårdanlegg som ble funnet. Fasadeveggen fra sør
og fram til kirken er 70 m. Konservering av ruinen startet januar 2020.
Karmøy kommune har ambisjoner om at området skal videreutvikles for bruk i kultur-,
forsknings- og reiselivssammenheng og for fremtidig bruk av Avaldsnes kirke som en aktiv
menighetskirke. Siste godkjente reguleringsplan for gamle Avaldsnes prestegard og det
historiske kongesetet ble vedtatt i 2000. Gjeldende plan er ikke egnet for dagens situasjon
eller for tiltak som er planlagt. For å kunne utvikle området i tråd med Karmøy kommunes
ambisjoner, er det nødvendig å utarbeide ny reguleringsplan for området.
Folkebibliotek
Karmøy kommune har vedtatt egen plan for folkebibliotektjenestene i kommunen. Dagens
plan har vært et godt redskap for å utvikle folkebibliotektjenesten i kommunen og mange av
tiltakene i planen er gjennomført. Karmøy folkebibliotek har de siste årene hatt en positiv
utvikling både når det gjelder utlån av medier og besøkende. Formålsparagrafen (§ 1) i den
nye folkebibliotekloven fra 2014 sier hvilke oppgaver et folkebibliotek skal ha:
«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen
kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en
uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek
skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er
ledd i et nasjonalt biblioteksystem».
Den største endringen i den nye loven er at folkebiblioteket skal være uavhengig møteplass
så vel som en arena for debatt og arrangement. For å etterkomme lovens intensjon og krav
kreves det endringer i biblioteksektoren. Av den grunn er behov for å revidere Karmøys
gjeldende plan for folkebiblioteket. Revidering av planen ble påbegynt høsten 2019 etter
vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur våren 2019.
Idrett og fysisk aktivitet
Alle kommuner er pålagt av Kulturdepartementet å utarbeide en kommunal plan for idrett
og fysisk aktivitet. Utarbeiding av plan er også en forutsetning for å kunne søke om
spillemidler etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan
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søkes om ordinære anlegg (som også inkluderer rehabilitering av anlegg og større
friluftsanlegg) og nærmiljøanlegg. Ordningen inkluderer anlegg i kommunal og frivillig
sektor. I perioden 2015-2019 har Karmøy kommune mottatt 45,5 mill. spillemidler. Det vil si
vel 9,1 mill. i gjennomsnitt på årsbasis.
Karmøy kommune har utarbeidet en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet, der alle
gruppers behov for både anlegg og aktivitet utredes. Planen består av en tematisk del med
klare føringer for det videre arbeidet innen feltet. Videre er det laget et handlingsprogram for
utbygging av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i perioden. Gjeldende plandokument ble
vedtatt i 2017, mens handlingsprogrammet har blitt revidert årlig. I etterkant av vedtatt plan
har Kulturdepartementet foretatt en betydelig endring i regelverket for spillemidler med
virkning for tildeling i 2020. Av den grunn er det hensiktsmessig at planen gjennomgår en
full revisjon slik at kommunal praksis kan samordnes med de nye
spillemiddelbestemmelsene.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Fremme forståelse og interesse for
kulturarv samt ta vare på et
representativt utvalg av kulturminner og
kulturmiljø i kommunen.

Kommunedelplan for kulturminner.

Utvikle en lokal museumspolitikk for
hvordan Karmøys museer skal utvikles
og forvaltes på en tidsriktig måte.

Museumsplan.

Tilrettelegge historiske Avaldsnes slik at
lokaliteten kan videreutvikles for
framtidig bruk i kultur-, forsknings- og
reiselivssammenheng.

Reguleringsplan for historiske Avaldsnes.

Utvikle folkebibliotekene til å være en
aktiv formidler av ulike medier samt
som aktuelle og uavhengige møteplasser
og arenaer for offentlig samtale og
debatt.

Bibliotekplan.

Bidra til at flest mulig i kommunens
befolkning får anledning til å drive idrett
og fysisk aktivitet.

Plan for idrett og fysisk aktivitet.
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11. HELSE OG OMSORG
UTVIKLINGSTREKK
Omsorgstjenester
Karmøys gjeldende plan for heldøgnsomsorg
ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Mye av
grunnlaget for planen bygger på
stortingsmelding 29 (2012-2013)
«Morgendagens omsorg». Morgendagens
omsorg er ment å være en mulighetsmelding
for omsorgsfeltet. Sentralt står tre
hovedsiktemål: 1) Få kunnskap om, lete fram,
mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede
omsorgsressurser på nye måter. 2) Utvikle nye
Foto: Karmøy kommune.
omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny
kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. 3) Støtte
og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons-, og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.
I tråd med statlige styringssignaler ønsket Karmøy kommune å legge til rette for at alle
mennesker med hjelpebehov skal få bo hjemme så lenge de evner og ønsker. Kommunen
skal opprettholde og utvikle forebyggende og kompenserende tiltak og tjenester slik at alle
innbyggere skal få leve selvstendige liv med god livskvalitet og trygghet.
Vedtatt plan for heldøgnsomsorg gjelder i perioden 2016-2026. Selv om plandokumentet
strekker seg utover denne kommunestyreperioden, vil det være naturlig å revidere
plandokumentet med ny kunnskap som vil fremkomme i arbeidet med «leve hele livetreformen». Det bør også vurderes om en revidering vil ha et videre perspektiv enn i
gjeldende plan som i hovedsak er avgrenset til kommunens heldøgns omsorgstilbud. I denne
sammenheng er det også naturlig å revidere Karmøy kommunes strategi for
velferdsteknologi – et strategidokument som ble vedtatt i 2018 og er forankret i plan for
heldøgnsomsorg.
Leve hele livet
Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» ble vedtatt av
Stortinget i 2018. Reformens målgruppe er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de
som bor på institusjon. Målgruppen har ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og
ønsker. Det er viktig å finne gode løsninger på tvers av sektorer. Stortingsmeldingen
presenterer ca. 25 eksempler på tiltak for hvert av følgende fem innsatsområder: 1) et
aldersvennlig Norge, 2) aktivitet og fellesskap, 3) mat og måltider, 4) helsehjelp og
5) sammenheng i tjenestene.
Regjeringen har lagt opp til en prosess hvor kommunestyrene senest i løpet av 2020 skal
behandle og vedta hvordan reformens løsninger kan gjennomføres lokalt. Det er viktig å
merke seg at kommuner som følger opp dette vil bli prioritert innenfor relevante
eksisterende og eventuelle nye statlige støtteordninger. Karmøy kommune har i 2019
igangsatt et bredt prosessarbeid rundt reformen som inkluderer administrasjon, politikere og
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befolkning. Prosessen skal ende opp i egen politisk sak og plandokument som viser hvordan
reformen skal gjennomføres lokalt.
Smittevern
Smittevern handler om kontroll og forebygging av smittsomme sykdommer. Kommunens
rolle i smittevernarbeidet er definert i smittevernloven og kommunehelsetjenesteloven.
Smittevernet skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er
sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie –
utenfor institusjon, i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.
Karmøys gjeldende smittevernplan ble vedtatt i 2016. Det anbefales at planen revideres hvert
fjerde år. Planen skal tilrettelegge for at de rette tiltakene blir valgt rett tid i arbeidet mot
smittsomme sykdommer, både i hverdagens utfordringer og i ekstraordinære situasjoner.
Vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og
folkehelseproblem. Volden skjer oftest i det skjulte og skaper store psykiske, fysiske og
sosiale utfordringer for den enkelte. Vold medfører også store samfunnsøkonomiske
kostnader, blant annet i form av økt behov for hjelpetiltak i skolen, helsehjelp,
barneverntiltak, krisesentertiltak, sosialhjelp samt bruk av politiressurser.
I 2013 utarbeidet regjeringen handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold».
Kommunene har et ansvar for å følge opp den statlige planen med tiltak. I 2015 utarbeidet
Haugalandskommunene i fellesskap en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Kommunestyret i Karmøy vedtok planen i 2016. I ettertid er det igangsatt et revisjonsarbeid
av handlingsplanen som forventes ferdigstilt i løpet av 2020.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre at tjenestestruktur- og tilbud i
omsorgsektoren er økonomisk
bærekraftig og tilpasset fremtidig behov,
med særlig vekt på «eldrebølgen».

Plan for heldøgnsomsorg og strategi for
velferdsteknologi.

Implementere «Leve hele livet-reformen»
i kommunens virksomhet og tjenester.

Plan for «Leve hele livet-reformen».

Kontrollere og forebygge smittsomme
sykdommer.

Smittevernplan.

Forebygge vold og overgrep i nære
relasjoner.

Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner.
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12. KLIMA, ENERGI, MILJØ OG NATUR
UTVIKLINGSTREKK

Foto: Håkon Randal.

Klima, energi, miljø og natur
Karmøy kommune reviderte sin klima- og
energiplan i 2017. I ettertid har det skjedd
vesentlige endringer i lovverket, blant annet er
tidligere statlige planretningslinje for klima og
energi utvidet til også å omhandle
klimatilpasning. Statistikkgrunnlaget for
klimagassutslipp på kommunenivå er også
betraktelig forbedret. Dette er grunnlag for at
klima- og energiplanen bør revideres.

De siste årene har bevaring av naturmangfold blitt sterkere vektlagt i planleggingen. I tillegg
har problemstillinger knyttet til miljø, herunder marin forsøpling og mikroplast, blitt viet
stor oppmerksomhet. Karmøy kommune har ingen egne styringsdokument for hverken
natur eller miljø. Dette gjør det vanskeligere å forankre hensynet til miljø og natur i
kommunens øvrige planverk og forvaltning.
Det er formålstjenlig å se klima, energi, miljø og natur i sammenheng. Av den grunn bør
disse temaene samordnes i ett og samme dokument. Nåværende klima- og energiplan bør
derfor oppdateres og utvides til også å omhandle temaene natur og miljø.
Marin forsøpling og mikroplast
Marin forsøpling og mikroplast medfører stor skade på dyrelivet i havet, men også på
økosystemer til lands. Samfunnet har blitt mer bevisst på problematikken rundt marin
forsøpling og mikroplast i løpet av de siste årene. Eksempelvis er det igangsatt en rekke
strandryddeaksjoner i Norge i løpet av de siste årene. I «strandryddeaksjon på Haugalandet
2019» ble det samlet inn 55 tonn søppel. Hele 30 tonn var samlet inn i Karmøy alene. Av all
marin plastforsøpling anslås det at 15 % flyter i vannsøylen, 15 % skylles på land, mens
resterende 70 % synker til havbunnen. Med bakgrunn i disse forholdstallene, betyr det at for
hvert kilo som samles inn i strandryddeaksjonene forblir 5,6 kilo i havet.
Den beste måten å begrense de negative konsekvensene ved marin forsøpling og mikroplast
er å sørge for gode ordninger for avfallshåndtering. Dette innebærer å fortsette ryddingen,
forhindre at plast havner på avveie samt at forbruket av plast reduseres. Enkelte kommuner
har allerede utarbeidet egne plandokumenter som et grep i dette arbeidet. Kommunestyret i
Karmøy vedtok 25.11.2019 at det skal utarbeides en «handlingsplan for plast og marin
forsøpling».
Bruk og skjøtsel av friområder
Både friområder og områder for friluftsliv fyller en viktig funksjon, nemlig å bidra til gode
bo- og oppvekstmiljø. I mange tilfeller er Karmøy kommune eier og driftsansvarlig for fri- og
friluftsområdene. Det er viktig at slike allmenninger har god tilgjengelighet, er tilstrekkelig
opparbeidet og får riktig skjøtsel.
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I kommunestyreperioden 2015-2019 påbegynte Karmøy et planarbeid for bruk og skjøtsel av
kommunalt eide friområder. Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2020. Planen skal blant annet
avklare hvilke lekeareal/parker i sentrumsområder som kan inngå i beregning av felles
uteoppholdsareal og lekeareal for private utbyggere i nærheten, blant annet basert på
størrelse, egnethet og trafikksikkerhet.
Landbruks, - natur- og friluftsområder
Rundt 170 km², eller 75 % av kommunens samlede landareal, er vist som formål landbruk, natur- og friluftsformål (LNF-formål). Som en av få kommuner i landet, har Karmøy kartlagt
sine LNF-områder i et eget dokument. Dokumentet brukes som et kunnskapsgrunnlag innen
kommunens arealforvaltning og planlegging, slik at hensynet til områdenes verdier og
kvaliteter kan bedre ivaretas. Kartleggingen er inndelt i kategoriene jordbruk, skogbruk,
natur, friluftsliv, kulturlandskap og øvrige områder. Kartleggingen bør oppdateres når det er
skjedd større endringer med hensyn til LNF-områder i kommunen. Ettersom det legges opp
til at kommuneplanens skal revideres i kommunestyreperioden, er det naturlig at LNFkartleggingen også oppdateres.
Håndtering av masser
Det finnes mange massedeponi i kommunen, i hovedsak private. Noen av disse er
midlertidig, mens noen er ulovlig anlagt. Arbeidet med massehåndtering er forankret i EØS avtalen der Norge har forpliktet seg til å gjenvinne 70 % av bygge, - rive- og graveavfall.
Målet om massegjenvinning skal være oppfylt innen 2020. De øvrige 30 % skal enten brennes
eller leveres på deponi. Kommunen trenger en plan for oppfølging og implementering av
disse kravene.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Samordne og systematisere kommunens
arbeid for planlegging og forvaltning
innen klima, energi, miljø og natur.

Plan for klima, energi, miljø og natur.

Begrense negative konsekvenser ved
plastforurensing.

Plan mot marin forsøpling og
plastforurensing.

Ivareta av kommunens
grøntområder/parker/friområder, med
særlig fokus på grøntområder i
kommunens byer og tettsteder.

Planer for bruk og skjøtsel av friområder
og grøntområder.

Oppdatere kunnskapen om verdier og
kvaliteter i områder for landbruk, natur
og friluftsliv.

LNF-kartlegging og kommuneplan.

Sikre at masser håndteres på en
forsvarlig og bærekraftig måte.

Plan for massehåndtering.
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13. KOMMUNEN SOM ORGANISASJON
UTVIKLINGSTREKK
Langsiktig økonomisk planlegging
Karmøy kommune har igjennom
forrige kommunestyreperiode gjort
ulike grep for å styrke økonomiplanen
og budsjettdokum entet som et verktøy
for langsiktig, overordnet og strategisk
styring. I arbeidet har en vektlagt å
skape sterkere sammenkoblinger
mellom økonomiplan- og
budsjettdokumentet og kommunens
øvrige planverk. Et av de viktigste
grepene har vært å
kombinere økonomiplan og
Foto: Håkon Randal.
kommuneplanens handlingsdel i ett og
samme dokument: «økonomiplan og handlingsprogram». Denne endringen er gjort med
bakgrunn i nylige endringer i kommuneloven.
I inneværende periode legges det opp til full revisjon av kommuneplanen. I dette arbeidet er
det svært viktig å skape gode koblinger mellom kommuneplan og økonomiplan og
handlingsprogram. Erfaringene med gjeldende kommuneplan er at ovennevnte koblinger
har vært vanskelig å få til i praksis.
Innkjøp
Karmøy kommune forvalter årlig et budsjett med brutto driftsutgifter på over 3 milliarder
kr. En betydelig andel av budsjettet er knyttet til kommunale anskaffelser. Eksempelvis er
det i budsjett- og økonomiplan 2020-2023 avsatt rundt 1,5 milliarder kr til kjøp av varer og
tjenester samt investeringer i 2021. Det følger derfor at Karmøy kommune igjennom sine
anskaffelser har et betydelig ansvar for at fellesskapets ressurser brukes på en effektiv og
samfunnsgagnlig måte. Fra og med 2017 er det et økt fokus på miljøaspektet i offentlige
anskaffelser.
Mange kommuner har utarbeidet et eget styringsdokument med mål, rammer og prinsipper
for innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg. Karmøy kommune har ikke et slikt
styringsdokument i dag. Et slikt dokument bidrar til bedre kontroll, systematikk og
gjennomsiktighet ved innkjøp. I tillegg kan dokumentet bidra til at innkjøp får en tydeligere
kobling mot lovverket (anskaffelsesloven) og en sterkere forankring i kommunens
overordnede mål (kommuneplan og budsjett og økonomiplan). Karmøy kommune har i 2019
styrket sitt arbeid med kommunale anskaffelser ved å opprette en egen avdeling for innkjøp.
Avdelingen samler kommunens kompetanse innen arbeidsfeltet innenfor ett og samme
fagmiljø. Utarbeiding av en innkjøpsstrategi for Karmøy kommune er å anse som et naturlig
grep i styrking av arbeidsområdet for kommunale anskaffelser.
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Eiendomsforvaltning- og utvikling
Karmøy kommuner er eier og forvalter av en omfattende eiendomsportefølje. I 2018 inngår
det blant annet i porteføljen 159 500 m² kommunale formålsbygg, 500 kommunalt disponerte
boliger og 1 570 matrikkelførte eiendommer.
I løpet av årene har det opparbeidet seg et stort vedlikeholdsetterslep. Det ble i 2016
gjennomført en tilstandsvurdering av kommunens formålsbygg og boliger. Teknisk
oppgraderingsbehov for bygningsmassen de neste 10 årene er beregnet til ca. 1,1 milliarder
kroner, fordelt på et oppgraderingsbehov for 290 millioner kr de første 5 årene og 820
millioner kr om 5-10 år.
Over lang tid har situasjonen vært at oppgraderingsarbeidet som foretas på bygningsmassen
ikke samsvarer med det reelle vedlikeholdsbehovet. Kommunen kan både gjøre grep som
reduserer vedlikeholdsbehovet og øker de økonomiske midlene til vedlikehold. Dette kan
blant annet skje igjennom salg av bygg som kommunen ikke nyttiggjør seg av, eller ved å
endre bruken av eksisterende bygg. Med utgangspunkt i kommunens eiendomsportefølje,
vil dette kreve en omfattende kartlegging av både teknisk tilstand og bruksformål.
Plandokumenter for vedlikehold, bruk og utvikling av kommunale bygg vil i denne
sammenhengen være et godt utgangspunkt for å få oversikt over samt sikre verdien av
samlet bygningsmasse.
Kommunikasjon
I fra årsskiftet 2020 opprettes en egen kommunikasjonsavdeling. Den nye avdelingen vil
omfatte arbeidsområdene informasjon, digitalisering, arkiv, servicetorg, beredskap og
HMS/forbedring. Avdelingen skal tilrettelegge for god dialog og samhandling, både innad i
organisasjonen og utad mot aktører i kommunesamfunnet. Opprettelsen av den nye
avdelingen er et grep for å styrke, utvikle og modernisere kommunens
kommunikasjonsarbeid. I den sammenheng er kommunikasjonsstrategien et sentralt
styringsdokument i dette arbeidet. Det er derfor viktig at kommunikasjonsstrategien
oppdateres i henhold til dagens situasjon og utfordringsbilde.
Digitalisering
Digitalisering er ett av kommunens store satsingsområder. Det pågår et gjennomgripende
digitaliseringsarbeid i alle deler av organisasjonen. De siste årene har Karmøy kommune tatt
i bruk nye nasjonale og regionale digitale løsninger. I tillegg har Karmøy arbeidet med
digitaliseringstiltak- og prosjekter på etatsnivå som gjør kommunen bedre rustet til å utføre
oppgaver og levere gode tjenester på en moderne og effektiv måte.
I kommunens videre digitaliseringsarbeid skal det utarbeides det en digitaliseringsstrategi,
med den hensikt å gi arbeidet en bedret systematikk og struktur. Denne bygger på KS sin
digitaliseringsstrategi og stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge». I strategien er det
fokusert på 5 satsingsområder som blant annet inneholder mål for å sette brukeren i
sentrum, øke produktivitet, styrke digital kompetanse, regionalt og nasjonalt samarbeid
samt informasjonssikkerhet og personvern.
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Frivilligheten
Karmøy har en frivillig sektor består av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompetanser
og interesser. I tillegg bidrar et stort antall uorganiserte innbyggere med frivillig arbeid i
ulike sammenhenger. Ifølge en kartlegging utført av organisasjonen Frivillighet Norge er det
registrert rundt 500 frivillige lag og foreninger i Karmøy. Organisasjonene fordeles i følgende
kategorier: kultur -, rekreasjon- og idrett (60 %), lokalmiljø - og bosted (15 %), politikk og
interesseorganisasjoner (10 %) tro og livssyn (8 %) og annet (7 %). Mer enn halvparten av
organisasjonene har aktiviteter enten daglig eller ukentlig. Det er anslått, m ed bakgrunn i
regnskapstall fra Statistisk sentralbyrå for ideelle og frivillige organisasjoner, at frivillig
sektor i Karmøy årlig utfører arbeid av et omfang tilsvarende 1 200 ulønnende årsverk. Den
samlede verdiskapingen av arbeidet estimeres til å utgjøre mer enn 1 mrd. kr. De største
utfordringene for frivilligheten i Karmøy er høye kostnader ved administrasjon, vedlikehold
av bygninger og leie av bygninger. Dette medfører et betydelig behov for inntekter i
foreningene – et forhold som kan skape stor arbeidsbelastning på de frivillige som bidrar
med arbeid.
I 2018 vedtok kommunestyret en egen tematisk plan for frivillighet. Planen er en
konkretisering av Karmøys frivillighetspolitikk. Karmøy kommune skal være en
koordinator, støttespiller, samarbeidspartner som skal tilrettelegge for at frivilligheten kan
vokse og utvikle seg. Plandokumentet har gitt kommunens arbeid med frivillighet både
tydeligere retning og rammer. For å kunne videreutvikle det påbegynte arbeidet, er det
naturlig at frivillighetsplanen revideres i løpet av perioden.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre en langsiktig og bærekraftig
økonomisk styring av
kommuneorganisasjonen.

Økonomiplan- og handlingsprogram,
kommuneplanens samfunnsdel.

Sikre at kommunale anskaffelser skjer på
en effektiv og samfunnsgagnlig måte.

Innkjøpsstrategi.

Sikre at kommunale bygg og
eiendommer forvaltes, vedlikeholdes og
utvikles på en forsvarlig måte.

Plan for kommunal eiendomsforvaltning
og utvikling.

Tilrettelegge for god dialog og
samhandling, både innad i
organisasjonen og utad mot aktører i
kommunesamfunnet.

Kommunikasjonsstrategi.

Implementere digitale løsninger som
bidrar til at kommunale oppgaver og
tjenester utføres på en moderne og
effektiv måte.

Digitaliseringsstrategi.

Tilrettelegge for at frivilligheten kan
både vokse og utvikle seg.

Frivillighetsplan, samfunnsdelen,
økonomiplan- og handlingsprogram.
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13. PRIORITERTE PLANER
FORKLARINGER TIL TABELLENE
Plandokument
Det understrekes at enkelte titler må anses som midlertidige. Ferdigstilte plan- og
styringsdokument kan få titler som avviker fra det som oppgis planstrategien.
Ansvar
Sa (sentraladministrasjonen), T (teknisk etat), Ok (oppvekst- og kulturetaten) og Ho (helseog oppvekstetaten). Etaten eller etatene som er involvert i utarbeidingen av et plandokument
eller arbeidet. Hvis en etat står skrevet med fet skrift, har denne etaten hovedansvaret for å
produsere eller koordinere selve arbeidet. Eksempelvis betyr Sa+T+Ok+Ho at
sentraladministrasjonen har hovedansvaret for organiseringen og ferdigstillelsen av arbeidet,
mens de andre etatene er deltakere og bidragsytere prosessen.
Status
Ny plan (plandokument som ikke er utarbeidet tidligere). Revisjon (større endringer av et
eksisterende og gjeldende plandokument). Igangsatt (arbeidet er påbegynt før 2019 og
avsluttes i løpet av 2020-2023).
Forventet framdrift
Start og slutt sikter til forventet oppstart og ferdigstillelse av arbeidet. Enkelte arbeid er
påbegynt før 2020, og i slike tilfeller oppføres kun forventet tidspunkt for ferdigstillelse.
Eksisterende planer som fortsatt skal gjelde
Dette omfatter planer, strategidokument eller kunnskapsdokument som videreføres uendret
igjennom inneværende kommunestyreperiode. I hovedsak gjelder dette planer eller
dokumenter som er vedtatt i andre halvdel av forrige kommunestyreperiode, med et
tilstrekkelig oppdatert innhold som rettferdiggjør en videreføring i uendret form.
Det gjøres oppmerksom på at vedtatte arealplaner ikke er oppført i tabellene. Årsaken til
dette er at vedtatte arealplaner gjelder inntil de erstattet av nye planer eller opphevet.
Omklassifisering av kommunedelplaner til temaplaner
Følgende gjeldende planer omklassifiseres fra kommunedelplan til temaplan i inneværende
periode:
Kommunedelplan for klima og energi
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Kommunedelplan for kultur
Kommunedelplan for trafikksikkerhet






Plan for klima, energi, miljø og natur
Plan for idrett og fysisk aktivitet
Plan for kultur
Plan for trafikksikkerhet
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PLANER OG STYRINGSDOKUMENT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Planstrategi
Dokument
Kommunal planstrategi

Ansvar

Status

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt

Start

Kommuneplan
Dokument
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens samfunnsdel
med handlingsdel

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023

Ansvar

Status

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Start

Ansvar

Status

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023

Ok+T

Revisjon
Igangsatt/
Ny plan

Start

Slutt

Slutt

Kommunedelplaner
Dokument
Kommunedelplan for
kulturminner
Kommunedelplan for
fv.47 Veakrossen-Helganesvegen

Sa+T

Start

Slutt

Usikker fremdrift

Oppfølgingsprosjekter - Kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn
Dokument
Plan for opprusting av parken i
Kopervik sentrum
Plan for opprusting av torget i
Skudeneshavn sentrum
Plan for opprusting av Åkrehamn
sentrum – «Torget»
Plan for opprusting av Åkrehamn
sentrum/Rådhusvegen
Parkeringsstrategi

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023

Ansvar

Status

Sa+Ok+T

Ny plan

Sa+Ok+T

Ny plan

Sa+Ok+T

Ny plan

Start

Slutt

Sa+T

Ny plan

Start

Slutt

Sa

Nytt dok.

Start
Start

Slutt

Slutt

Start
Slutt
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Større reguleringsplanarbeid i kommunal regi
Dokument
Detaljregulering for
ny brannstasjon i Veakrossen
Områderegulering for
Kolnes sentrum
Områderegulering for
historiske Avaldsnes

Ansvar
Sa+T
Sa+T
Ok+Sa+T

Status
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Ny plan

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt
Slutt
Slutt

ANDRE KOMMUNALE PLANER OG STYRINGSDOKUMENTER
Interkommunale planer og styringsdokument
Dokument
Plan for reservevann
Interkommunal strategi for
utbygging av boligarealer:
Haugesund, Karmøy og Tysvær
Handlingsplan – Vold i nære
relasjoner

Ansvar
T

Sa
Ho

Status
Igangsatt/
Ny plan

Nytt arbeid
Igangsatt/
Revisjon

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt

Start

Slutt

Slutt

Temaplaner, sektorplaner og øvrige plandokumenter
Dokument
Plan for omsorgstjenester/
heldøgns omsorg
Plan for «Leve hele livetreformen»
Plan for psykisk helse – barn og
unge

Ansvar

Status

Ho
Ho+Ok+Sa+T

Revisjon
Igangsatt/
Ny plan

Ok+Ho

Ny plan

Plan for kultur

OK

Revisjon

Plan for kulturskolen

Ok

Ny plan

Plan for idrett og fysisk aktivitet
Strategi og utviklingsplan
for barnehagene

OK

Revisjon

Skolebruksplan (struktur)
Strategi og utviklingsplan
for skolene

Ok

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Start

Slutt

Start

Slutt

Slutt
Start

Start
Start
Slutt

Slutt

Slutt

Start
Slutt

Ok

Revisjon
Igansatt/
Revisjon

Start

Ok

Revisjon

Start

Slutt
Slutt
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Temaplaner, sektorplaner og øvrige plandokumenter (fortsetter)
Dokument
Bibliotekplan

Ok

Status
Igangsatt/
Revisjon

Museumsplan

Ok

Ny plan

Reiselivsplan

Ok

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Sa

Revisjon
Igangsatt/
Revisjon

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Plan for frivillighet
Plan for smittevern
Plan for overvannshåndtering
Plan for kommunal
eiendomsforvaltning og utvikling

Ansvar

Sa+Ho

Revisjon

Sa+T

Ny plan
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Revisjon

T+Sa+Ok+Ho

Hovedplan drikkevann

T

Hovedplan avløp
Plan for kartlegging, tilsyn og
oppfølging av private utslipp

T

Bruksplan for friluftsområder

T

Skjøtselsplan for friluftsområder

T

Plan for universell utforming
Plan og strategi for
sykkelvegnett Karmøy

T

T

T

Ny plan
Ny plan/
Igangsatt
Ny plan/
Igangsatt
Revisjon
Igangsatt/
Ny plan

Plan for trafikksikkerhet

T

Revisjon

Hovedplan veg
Plan for klima, energi, miljø og
natur
Plan mot plast og marin
forsøpling

T

Revisjon

T

Ny plan

T

Ny plan

Plan for massehåndtering

T

Ny plan

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt
Start
Start
Slutt

Slutt

Slutt
Start

Slutt

Start

Slutt

Start
Slutt

Slutt
Slutt
Slutt
Start
Slutt
Slutt
Slutt
Start
Slutt
Slutt
Start
Slutt
Start
Slutt
Start
Start

Slutt

Slutt
Start

Slutt
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Strategidokumenter, styringsdokument og kunnskapsdokument
Dokument
Strategi for matproduksjon

Sa

Status
Igangsatt/
nytt dok.

Digitaliseringsstrategi

Sa

Revisjon

Start

Slutt

Kommunikasjonsstrategi

Sa

Start

Slutt

Innkjøpsstrategi
Strategi og handlingsprogram for
folkehelse
Veileder ved bekymring (plan hatkriminalitet/ ekstremisme)

Sa

Revisjon
Igangsatt/
Nytt dok.

Sa

Nytt dok.

Oversiktsdokument for folkehelse

Sa

Revisjon
Igangsatt/
revisjon

Sa+T+Ok

Revisjon

Sa+T+Ho
Sa+T+Ho+Ok

Nytt dok.
Igangsatt/
revisjon

Ho

Revisjon

LNF-kartlegging
Strategi for kommunal
boligpolitikk
Kommune-ROS
Strategi for
velferdsteknologi

Ansvar

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023

Sa

Slutt

Slutt
Start
Slutt
Start
Slutt
Slutt

Start
Start
Start
Slutt

Slutt

Slutt

Start
Start

Slutt

PLANER OG STYRINGSDOKUMENT SOM IKKE SKAL REVIDERES
Gjeldende planer og styringsdokument
Dokument

Kommentar

Plan for legetjenester
Plan for habilitering og
rehabilitering
Plan for psykisk helse og
rusarbeid

Vedtatt i kommunestyret 12.11.2018.

Plan for miljørettet helsevern
Handlingsprogram
SLT/folkehelse

Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.
Vedtatt i kommunestyret 24.09.2018.
Handlingsprogrammet gjelder inntil det er erstattet av
revidert revisjon. Revisjon starter i 2020.

Jordvernstrategi

Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.

Vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg 29.08.2018.
Vedtatt i kommunestyret 18.06.2018.
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Gjeldende planer og styringsdokument (fortsetter)
Dokument

Kommentar

Avfallsstrategi
Arbeidsgiver- og
kompetansestrategi
Barnehageplan - kapasitet,
prognoser og behov 2019-2035

Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.

Boligsosial handlingsplan

Vedtatt i kommunestyret 18.06.2018.

Vedtatt i arbeidsgiverpolitisk utvalg 05.12.2017.
Vedtatt i kommunestyret 25.11.2019.

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2019
Vedtatt i kommunestyret 17.12.2017. Kunnskapsgrunnlag
oppdateres underveis i kommunestyreperioden.
Plandokumentet blir også supplert med et tema for
Strategisk næringsplan 2018-2023 primærnæringer (strategi for matproduksjon).
Regional reiselivsstrategi for
Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.
Haugalandet 2019-2025
Utviklingsplan for
Haugesundregionen 2017-2020
Vedtatt i kommunestyret 20.03.2017.
Kunstplan 2020-2024

41

KILDER
Asplan Viak (2018) Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør. Rapport utarbeidet på oppdrag fra
KS. Rapporten kan lastes ned fra www.ks.no:
https://www.ks.no/contentassets/ce79cbe8d1f14487a8bda2efc60c034b/kommunen_som_aktiv_boligpol
itisk_aktor_sluttrapport.pdf
Finansdepartementet (2016) Stortingsmelding 29 (2016-2017). Perspektivmeldingen 2017. Oslo:
Finansdepartementet.
Haugesund kommune, Karmøy kommune og Tysvær kommune (2019) Notat om
interkommunal strategi for utbygging av boligarealer. Notatet er ikke publisert.
Helse- og omsorgsdepartementet (2013) Stortingsmelding 29 (2012-2013). Morgendagens
omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet.
Helse- og omsorgsdepartementet (2018) Stortingsmelding 15 (2017-2018). Leve hele livet – En
kvalitetsreform for eldre. Helse- og omsorgsdepartementet.
Epinion og IRIS (2017) Reisevaneundersøkelse for Haugalandet 2017. Rapporten er utarbeidet av
Stian Bayer Brosvik på oppdrag for Rogaland fylkeskommune: Rapporten er lastet ned her:
https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/handle/11250/2631072?show=full
Karmøy kommune (2015 a) Kommunedelplan for kulturminner 2014-2023. Vedtatt i
kommunestyret 10.02.2015. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2015 b) Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2017. Vedtatt i kommunestyret
16.06.2015. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2015 c) Kartlegging av kommuneplanens landbruks-, natur- og
friluftsområder: verdier og kvaliteter. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2016) Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016. Vedtatt i
kommunestyret 08.02.2016. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2016 b) Hovedplan veg. Vedtatt i kommunestyret i 02.05.2016.Karmøy
kommune.
Karmøy kommune (2016 c) Vedtatt i Hovedutvalg helse og omsorg 19.10.2016. Karmøy
kommune.
Karmøy kommune (2018 a) Valg for framtida – Samfunnsplanlegging og økonomisk bærekraft.
Kommunestyresak 10/18. Vedtatt i kommunestyret 05.02.2018. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2018 b) Kommunedelplaner for byområdene – handlingsprogram.
Formannskapsak 39/18. Vedtatt i formannskapet 09.04.2018. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2018 c) Plan for frivillighet. Vedtatt i kommunestyret 05.02.2018. Karmøy
kommune.
Karmøy kommune (2018 b) Rullering av handlingsprogram 2019-2022 - kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet. Kommunestyresak 121/18. Vedtatt i kommunestyret 12.11.2018.
Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2019 a) Kommunedelplan for Kopervik. Vedtatt i kommunestyret
13.05.2019. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2019 b) Kommunedelplan for Kopervik. Vedtatt i kommunestyret
13.05.2019. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2019 c) Kommunedelplan for Åkrehamn Vedtatt i kommunestyret
13.05.2019. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2019d) Kommunedelplan for Skudeneshavn. Vedtatt i kommunestyret
13.05.2019. Karmøy kommune.
42

Karmøy kommune (2019d) Jordvernstrategi. Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019. Karmøy
kommune.
Karmøy kommune (2019 e) Handlingsprogram med årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023.
Vedtatt i kommunestyret 16.12.2020. Karmøy kommune.
Karmøy kommune (2019 f) Kunstplan 2020-2024. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2019. Karmøy
kommune.
Karmøy kommune (2020) Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020-2023.
Dokumentet er under arbeid og er ikke politisk vedtatt. Karmøy kommune.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019) Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023. Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Klimadepartementet (2017) Stortingsmelding 35 (2016-2017). Oppdatering av forvaltningsplanen
for Norskehavet. Klimadepartementet.
Miljøverndepartementet (2011) Veileder. Kommunal planstrategi. Miljøverndepartementet.
Menon economics (2019 a) Haugesundregionen: realinvesteringer i næringslivet. Utredning
utført på bestilling av Karmøy kommune. Utredningen er ikke publisert.
Menon economics (2019 b) Måltall for Haugesundregionen 2019. Utredning utført på bestilling
av Karmøy kommune. Utredningen er ikke publisert.
Menon Economics (2019 c) NHOs kommune-NM. Menon-publikasjon NR. 46/2019 Av
Annegrete Bruvoll og Peter Aalen. Lastet ned i fra www.nho.no:
https://kommunenm.nho.no/files/Rapport_Kommune-NM_2019.pdf
https://kommunenm.nho.no/files/Kommune-NM_2019_nettside.xlsx
Norsk klimaservicesenter (2017) Klimaprofil Rogaland. Et kunnskapsgrunnlag for
klimatilpasning. Lastet ned 18.12.2019 i fra:
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil rogaland/_attachment/12037?_ts=15d9d3cf21c
Oddvar G. Lindholm, O.G., Bjerkholt, J.T. og Lien, O. (2012) Fremmedvann i nordiske
avløpsledningsnett. Vann, utgave 1, 2012 (tidsskrift publisert av Norsk vannforening).
Rogaland fylkeskommune (2016) Regional planstrategi 2017-2020. Vedtatt i fylkestinget i
Rogaland 26. april 2016.
Rogaland fylkeskommune. (2017) Regional plan for areal og transport på Haugalandet. Vedtatt i
Rogaland fylkesting 15.06.2016, Vedtatt i Hordaland fylkesting 05.10.2016, Vedtatt i
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2017.
Telemarksforskning (2019) Regional analyse for Haugalandet 2019. Næringsutvikling,
befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier. TF-rapport 531. Rapporten er forfattet av Knut
Vareide, Didrik Vareide og Kristine Persdatter Miland. Rapporten er lastet ned i fra:
https://regionalanalyse.no/report/11010/0/1
w ww.fn.no (FN-sambandet):
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
w ww.ssb.no (Statistisk sentralbyrå):
https://www.ssb.no/statbank
w ww.lovdata.no (Norske lover i elektronisk form):
Folkebibliotekloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotekloven
Folkehelseloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven
Plan- og bygningsloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#*
Sivilbeskyttelsesloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=sivilbeskyttelsesloven
Smittevernloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevernloven
43

Foto: Håkon Randal

44

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Håkon Randal
20/1561

Arkiv: 141 &37
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

17.02.2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023, jf.
plan- og bygningsloven § 10-1.
2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget oversendes statlige og regionale
organer samt nabokommuner til uttalelse, jf. plan- og bygninglovens § 10-1, andre ledd.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Bakgrunn
Kapittel 10 i plan- og bygningsloven omhandler kommunal planstrategi.
I § 10-1 heter det:
”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov
i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves”.

Om kommunal planstrategi
Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens planbehov innenfor kommunestyreperioden, det
vil si hvilke planoppgaver kommunen bør igangsette eller videreføre de neste tre til fire år. Dette
bidrar til økt forutsigbarhet i kommunens planleggingsarbeid og gir en forståelse av
ressursbehovet knyttet til planlegging i perioden.
I all hovedsak er det opp til den enkelte kommune å avgjøre planstrategiens struktur, omfang,
innhold og fokusområder. Det eneste kravet som loven stiller er at kommunen må ta stilling til
om kommuneplanen skal revideres eller videreføres. En eventuell kommuneplanrevisjon kan
omfatte deler av planen; bare arealdel eller samfunnsdel eller deler av disse planene. Alternativt
kan kommunestyret vedta en fullstendig revisjon der samfunnsdel og arealdel i sin helhet blir
revidert.
Planstrategiarbeidet bør vurdere kommunens utfordringer som organisasjon og samfunn, og
planstrategien bør konkludere med hvilke planoppgaver som skal prioriteres innenfor
kommunestyreperioden. I tillegg skal planstrategien ta nasjonale og regionale hensyn. Det vil si
at Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv «Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging» skal være en sentral del av grunnlaget for planstrategien.
Det må understrekes at planstrategien ikke er en plan, men et retningsgivende dokument. Det er
først i kommuneplanen, kommunedelplaner, sektor- og temaplaner og andre
styringsdokumenter at konkrete mål, strategier og tiltak behandles og vedtas.

Prosess
Det administrative arbeidet med forslag til planstrategi, har vært organisert i en tverretatlig
gruppe. Gruppen har vært sammensatt av medarbeidere fra rådmannens plan og strategistab og
etatene. Rådmannens stab har hatt hovedansvaret for å koordinere, produsere og ferdigstille
planstrategidokumentet, mens etatenes ansvar har vært å følge opp sine respektive sektorer og
fagområder. Arbeidet har resultert i en anbefalt prioritering av planoppgaver i inneværende
kommunestyreperiode slik det framgår av forslaget til planstrategi.
I arbeidet med å prioritere planoppgavene, har det vært lagt avgjørende vekt på å knytte
planstrategien til budsjett og økonomiplan. Forslag til planer som ikke har dekning i personell
eller budsjett, er ikke tatt med som en del av forslag til planstrategi.

Oppbygning av planstrategien
Følgende tema er vurdert i planstrategien:
 Demografi
 Folkehelse
 Samfunnsplanlegging og arealforvaltning
 Samferdsel og transport
 Teknisk infrastruktur
 Samfunnssikkerhet og beredskap
 Næringsliv
 Oppvekst og utdanning
 Kultur og kulturvern
 Helse og omsorg
 Klima, energi, miljø og natur
 Kommunen som organisasjon
Planstrategien inneholder 12 tema knyttet til kommunen som samfunn og organisasjon. Ti av
temaene er forankret i virksomhetsområdene til kommunens etater og sentraladministrasjon.
De to øvrige temaene, nemlig folkehelse og demografi, er sektorovergripende tema. Temaene kan
ikke knyttes direkte til kommunens etater, men vil likevel ha stor innvirkning på
samfunnsutvikling og kommunal tjenesteproduksjon i Karmøy.
Planstrategien 2020 - 2023 skal styrke koplingen mellom kommunens planbehov, administrative
ressurser og økonomi. Det vil derfor være viktig å skape sterkere sammenheng mellom
planstrategi og økonomiplan. Planstrategiens temainndeling har derfor en oppbygning som er
sammenlignbar med økonomiplanens sektorinndeling.

Medvirkning og offentlig ettersyn
Formannskapet og gruppelederne for partiene i kommunestyret, hadde en egen samling den
27.01. der arbeidet med planstrategi og det framtidige arbeidet med overordnet planlegging ble
drøftet.

Rådmannen orienterte om at det i planstrategien vil bli foreslått at det blir gjennomført en
fullstendig revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dessuten ble det foreløpige
forslaget til andre planarbeider presentert. Forslaget til planstrategi som nå blir lagt fram, er i
stor grad sammenfallende med det som ble presentert den 27.01.
I loven er det ikke stilt krav om at forslag til planstrategi skal legges ut til offentlig ettersyn. For å
ivareta lovens intensjon om medvirkning i arbeidet, har rådmannen valgt å legge forslaget ut til
offentlig ettersyn parallelt med at offentlige organer og nabokommunene får forslaget til
uttalelse.
Når uttalelser og øvrige synspunkter på forslaget foreligger, vil rådmannen utarbeide et endelig
forslag til planstrategi som blir gjort offentlig kjent minst 30 dager før kommunestyrets
behandling. Jf. bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 10-1.
Denne offentliggjøringen av forslaget i to trinn vil sikre muligheten for medvirkning for
allmennheten samtidig som det gir kommunestyrets endelige vedtak om planstrategien en
politisk forankring.
Planlagt framdrift for arbeidet med planstrategien er vedlagt.
Rådmannens konklusjon
På bakgrunn av det som er sagt over og vedlagte forslag til planstrategi, vil rådmannen anbefale
at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannen i Karmøy, 28.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - høring
Vi viser til brev datert 18.02.20 om høring av kommunal planstrategi.
Generelt om oppbygging av planstrategien
Forslaget til planstrategi gir en god oversikt over utfordringer og utviklingstrekk knyttet til
kommunen som samfunn og organisasjon. Kommunen legger vekt på at det skal være en god
kopling mellom kommunens planbehov, administrative ressurser og økonomiplanlegging.
God kopling mellom hovedtema i eksisterende kommuneplan og planstrategien gjør planstrategien
lett å lese. Fylkesrådmannen vil likevel peke på at det å videreføre oppsett av planstrategi stort sett
etter samme mal som fra forrige kommuneplan også kan gi noen begrensinger.
For eksempel blir det innledningsvis i dokumentet vist til overordna føringer om nasjonale
forventinger til regional og kommunal planlegging og FN sine 17 bærekraftsmål. Nasjonale og
regionale forventninger til kommunal planlegging gir føringer om at bærekraftig utvikling skal
legges til grunn i all planlegging. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan bærekraftsmålene skal
forankres i arbeidet med kommuneplanen, men fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å drøfte
hvordan dette kan gjøres i forbindelse med planstrategiarbeidet.
Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen også til å vurdere hvilken rolle de store trendene i
samfunnsutviklingen, som det grønne skiftet, grønn næringsutvikling og klimaendringene, spiller for
kommuneplanleggingen og planbehovet.
Konkrete innspill til ulike tema i planstrategien
Kunnskapsgrunnlaget
I forbindelse med arbeid med regional planstrategi har fylkesrådmannen utarbeidet et
grunnlagsdokument (utfordringsbilde) som beskriver utfordringene og mulighetene for en
bærekraftig utvikling i Rogaland. Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å bruke dokumentet
både i arbeid med planstrategi, men også i videre arbeid med kommuneplan for å få en god innsikt
i utfordringene til regionen.
Fylkesrådmannen vil også peke på at løsning av de regionale utfordringene i økende grad vil være
avhengig av samarbeid og prioriteringer på tvers av administrative kommunegrenser. Det er derfor
positivt at kommunen planlegger å utarbeide en interkommunal strategi for utbygging av
boligarealer for Haugesund, Karmøy og Tysvær. Kanskje kan det være behov for utarbeiding av
tilsvarende planer på tvers og kommunegrensene også for andre tema?
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Folkehelse
Temaet folkehelse er godt belyst i dokumentet. Gjennom bruk av folkehelseprofil og annet
analysearbeid har kommunen et godt grunnlag for egen prioritering av virkemidler og ressurser. På
nasjonalt og regionalt nivå prioriteres nå forebyggende arbeid mot selvmord, og det er igangsatt
arbeid med handlingsplan for selvmordsforebygging. Kommunen bør vurdere hvordan dette
temaet kan innarbeides i egen virksomhet.
Samfunnsplanlegging og arealforvaltning
Kommunen trekker i dette kapittelet fram ulike utfordringer. Blant annet framhever kommunen at
det i eksisterende kommuneplan finnes tilgjengelige utbyggingsareal for minst 30 – 40 år, både for
boligareal og næringsareal. Det er derfor slått fast at det i kommunen ikke er et reelt behov for å
øke omfanget av utbyggingsareal. I planstrategien er det også skissert at det skal tas stilling til om
eksisterende utbyggingsareal har en hensiktsmessig lokalisering, skal reduseres i omfang eller
utgå som utbyggingsområde.
Fylkesrådmannen er enig i analysen og utfordringene som er skissert. I diskusjonen rundt
lokalisering av boliger vil fylkesrådmannen minne kommunen på at behovet for en differensiert
boligstruktur og boformer må tas med i vurderingene. I og med at befolkningen blir eldre, og antall
eneboende generelt øker, kan det være behov for andre typer boliger og boformer.
Boligutbyggingen og utformingen av denne bør også vurderes i sammenheng med folkehelse og
hvordan utbyggingen kan være med å hindre ensomhet og styrke den sosiale kapitalen.
Planstrategien peker på at byer tradisjonelt skal være tyngdepunkt med hensyn til bosetting,
tjenester, tilbud og aktiviteter, men at Karmøys byer bare til dels oppfyller denne rollen.
Fylkesrådmannen er også enig i denne analysen. I dag er situasjonen at flere besøks- og
arbeidsplassintensive funksjoner lokaliseres utenfor sentrumsområdene. Fylkesrådmannen
oppfordrer kommunen til å vurdere hvordan denne trenden kan snus, og om det bør utarbeides en
egen strategi for dette temaet som inngår i videre kommuneplanplanleggingen.
Samferdsel og transport
Som en av de store utfordringene under tema samferdsel og transport har kommunen nevnt det å
redusere bilavhengighet og øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. Fylkesrådmannen
er enig i at bilbruken er omfattende både i kommunen og ellers i Haugalandsregionen.
Slik situasjonen er i dag, er reisetidsgevinsten ved bilreiser i mange tilfeller stor. For å demme opp
for dette, er det viktig at rutetilbudet i størst mulig grad søkes rettet mot reiserelasjoner hvor
kollektivtilbudet har størst mulighet til å bli et alternativ til bilbruk. Her er både reisetid med buss og
volum på kundegrunnlaget viktige moment. Et godt kollektivtilbud krever en «kritisk masse» av
passasjerer. Skal dette oppnås må flere forhold spille sammen. Arealbruk er en hovedfaktor.
Arealbruk blir først og fremst avklart gjennom kommuneplanen. Fylkesrådmannen vil likevel nevne
noen grunnleggende føringer for å øke andelen kollektivreiser. Vi oppfordrer kommunen til å
vurdere hvordan andelen kollektivreiser kan økes og om punktene under er aktuelle å ta inn i
kommuneplanleggingen eventuelt i et eget strategidokument.
Grunnleggende føringer for bruk av kollektiv:
1. Geografisk plassering av nye målpunkt: fortetting vs. satelittutbygging. Fortetting gir bedre
grunnlag for kollektivtrafikk, men området som fortettes bør ligge ved eksisterende
kollektivnett.
2. Skape et mangfold av potensielle passasjerer i samme geografiske område: ikke bare
arbeidsreisende eller bare skoleelever, men også fritidsreisende, handlereisende osv.

3. Detaljert planlegging: utforming av lokalt vegnett (eksempelvis i nye boligområder)
a. Unngå ringtraseer (gir lengre reisetid for buss)
b. Unngå at bussen må ta avstikkere for å betjene et nytt område (gir lang reisetid).
c. Unngå at bussen kun tangerer et nytt område, bussen bør gå midt gjennom nye
utbyggingsområder.
d. Tilrettelegge infrastrukturen godt for buss (vegbredde, kurvatur, busstilpassede
fartsregulerende tiltak, holdeplasslokalisering, holdeplassutforming osv.)
Næringsliv
Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å forankre satsingsområdene i strategisk næringsplan i
samfunnsdelen til kommuneplanen. Det gjør næringsutviklingen mer strategisk i kommunen når
næringsutvikling som prioritert satsingsområde er forankret i kommuneplanen. En av de viktige
oppgavene til kommuneplanen er å legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Når
næringsutvikling er forankret i samfunnsdelen må arealdelen følge opp med næringsareal til de
prioriterte næringene.
Fylkesrådmannen minner om at LNF-areal i stor grad er landbruket sitt næringsareal og legger til
grunn at LNF-kartleggingen blir brukt som et kunnskapsgrunnlag for å utarbeide arealdelen med
gode retningslinjer og bestemmelser som sikrer matjorda for nåværende og framtidige
generasjoner. Dette må også sees i sammenheng med jordvernstrategien slik at vern av matjorda
og mål om jordvern blir juridisk bindende med forankring i arealdelen.
Kulturminnevern
Karmøy kommune har en svært rik kulturarv med stor tidsdybde og variasjon. Kommunen har et
særlig ansvar for å sikre disse verdiene gjennom sin samfunns- og arealplanlegging. Det er positivt
at det i planstrategien legges opp til en revidering av kulturminneplanen. Dette gir en mulighet til å
arbeide videre med viktige tema og utfordringer på kulturminnefeltet. Fylkesrådmannen oppfordrer
kommunen til å ha søkelyset på hvordan kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del av FNs
bærekraftsmål, ved å knytte denne tematikken opp mot det relevante mål (11) og delmål (11.4).
Fylkesrådmannen synes det er positivt at kommunen har igangsatt områderegulering for historiske
Avaldsnes, slik at dette nasjonalt viktige området kan videreutvikles. Fylkesrådmannen minner om
Riksantikvarens pågående prosjekt «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse» (KULA), der
Avaldsnes inngår som ett av forslagene i Rogaland. Riksantikvaren vil i løpet av våren 2020 legge
KULA-rapporten ut på høring. Prosjektet kan ha overføringsverdi for både den igangsatte
områdeplanen for Avaldsnes og forestående rullering av kommuneplanen.
Klima, energi, miljø og natur
Kommunen har klima og energi, sammen med miljø og natur på dagsorden i planstrategien.
For å møte disse problemstillingene blir blant annet foreslått å slå temaene klima, energi, miljø og
natur sammen i en plan. Dette tror fylkesrådmannen er et klokt grep.
Vi vil minne om at klima er et sektorovergripende tema. Kommunen bør derfor nøye vurdere
grensedragningen mellom de ulike temaplanene som omhandler klima. Vi legger til grunn at
temaplan for klima, energi, miljø og natur også vil omhandle klimatilpasning. Overvannshåndtering
som kommunen foreslår som egen temaplan vil også omhandle også klimatilpasning. Kanskje kan
det være hensiktsmessig å innarbeide overvannshåndtering i temaplan for klima, energi, miljø og
natur?
Problemstillinger knyttet til vann og vannmiljø er et annet sektorovergripende tema og blir omtalt
flere steder (under drikkevann, avløp, overvann, arealendringer mv.), men behov for vurderinger
knyttet til vannmiljø og oppfølging av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland

2016-2021 er i hovedsak bare indirekte eller ikke konkret omtalt. Vi oppfordrer til at det tas inn en
tekst i planstrategidokumentet, som beskriver hvordan man tenker å følge opp den regionale
planen og vannforvaltningsarbeidet. For øvrig minner vi om at regjeringen ved brev av 19. mars
2019, sendte ut nasjonale føringer for vannforvaltningen som blant annet beskriver kommunenes
ansvar for oppfølging. Brevet kan leses her. Vi legger til grunn at vannforvaltning også blir en del
av den planlagte temaplanen for klima, energi, miljø og natur.
Videre arbeid
Fylkesrådmannen ønsker kommunen lykke til med videre planarbeid. Dersom kommunen ønsker å
invitere til et oppstartsmøte for å diskutere utfordringer og muligheter i videre arbeid med
planstrategi og senere kommuneplan deltar vi gjerne. Fylkesrådmannen minner også om at det er
mulig å melde inn større plansaker til regionalt planforum.

Hilsen
Knut Thorkildsen Slettebak
seniorrådgiver

Synnøve Hognestad
rådgiver
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Uttale - planstrategi for Karmøy kommune for perioden 2020 - 2023
Vi viser til brev datert 18.02.2020 der forslag til planstrategi 2020 – 2023 ble sendt ut på høring.
Planstrategien legger opp til en fullstendig revisjon av kommuneplanen. Karmøy ønsker å
styrke koblingen mellom kommunen sitt planbehov, administrative ressurser og økonomi.
Samfunnsdelen skal derfor gis en høy prioritet og få en sterkere kobling til kommunen sin
økonomiplan. Dette styrker samfunnsdelen som styringsdokument. Fylkesmannen støtter
disse prioriteringene.
Lovgrunnlag
Å vedta kommunal planstrategi er en lovpålagt oppgave med hjemmel i plan- og bygningslovens §
10-1 som lyder slik:
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
planperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling
Fylkesmannen sin vurdering
Kommunal planstrategi er først og fremst et strategisk dokument for kommunen som skal være
førende for kommunens prioriteringer av plan-arbeidet i den kommende valg-perioden. Utarbeiding
av planstrategien skal ta utgangspunkt i kommunens behov basert på en lokal vurdering, men
strategien skal også gi grunnlag for å ivareta nasjonale og regionale interesser i den kommunale
planleggingen. Med bakgrunn i våre sektorinteresser har vi følgende innspill og merknader til det
oversendte forslaget:
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www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Side: 2/4

Revisjon av kommuneplanen
Fylkesmannen støtter kommunen sin vurdering om en fullstendig revisjon av kommuneplanen i
planperioden. Det har siden forrige revisjon kommet nye viktige nasjonale føringer, både i
tilknytning til samfunnsutviklingen generelt og arealbruken.
Karmøy kommune planlegger også revisjon av en rekke planer i planperioden. Det er viktig å sikre at
disse får gode koblinger mot kommuneplanen.
Kommunestruktur
Planprosess og arbeid med planstrategi i kommunen er en anledning for kommunestyret til å
diskutere om kommunen har forutsetninger for å møte utfordringer i framtiden alene, eller om
kommunen heller bør bygge en større og sterkere kommune sammen med nabokommuner, jf.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023. Vi savner dette tema omtalt i
høringsutkastet.
Kommuneøkonomi
Det er positivt at kommunen skal styrke koblingen mellom kommunens planbehov, administrative
ressurser og økonomi, og at det legges opp til en sterk sammenheng mellom planstrategi og
økonomiplan som illustrert i en egen figur. Kommunen må planlegge slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid. En god kopling mellom handlingsdelen i kommuneplanen og
økonomiplanen er derfor viktig. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen i
kommuneplanen etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.
Vi minner om at krav til finansreglementet er endret i ny kommunelov og at det er ny forskrift
om garantier og finans- og gjeldsforvaltning fra 1. januar 2020. Kommunene må vedta finansielle
måltall for utviklingen av kommunens økonomi, og vurdere om økonomi- og finansreglement må
oppdateres.
Folkehelse
Arbeidet med å ferdigstille oversiktsdokumentet over helsetilstanden i kommunen er i sluttfasen og
vil bli lagt frem i forbindelse med endelig behandling av planstrategien. Planstrategien som nå er på
høring bygger derfor i hovedsak på Folkehelseoversikten fra 2016. Det fremgår av folkehelseloven §
6 at utfordringer knyttet til folkehelse skal drøftes i planstrategien og at oversiktdokumentet skal
inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Det er derfor uheldig, og mot
folkehelselovens intensjoner, at oversiktdokumentet ikke er ferdig før planstrategien skal vedtas.
Selv om dagens utfordringer viser seg å være uendret fra 2016, vil det være av stor betydning at
effekt og erfaringer blir evaluert, vurdert og tatt hensyn til i det videre planarbeidet. I oppfølgingen
av planstrategien er det viktig at planene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag om
kommunens folkehelseutfordringer.
Planstrategien viser likevel på en enkel måte hvordan folkehelsehensyn og utfordringer kan
innlemmes i de fleste tema slik at det sikres en tverrsektoriell forankring og oppfølging.
Landbruk
Omtrent 75% av landarealet i Karmøy er landbruksareal/LNF-område. Landbruk er en viktig næring
og verdiskaper i kommunen. NIBIO sin rapport om verdiskaping i landbruket fra 2019 viser at
Karmøy har rundt 80 millioner kroner i årlig verdiskapning fra jordbruket i kommunen. Dette er også
forhold som må tas i betraktning ved kommunens strategiske tilnærming til planbehovet i Karmøy.
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Vi minner videre om at hensynet til effektiv landbruksdrift også skal vektes opp mot andre interesser
som kulturlandskap, friluftsliv, vassdrag, biologisk mangfold mm. Et spredt bosettingsmønster legger
ekstra stort press på LNF-områdene. Jordvern skal vektlegges sterkt ved vurdering av arealbruken i
kommunen. Dette er kanskje særlig relevant i Karmøy ettersom kombinasjonen av lite landareal,
høyt folketall og en kompleks senterstruktur gjør at Karmøy er en typisk presskommune. Vi viser
ellers til skjerpede nasjonale og regionale føringer på jordvern.
Karmøy er en av få kommuner i Rogaland som selv har utarbeidet en verdivurdering av LNFområdene som legges til grunn ved arealsaker. Det er forslått at denne vurderingen skal oppdateres
i perioden. Fylkesmannen er positiv til at denne rulleres. Det viktigste virkemiddelet for et sterkt
jordvern er å sikre en effektiv og langsiktig arealplanlegging med gode overordna plangrep.
Vi synes det er spennende at kommunen skal lage en egen strategi for matproduksjon. Dette er
viktig for å sikre selvforsyningsgraden i Norge. Karmøy bør i denne vurdere sitt potensiale for å
imøtekomme økt etterspørsel etter norske grønnsaker. Mye av jorda i Karmøy er også godt egnet for
grønnsaksproduksjon.
Vi vil også oppfordre Karmøy kommune til å vurdere planlegging for landbruket utvidet til en samlet
plan for LNF-områdene med både en strategisk og en arealmessig del. Ved å utvide til å omfatte
også natur- og friluftsinteresser, vil en også kunne søke sentrale midler til piloter for planlegging av
biologisk mangfold. Ved å planlegge samlet for alle LNF-interessene inkludert områder for aktivt
skogbruk og verdifulle kulturlandskap med viktige kulturminner, vil en kunne få forutsigbarhet og
god bærekraftig utvikling. Karmøy er særlig aktuell for å være tidlig ute på dette ut fra at dere er
sterke faglig på planlegging, landbruk og naturforvaltning. Deres innsats her vil derfor kunne gi
store overføringsverdier til andre kommuner.
Vassdrag
Karmøy gjør en god jobb med vannarbeidet i kommunen, der vi gjennom arbeidet i
vannområdeorganisasjonen har forstått at det er ønsker om konkretisering av tiltak og økonomiske
konsekvenser for oppfølging av vannforskriften. Det er viktig at dette arbeidet synliggjøres i den
samlete planen for LNF-området. I denne planen bør det blant annet legges vekt på tiltak som
reduserer landbruksforurensingen, slik som bruk av kantsoner og ivaretakelse av vassdragnær
natur. Dette kan også være med på å dempe flomproblematikken, for eksempel ved Åkra –
Tjøsvollvatnet.
Massehåndtering
Vi støtter forslaget om en egen plan for massehåndtering. Regionalplan for massehåndtering for
Jæren har mange prinsipper med overføringsverdi for Haugalandet. Vi oppfordrer også kommunen
til å se på problemstillingen og vurdere planbehovet i tilknytning til dette sammen med
nabokommunene. En felles plan vil kunne bidra til mer helhetlige grep for håndtering av massene,
og likere forvaltning på tvers av kommunegrensene.
Samfunnssikkerhet
Karmøy har hatt en kraftig reduksjon i antall dødsulykker i trafikken, der en legger til grunn «nullvisjonen». Videre er klima et gjennomgående tema i planstrategien. Helhetlig (kommune)-ROS skal
opp til revidering og samfunnssikkerhet er grundig behandlet.
Vi ønsker å nevne at etter statlige planretningslinjer for klima og klimatilpassing (SPR-klima), skal
planstrategien «beskrive utviklingstrekk og utfordringer, herunder knyttet til dagens og fremtidens klima.
Både eksisterende og ny kunnskap om klimaendringer og konsekvenser av dette, som nye farekart og

Side: 4/4

lignende, bør vurderes og omtales her. For eksempel kan framtidige klimaendringer føre til at områder
som til nå har vært ansett som sikre, ikke lengre innfrir kravene i plan- og bygningsloven».
På bakgrunn av dette bør kommunen vurdere oppheving eller revisjon av gamle planer basert på ny
og relevant kunnskap om samfunnssikkerhet, herunder klimaendringer. Vi vil også nevne at på
bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, skal kommunen vurdere forhold som bør
bli integrert i planer etter plan- og bygningsloven, jf. § 3 i Forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Veilederen til SPR-klima ligger på Miljødirektoratet sine nettsider.
Utdanning
I planperioden skal Karmøy ha fokus på implementering av nye læreplaner og barn og unges
psykiske helse. Dette skal gjøres ved å revidere strategi- og utviklingsplanen i skolen og ved å
utarbeide en plan for psykisk helse for barn og unge.
Fylkesmannen støtter disse satsingene, men ser at kommunen også har andre utfordringer i
utdanningssektoren. Færre elever i Karmøy gjennomfører videregående opplæring sammenliknet
med fylket. Dette bør ses i sammenheng med at kommunen har en større andel uføretrygdede
under 25 år, i forhold til fylkes- og landssnittet. Karmøy har også langt svakere resultater på de
nasjonale prøvene på ungdomstrinnet, enn fylkes- og landssnittet. Det er i tillegg stor variasjon
mellom skolene i kommunen. Vi anbefaler å legge vekt på tiltak på disse områdene i revisjon av
strategi- og utviklingsplanen for skolen og i plan for psykisk helse blant unge.
For at satsingene i utdanningssektoren ikke skal bli for fragmenterte, anbefaler Fylkesmannen at
hovedutfordringer, mål og tiltak for barn og unge samles i den nye kommuneplanen.

Vi ønsker Karmøy kommune lykke til i det videre planarbeidet.

Med hilsen
Lone Merethe Solheim
fylkesmann

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Vi viser til dykkar brev datert 18.02.20 og uttalefrist 18.03.20.
Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan (NTP), statlege
planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, vegnormalane og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar vert ivaretekne i planlegginga. Til denne
planen uttalar vi oss som forvaltar av riksveg og som statleg fagstyresmakt med
sektoransvar innanfor vegtransport.
Statens vegvesen har ikkje merknader til planstrategi for 2020-2023 – Karmøy kommune

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 18. februar 2020.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planstrategien
Karmøy kommune ber om innspill til utarbeiding av ny planstrategi for inneværende
planperiode. Planstrategien skal ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å arbeide
med for den nyvalgte kommunale planmyndigheten. Planstrategien fremhever at
inneværende planperiode skal ha et særlig fokus på FNs bærekraftmål.
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes
som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare
dette.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:



Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.

Mineralressurser i Karmøy kommune
Karmøy kommune har ifølge Norges geologiske undersøkelse(NGU)1 tre forekomster
av pukk, og en forekomst av grus. Kommunen har også en rekke forekomster
basemetaller og to forekomster av jernlegeringsmetaller, samt en forekomst av
naturstein som betegnes av NGU som meget viktig (Forekomst Hillesland2) Det går
fram av vår kartløsning3 at Karmøy naturstein driver på nevnte natursteinforekomst,
samt at kommunen har ett uttak av pukk i drift, Kvigefjell. Vår kartløsning viser også
avmerkede aktsomhetsområder vedrørende gamle gruver.
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser
Som de nasjonale forventningene legger vekt på omfatter forvaltning av
mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning, men også å
sikre langsiktig tilgang til ressurser. I lys av planstrategiens fokus på bærekraft
oppfordrer vi derfor kommunen til å sikre tilgjengeligheten til mineralforekomster for
framtida og kommende generasjoner. Kommunen kan gjøre dette ved å legge opp til
en kartlegging av ressurstilgang og behov for mineralressurser ved neste revidering av
kommuneplanen.
Vi oppfordrer også kommunen til å ta initiativ til å sette mineralressurser på agendaen
når ny regional planstrategi skal revideres. Det er formålstjenlig å sette behov og
tilgang til byggeråstoff i en regional sammenheng.

Datasett med forekomstene (grus og pukk og mineralressurser) finnes på GeoNorges
kartkatalog4 og kan lastes ned derfra. Datasettene distribueres også som WMStjenester, og kan legges direkte inn i kommunens egen kartløsning.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Åshild Grønlien Østmoe

seksjonsleder

seniorrådgiver

1

NGU databaser: https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
Forekomst Hillesland:
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=16280&p_spraak=N
3
DMF kart over bergrettar og uttak i drift: https://minit.dirmin.no/kart/#
4 GeoNorges kartkatalog
2

2
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Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet har sett på kommunal planstrategi for Karmøy kommune
2020-2023.
Vi ser positivt på at dere har satt fokus på leveringssikkerhet for drikkevann og behovet for økt utskiftingstakt for
ledningsnettet i planstrategien. Som et ledd i en internasjonal avtale om å bedre vannkvaliteten, har Norge satt
som mål å senke lekkasjeprosenten til 20 % innen 2020 (Nasjonale mål for vann og helse).
Videre ser vi positivt på at dere reviderer hovedplan drikkevann, og vi ønsker å få den til uttale.
Med vennlig hilsen
Andreas Sandvik
førsteinspektør
Mattilsynet, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, kontorsted Aksdal
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Eikeskogsvegen 77, 5570 Aksdal
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no
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Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 - Karmøy
kommune Rogaland
Vi viser til brev datert 18.2.2020 om høring av forslag til kommunal planstrategi for
perioden 2020-2023 for Karmøy kommune.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av fiskerinæringen i
medhold av lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressursloven), og for
forvaltning av akvakulturnæringen i medhold av lov om akvakultur (akvakulturloven).
Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale
planarbeidet med mål om bl.a. å sikre areal til høsting av naturressurser og
matproduksjon i sjø innenfor bærekraftige rammer, bidra til at fiskeri- og
havbruksnæringen får gode og forutsigbare rammevilkår samt bidra til at hensynet til
marint biologisk mangfold blir ivaretatt.
Vurdering og merknader
Karmøy kommune viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
2019-2023. Fiskeridirektoratet region Sør ønsker spesielt å vise til hva som sies i dette
dokumentet i forbindelse med ressursbasert næringsutvikling for fiskeri og havbruk:
«Norge skal være en ledende havnasjon, og havbasert verdiskaping er viktig for sysselsetting langs
hele kysten. Potensialet for ytterligere vekst er stort og regjeringen ønsker å bidra til å realisere
dette. Samtidig er kystnære sjøområder viktig for mange og til dels motstridende interesser. (…)
Bruken av sjøarealene har økt, og det er behov for bedre arealplaner med et regionalt og
interkommunalt perspektiv. Regjeringen legger vekt på at det skjer en samordning mellom
myndigheter og lovverk gjennom planarbeidet. (…)
Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets ressurser, og
for forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen prioriterer også arbeidet for
rent hav og en lønnsom utvikling av havbruksnæringen. Fylkeskommunal og kommunal
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planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig
som andre samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt.
(…) Det er viktig at fylkeskommuner og kommuner samarbeider med næringslivet og statlige
myndigheter for å finne bærekraftige løsninger og god samordning mellom plan- og bygningsloven
og sektorlover. Arealer for ulike typer akvakultur, inklusiv mobile anlegg, avklares gjennom
regionale og kommunale planer. Det er her viktig å ta hensyn til utvikling av ny teknologi og nye
typer havbruksinstallasjoner, herunder havbruk utenfor kysten. Det kan føre til at nye områder
kan tas i bruk.»
Regjeringen har på denne bakgrunn følgende forventninger til fylkeskommunenes og
kommunenes planarbeid i sjøområder:
 vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen (…) i et helhetlig og langsiktig perspektiv,
og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser.
 avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdretts- og havbruksnæringen gjennom
oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Strategier
for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene.
Fiskeridirektoratet region Sør vurderer de nasjonale forventningene som svært viktige,
og som en sentral del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Det samme
gjelder FNs 17 bærekraftmål, som også er nevnt i framlagte forslag til planstrategi. Det
er derfor positivt at Karmøy kommune har omtalt dette i strategiutkastet. Det samme
gjelder for regionale planer.
Kommunens innflytelse på utviklingen i kystsonen og de marine næringene vil styrkes
dersom kommunens strategiske valg og prioriteringer vedrørende sjøarealene og de
marine næringene kommer klart fram i kommunens planstrategi og planarbeid for
øvrig. Forslaget til kommunal planstrategi for Karmøy kommune synes å gi en god
oversikt over viktige rammer og føringer for planarbeidet samt en god beskrivelse av
utviklingstrekk, viktige utfordringer, utredningsbehov og hvilke planoppgaver som
prioriteres i perioden. I de neste avsnitt har vi noen flere betraktninger om dette.
Fiskeri- og akvakulturnæringen med tilhørende avledet virksomhet er viktige
bidragsytere og betydelige næringsaktører i Karmøy kommune. Rogalandregionen har
for øvrig mange sterke kompetansemiljøer innen tradisjonell fiskeindustri, biomarin
industri, leverandørindustrien, på flåtesiden, havbrukssiden og markedssiden, som bør
ha høy fokus, videreutvikles og styrkes. For å kunne ivaretas og videreutvikles er det
avgjørende at de omfattes av kommunenes planarbeid, og vi viser igjen til ovennevnte
nasjonale forventninger og regjeringens klare ønsker om at Norge skal være verdens
ledende sjømatnasjon. Mulighetene for de marine næringer må tilrettelegges og
synliggjøres. Med bakgrunn i et stadig økende press på kyst- og sjøområdene, vil vi
påpeke behovet for bedre og oppdaterte arealplaner med et interkommunalt perspektiv,
når det gjelder planlegging i sjø. Videre kunne man vurdere muligheten for å utarbeide
temaplan for fiskeri /havbruk, hvor det særlig kunne vært verdifullt å avklare muligheter
og behov ift. regionalt plansamarbeid. Fylkeskommunen skal ha tatt initiativ for felles
kartlegging med formål å finne nye næringsarealer. Karmøy kommune bør være med på
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dette. F.eks. vil nye arealer til oppdrettsanlegg være viktig ift nasjonale målsetninger
som tidligere nevnt.
Strategiutkastet beskriver at med redusert behov for å sikre fremtidige
utbyggingsarealer, gir dette Karmøy kommune anledning til å fokusere på andre
problemstillinger i kommunens overordnede planlegging; jordvern, kulturvern,
naturmangfold, strandsoneforvaltning, bruken av sjøarealer, massehåndtering,
klimatilpasning og overvannshåndtering. Det er bra. Fiskeridirektoratet støtter f.eks. at
man verner om muligheten til selvberging av mat på norsk landjord i framtiden.
Fiskeridirektoratet region Sør vil kort bare si at mat fisket eller sanket fra sjøen ofte kan
være både økologisk, sunn og kortreist. Vi ønsker oss mer fokus på å sikre og verne om
viktige områder hvor det sankes/fiskes mat i sjøen samt på verdifulle marine
ressursområder og generelt på marint biologisk mangfold.
Fiskeridirektoratet region Sør støtter anbefalingen om fullstendig revisjon av
kommuneplanen i inneværende kommunestyreperiode og at samfunnsdelen bør
ferdigstilles før arealdelen, og vi ser særlig fram til å medvirke til arealdelen. Vi anser det
heldig ift. god forvaltning av sjøområder at Karmøy kommune tar sikte på nye/reviderte
planer for overvannshåndtering, for vann, for avløp og for klima, energi, miljø og natur
samt mot plast og marin forsøpling og for massehåndtering. Dette vil være sentralt og
avgjørende for å kunne bidra til og nå flere av FNs bærekraftmål med tilhørende delmål.
Etter vår vurdering bør alle kystkommuner også ha en strategi for lokalisering og
utbygging av småbåthavner. Småbåthavner bør plasseres der de forårsaker minst mulig
negativ påvirkning på miljøet, og søkes samlet på færre, større anlegg.
Det er generelt viktig å inkludere kystsonen og marin sektor i arbeidet med
planstrategien, slik at en her har klare rammebetingelser for arealbruk, utvikling og
næringsvirksomhet. Det vil være viktig for den videre utviklingen av fiskeri- og
havbruksnæringen at de omfattes av kommunens planer, blant annet gjennom en
strategisk næringsplan, og gjerne en interkommunal plan for næringsutvikling.
Kommuner som deler samme fjord- og strømsystem bør samarbeide om
arealplanlegging. Interkommunale planer og planprosesser vil være positivt med
hensyn til ressursbruk og tilgang til kompetanse. Planene vil også bli bedre avstemt i
forhold til nabokommuner. Dette gjelder særlig for sjøområdene, og vi oppfordrer til mer
initiativ når det gjelder interkommunal planlegging i sjø. Vi er spesielt opptatt av at
viktige registrerte låssettingsplasser, gyte- og oppvekstområder, områder for fiske og
marint biologisk mangfold, jf. vår kartløsning Yggdrasil: https://kart.fiskeridir.no/plan ,
ivaretas ved fastsettelse av retningslinjer for langsiktig arealbruk i kommunene. Likeså
at det avsettes tilstrekkelige arealer for eksisterende godkjente akvakulturlokaliteter, og
egnede alternative områder for ny akvakulturaktivitet. Det er sterkt fokus på
teknologiutvikling for å ta i bruk mer eksponerte sjøområder for oppdrett av laks, ørret
og regnbueørret. Dyrking av makroalger og landbasert akvakultur er også på sterk
fremmarsj. Dette må vurderes og tas hensyn til i kommunenes planarbeid, og vil kreve
tilretteleggelse av egnet areal for eventuell etablering.
Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er
samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og
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mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten
grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Dette er spesielt viktig
ved blant annet planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø,
småbåthavner, havneanlegg, industriområder og vann- og avløpsnett. Vi anbefaler at
alle planlagte inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen, søkes lokalisert der
hvor de gjør minst skade på miljøet. Dette innebærer for eksempel å forhindre skader på
naturtyper som er sjeldne eller særlig verdifulle.
Fiskeridirektoratet er opptatt av at sjøbunnen i minst mulig grad påvirkes og
beslaglegges. F.eks. bør alle typer rør, ledninger og kabler som fordrer bruk av
sjøbunnen så langt det er mulig legges samlet i felles trasé. Tiltakene må sees i
sammenheng med verdien og bruken av områdene, slik at man i størst mulig grad
unngår berøring med marine naturtyper, skader på marint biologisk mangfold, og
minimaliserer potensialet for konflikt med fiskeri- og havbruksaktiviteter.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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Kommunal planstrategi 2020-2023
Kolnes grendautvalg ønsker å gi innspill til Karmøy kommunes arbeid med revisjon av
kommunal planstrategi 2020-2023. Kolnes grendautvalg har status som
nærmiljøgruppe og er paraplyorganisasjon for innbyggere, lag og foreninger på
Kolnes.
Vi gir vår tilslutning til ambisjonene om å revidere kommuneplanens samfunnsdel,
folkehelseplan og frivillighetsplan med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Samskaping
mellom kommune og innbyggere, tuftet på aktive og velfungerende lokalsamfunn, kan gjøre
Karmøy i stand til å nå disse mål og ambisjoner.
Men per i dag mangler kommunen en tydelig ramme/struktur for å få til dette, og Karmøys
spredte bosetting ses ofte på som et problem, og ikke en mulighet. Vi ønsker derfor å spille
inn følgende punkt, som må ses i sammenheng med hverandre, til arbeidet med kommunal
planstrategi 2020-2023:
1) Plan for utvikling av alle små og mellomstore lokalsamfunn i Karmøy kommune.
2) Strategi for medborgerskap og involvering av innbyggerne i Karmøy kommune.
3) Plan for etablering av nærdemokratiordning.

1) Plan for utvikling av tettsteder og lokalsamfunn i Karmøy kommune
●

●

●

Karmøy kommune har en lang rekke små og mellomstore lokalsamfunn, i tillegg til de
tre byene som det nå satses tungt på å utvikle. Men istedenfor å få fram potensialet
som ligger i disse lokalsamfunnene, framheves det spredte bosettingsmønsteret
stadig vekk som en ulempe. Dette skinner gjennom flere steder også i forslag til
kommunal planstrategi 2020-2023. Dette mener vi er uheldig.
Vi tror det er et stort potensiale i å sette utviklingen av de mindre lokalsamfunnene
mer i system enn hva tilfellet er i dag. Som det står i planstrategien; de fleste
innbyggerne i Karmøy (54 %) bor ikke i byer. Lokalsamfunn med svake sosiale
nettverk og lav grad av medvirkning og involvering fører trolig til flere innbyggere som
faller utenfor fellesskapet ,med økt tjenestebehov fra kommunens side og redusert
helse og funksjonsnivå som følge.
Vi mener derfor at det bør utarbeides stedsanalyser og mulighetsstudier for alle små
og mellomstore lokalsamfunn i kommunen, gjerne i samarbeid med lokale
nærmiljøgrupper. Dette arbeidet bør starte ved at det tas inn en ny “plan for utvikling
av tettsteder og lokalsamfunn i Karmøy kommune” i planstrategien for perioden,
enten som temaplan eller kommunedelplan.

2) En strategi for å involvere innbyggerne i Karmøy kommune
●

Kolnes grendautvalg har status som “nærmiljøutvalg” og er høringspart for
reguleringsplaner m.m. I det siste har vi jobbet med å etablere “Kolnes
utviklingsforum” der vi legger vekt på innbyggermedvirkning og lokaldrevet
stedsutvikling. Vi utfordrer kommunen på å bli en tydeligere tilrettelegger for slike

●

●

●

prosesser. Deltakelse gir bedre helse for den enkelte, økt tillit mellom innbyggerne i
lokalsamfunnet og bedre sosiale nettverk.
Vi etterlyser derfor en kommunal strategi med vekt på medvirkning, medborgerskap
og samskaping, med en ambisjon om å gå fra å være servicekommune til å bli
samskapingskommune (“kommune 3.0”). Vi mener en slik strategi vil støtte bedre
opp under arbeidet nærmiljøutvalgene gjør.
Bærekraftige og robuste lokalsamfunn med innbyggere som er med og tar ansvar for
og blir del av fellesskapet er trolig vår beste vaksine mot ensomhet, psykiske plager
og livsstilssykdommer, som koster samfunnet store summer i form av reparasjon og
behandling.
Innbyggere som er mer aktiv og direkte involvert i beslutninger som påvirker deres
egen hverdag og deres omgivelser, gir også et mer velfungerende demokrati.
Kommunen har alt å vinne på å legge opp til bredere medvirkning og allmenn debatt
på lokalt nivå, jf. pbl § 10-1.

3) Etablering av nærdemokratiordninger
●

●

●

●

Karmøy kommune mangler ikke bare en tydelig strategi for innbyggerinvolvering,
men også en modell for nærdemokratiordninger. Grendautvalgene og andre
nærmiljøgrupper har per i dag ingen klar tilknytning til kommunen, men “lever sine
egne liv”. Slik trenger det ikke være. Det er mange kommuner som har satt dette mer
i system. Vi viser her til en NIBR-rapport1 og Asker kommune som eksempel (se
vedlagte bilder).
Det å knytte et sterkere bånd mellom beslutningstakere og lokalsafunn i form av en
nærdemokratiordning vil bedre innbyggernes mulighet for å få politikerne i tale.
Videre kan en slik ordning sikre at politikerne får innspill fra ulike deler av kommunen,
og at vedtak som fattes dermed får økt legitimitet fordi de baserer seg på en
vurdering av ønsker og behov hos innbyggere i forskjellige deler av kommunen.
Målet må være å styrke lokaldemokratiet gjennom å legge til rette for at innbyggere,
lokale lag og foreninger og andre aktører har mulighet til å ta del i og medansvar i
saker som angår lokalsamfunnet.
Med en mer “framoverlent” kommune som leder an og legger til rette for aktive
lokalsamfunn vil FNs bærekraftmål være innen kortere rekkevidde, spesielt mål 3
(god helse), 11 (bærekraftige byer og samfunn) og 17 (samarbeid for å nå målene).
I denne sammenheng vil vi oppfordre kommunen til å evaluere “sonemodellen” som
Karmøy har hatt siden 1965. Bidrar den til å legge til rette for lokalsamfunnsutvikling,
eller kan den tvert imot være et hinder?

Oppsummering
Vi mener at disse tre punktene vil legge til rette for langt mer bærekraftige og aktive
lokalsamfunn der innbyggerne i større grad blir aktive deltakere istedenfor passive
tjenestemottakere. En ensidig satsing på byene i kommunen mener vi ikke er i tråd med
overordnede mål og nasjonale forventninger om vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i
hele landet.

1

http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/2013-4.pdf

Arbeidet som Kolnes grendautvalg og andre nærmiljøutvalg gjør er viktig for å skape gode
lokalsamfunn, og vi er et bindeledd for kommunen ut mot innbyggerne, lag og foreninger. Vi
tror det er lurt å styrke dette båndet. Vi ønsker oss en kommune som blir en mer aktiv part i
utviklingen av lokalsamfunnene i Karmøy kommune. Vi tror dette både kan skape store
verdier og spare kommunen for utgifter.
Til slutt vil vi også bemerke at vi vil følge med på planarbeidet som angår vei og kloakk på
Kolnes. Vi mener også at oversiktsdokumentet som ligger til grunn for folkehelsearbeidet i
kommunen må være langt bedre tilgjengelig og synlig enn det er i dag. Vi etterlyser
statistikk/data/kunnskap brutt ned på sonenivå, og ikke bare for kommunen som helhet, slik
det er gjort i en rekke andre store kommuner.

Kolnes 18. mars 2020
Kolnes grendautvalg
www.kolnesnett.no

Vedlegg 1: Asker kommune som
eksempel

Kilde:
https://www.asker.kommune.no/siteassets/politikk/20191025-folkevalgtopplaring---medborge
rskap-samskaping-og-innbyggertorg.pdf

Vedlegg 2: NIBR-rapport

Figur fra en NIBR-rapport om nærdemokratiordninger. Kolnes grendautvalg og andre
nærmiljøgrupper er et bindeledd mellom kommunen og det sivile samfunnet, inkludert
frivilligheten. I Karmøy er det mangelfull strukturell relasjon mellom kommunen og
nærmiljøgruppene.
Kilde:  h
 ttp://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/2013-4.pdf

Anne Elise og Dagfinn Løberg
Slåttåvegen 18
4262 Avaldsnes

Karmøy 15.03.2020

Karmøy Kommune
Rådhuset
4250 Kopervik

Innspill til "Kommunal planstrategi 2020- 2023"
Vi ønsker å komme med et innspill til Kommunal planstrategi for 2020- 2023.
Kommunen og regionen er avhengig av tilflytning eller å få de unge på Karmøy som reiser bort for å ta
høyere utdanning, til å returnere til kommunen for å opprettholde folketallet. For å sikre at en klarer å
beholde de unge må en tilrettelegge for at Karmøy styrker sin attraktivitet som arbeidssted og bosted.
Av den grunn er det viktig at det legges til rette for attraktive boligområder som folk ønsker seg. Vi har
flere slik boligtomter, og vi henstiller derfor til administrasjonen og politikerne i kommunen til å
opprettholde disse i den kommende kommuneplanen. Det har vært noen runder tidligere, men vi ønsker
at vi i samarbeid kan finne en felles vei videre, slik at arealet blir klargjort til bolig og det kan realiseres ut
fra den avtalen som ble skrevet mellom grunneier og Karmøy kommune helt i starten av regulering
avtalen. Vi tar det derfor som en selvfølge at reguleringsplan gnr.61/13 nå 61/169 Midtstokke Sør,
opprettholdes i den reviderte kommuneplan strategien 2020-2023.
Dette området kan bidra til kommunens overordnede mål om at dens innbyggere kan få «bo og leve i
helsefremmende lokalsamfunn «jft. Samfunnsdelen av forslaget til revidert kommuneplan, da det ligger
tett opp mot ett av Karmøys mest brukte turområder, Melstokkevannet og Sålefjellet.
Vi viser også til hyggelig møte med rådmann Vibeke Johnsen 03.03.2020.

Med vennlig hilsen

Synnøve Løberg
på vegne av Anne Elise og Dagfinn Løberg

Fra: Jan Marton Jensen <postmarton@gmail.com>
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 10.32
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Kommunal planstrategi 2020‐2023

Her kommer en uttalelse til den kommunale planstrategien for 2020-2023:
Behov for mer fokus på og målrettet, strategisk og langsiktig arbeid med:
- eiendomskjøp
- arealplanlegging
- reguleringsplaner
Gode kommunale samfunnsplaner og gode overordnede arealplaner reduserer sin verdi hvis de ikke i tide kan følges opp
med konkrete tiltak innen arealplanleggingen.
For å følge opp de overordnede planene må man ha:
- Tilgjengelige arealer/eiendommer på riktig sted
- Godkjente reguleringsplaner
Om godkjente reguleringsplaner
Arbeid med reguleringsplaner må startes i tide og slikt arbeid må være pinlig nøyaktig.
Det er flere ferske eksempler i kommunen hvor det kunne vært mer optimale løsninger:
- Ha startet arbeid med reguleringsplan for nærliggende offentlig område ved sykehjemmet i Skudeneshavn i tide.
(Tilstøtende område var stadfestet som offentlig område allerede i godkjent arealplan 16.6.2015)
- Vært nøyaktig nok i reguleringsbestemmelsene for nye Stangeland barneskole.
(Uklare reguleringsbestemmelser ga ett års forsinkelse i prosjektet)
Om tilgjengelige arealer på riktig sted
Et særdeles viktig forutsetning ... men også vanskelig.
Da må man ha en langsiktig strategi for tilegning av strategiske områder for offentlig bebyggelse eller samfunnsutbyttelse.
Og man må ha et virkeapparat som kan jobbe langsiktig med eventuelle oppkjøp.
Det er et paradoks at Karmøy kommune har kjøpt dyr skoletomt på Åkra ... men vedtatt utbygging på Vea der man må lete
etter egnet tomt.
Det er også et paradoks at Karmøy bygger viktige offentlige bygg som sykehjem "på landet" ... mens de tre byene utarmes.
Anbefaling
Karmøy kommune må ha en strategi for oppkjøp/eierskap av eiendommer/arealer som er sentrale for gjennomføring av
kommunens langsiktige planer.
Og gjennomføringen av strategien må ha et klart eierskap.
Videre må arbeidet med reguleringsplaner kvalitetsikres ... oppstart i tide ... og kontrollert innhold.
Det bør etterses om ansvaret for begge disse arbeidsoppgavene krever omorganisering/formalisering av eierskap i
organisasjonen.
Skudeneshavn 16. mars 2020
Jan Marton Jensen

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 38/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - STRATEGI FOR MATPRODUKSJON
Formannskapet behandlet saken den 09.12.2019, saksnr. 142/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Strategi for matproduksjon» for temaene jordbruk, fiskeri, og
havbruk, som et tillegg til kommunens «Strategiske næringsplan 2018-2023».
2. Tema om havbruk skal det arbeides videre med i 2020, og koordineres med arbeidet med
«Havromstrategi» som er bestilt av Regionrådet for Haugalandet.

SAKSPROTOKOLL - STRATEGI FOR MATPRODUKSJON
Kommunestyret behandlet saken den 16.12.2019, saksnr. 145/19
Behandling:
Netland Kolstø (Ap) foreslo:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Netland Kolstø (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.
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STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY BEHANDLING)

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Strategi for matproduksjon» for temaene jordbruk, fiskeri, og
havbruk, som et tillegg til kommunens «Strategiske næringsplan 2018-2023».
2. Tema om havbruk skal det arbeides videre med i 2020, og koordineres med arbeidet med
«Havromstrategi» som er bestilt av Regionrådet for Haugalandet.
3. I likhet med mål og strategier i «Strategiske næringsplan 2018-2023» innarbeider
rådmannen «Strategi for matproduksjon» i kommunens planarbeid, saksbehandling og
operativ drift i kommunens ulike etater.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Under behandlingen av «Strategisk næringsplan 2018 – 2023» i kommunestyret 17.12.2017, ble det
gjort et tilleggsvedtak som lyder:
«Etter implementering av innspill fra næringslivet revideres planen første halvdel av 2018. I revidert plan
skal det fremgå strategi for utvikling av matproduksjon med temaene jordbruk, havbruk og fiskeri».
Kommunestyrets bestilte en særskilt strategi for primærnæringene. Disse tre sektorene eller
bransjene er svært ulike og har relativt omfattende reguleringer, nasjonale strategier og føringer.
Særlig gjelder dette landbrukssektoren og fiskerisektoren. På mange måter blir kommunenes
«strategi» mer å komplementere de nasjonale strategiene. I havbrukssektoren er det
akselererende endringstakt som krever særlig fokus, aller mest innen havgående oppdrett. Det er
derfor blitt brukt noe ressurser på å få innsikt i disse sektorene for å forstå hvor er det
kommunen kan komplementere nasjonale strategier og tiltak. Arbeidet med strategi for
matproduksjon har derfor vært mer omfattende og tatt lenger tid enn antatt. Status i arbeidet ble
presentert i formannskapet 17.12.2018, og har etter dette fortsatt med flere arbeidsmøter med
Karmøy Fiskarlag, Karmøy Bondelag, Karmøy Bonde- og Småbrukarlag, Karmøy Sau og Seit,
samt deltakelse på konferanser og seminarer om tema med fylkesmannen, Rogaland
fylkeskommune og nabokommuner.
Karmøy kommunestyret behandlet «Strategi for matproduksjon - jordbruk, fiskeri og havbruk»,
16. desember 2019, sak 145/19, og gjorde følgende vedtak:
«Saken utsettes»
Begrunnelsen for utsettelsen er basert på forståelsen av «ordskiftet» under
kommunestyrebehandlingen. Begrunnelsen var rettet mot kapittel 2 om «jordbruk». Strategier
for «fiskeri» og «havbruk», gav kommunestyret inntrykk av å være tilfredsstillende.
Arbeidet i denne omgang er derfor konsentrert til «jordbruk», hvor det er gjennomført et nytt
arbeidmøte 29.01.2020 med Karmøy bondelag, Karmøy Bonde- og Småbrukerlag, og Karmøy Sau
og Geit. Karmøy Næringsråd var også representert. I dette møtet ble det enighet om mål for vekst
og verdiskaping. Det ble også gjort noen mindre justeringer og presiseringer i planen. Etter møtet
har Karmøy Bondelag utarbeidet et høringssvar. Dette er vedlagt saken. Noen av innspillene er
innarbeidet i strategien. Ørige tema er regulert i nasjonale bestemmelser eller ordninger, som
bondeorganisasjonenes egne sentrale organisasjoner trolig kan ha større påvirkningskraft på enn
det Karmøy kommune har. Temaene i høringssvaret er omtalt under avsnitt «Vurdering».
I ordskiftet i kommunestyre ble det også etterspurt en «handlingsplan». «Strategi for
matprodusjon» er et tillegg til «Strategisk næringsplan 2018 – 2023» som ble vedtatt i 17.12.2017.
Del to av vedtaket fra 2017 lyder:

«Rådmannen innarbeider og implementerer mål og strategier for næringsutvikling i kommunens
planarbeid, saksbehandling og operativ drift i kommunens ulike etater».
Det forutsettes derfor at rådmannen på samme måte innarbeider og implementerer «Strategi for
matproduksjon» i kommunens planarbeid, saksbehandling og operativ drift i kommunens ulike
etater. Det er derfor ikke utarbeidet en egen «handlingsplan», selv om noen av strategiene kan
oppfattes å være relativt operative.

Vurdering:
Denne vurderingen tar i hovedsak utgangpunkt i de tema og innspill som Karmøy Bondelag har
gitt til «Strategi for matproduksjon» som ble behandlet i kommunestyret 16.12.2019. Flere av
temaene er innarbeidet i siste versjon av strategien. Noen av innspillene er knyttet til tema som er
regulert av nasjonale strategier og bestemmelser, og er ikke innarbeidet i strategien, se vedlegg til
saken.
Generelt
Primærnæringene jordbruk, fiskeri og havbruk, er viktige for landets matsikkerhet. Det er også
en av årsakene til at rammebetingelsene for disse næringene styres nasjonalt, hvor det er svært
begrenset handlingsrom på kommunalt nivå. I dag er Norge 50 prosent selvforsynt med
egenprodusert mat. Hvis man bare inkluderer matproduksjon basert på norsk produsert fôr,
synker selvforsyningsevnen til ca. 40 prosent. Stor fiskeeksport fører til at «dekningen» kunne
vært opp mot 90 prosent om alt fiskeri hadde blitt konsumert innenlands. (Kilde: Landbruk.no –
Norsk Landbrukssamvirke, 2019).
Hovedfokuset i arbeidet med næringsplanen i 2017 og strategi for matproduksjon, har vært
hvordan kommunen kan bidra til økt verdiskaping. I de fleste næringer er regnskapstall offenlige
tilgjengelig. Landbruket er mer preget av personlige familieforetak, og regnskapstallene er ikke
like lett tilgjengelige. Det er likevel utført gode analyser for verdiskaping i landbruket som gir et
godt sammenligningsgrunnlag med andre næringer. Kildematerialet som er benyttet i strategien
er primært hentet fra en analyse opprinnelig bestilt av Norges Bondelag, avdeling Rogaland, som
er utført av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) i 2019. Rapporten heter «Verdiskaping i
landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland», NIBIO, vol 5, rapport 38, 2019), og viser
verdiskapingen i 2017. Dette er samme rapport som Fylkesmannen i Rogaland støtter seg på.
Rapporten viser at antall årsverk i primærleddet i landbruket og landbruksbasert industri til
sammen bidrog med ca. 1,1 prosent av den totale verdiskapingen i kommunen. Primærnærdelen
av landbruket sysselsetter ca. 218 personer, som utgjør ca. 1,4 prosent av sysselsetningen i
kommunen.
Effektivt landbruk
Tradisjonelt har landbruket i Karmøy kommune blitt drevet som kombinasjonsbruk mellom
husdyr, grønnsaker og fôrproduksjon, og fiske. «Fiskarbonden» har i nyere tid byttet ut fiske
med industriarbeid eller andre tilleggsyrker. Eiendomsstrukturen preges fortsatt av mange små
og lange teiger, og gjør moderne landbruksdrift krevende. Totalt er det 1.117
«landbrukseiendommer» i kommunen. Gjennomsnittstørrelsen er på 46 dekar. Det betydelig
lavere enn gjennomsnittet for Haugalandet på 64 dekar, og i Rogaland på 94 dekar.

Antall jordbruksforetak er derimot betydelig lavere, med 225 foretak. Gjennomsnittstørrelsen er
på 225 dekar, som er noe lavere enn gjennomsnittet i Rogaland på 255 dekar, men høyere enn
gjennomsnittet for Haugalandet på 214 dekar. Dette viser at landbruket i kommunen har lykkes å
samle midre landbrukseiendommer i større landbruksforetak for mer rasjonell drift. Arbeidet
med «konsolidering» av landbrukseiendommer i færre og større landbruksforetak må fortsette
for å få et framtidsrettet landbruk. Det er grunneierne og bøndene selv som styrer denne
utviklingen. Gjennom landbrukskontorets tillrettelegging bidrar kommunen i prosessen,
herunder fordeling av tilleggsjord
Jordvern
Jordbruksareal er næringsareal, og for en kapitalintensiv næring med små marginer er det
avgjørende for bøndene at det er forutigbarhet i arealdisponeringen.
Karmøy kommunestyre vedtok «Jordvernstrategi» 01.07.2019, sak 84/19. Målet i
jordvernstrategien er utarbeidet etter samme logikk som regional jordvernstrategi for Rogaland:
«Jordvernstrategi for matfylket Rogaland». Kommunens jordversstrategi implementeres ved at
dokumentet skal ligge til grunn i utarbeidingen av nye arealplaner i Karmøy; kommuneplan,
kommunedelplan og reguleringsplan. Det er spesielt viktig at jordvernstrategiens ambisjon, mål
og prinsipper innarbeides i kommuneplanens arealdel, som er planlagt blir rullert 2021-2023. .
Kommunestyret gjorde også et tilleggsvedtak om at måltall for omdisponering av jord blir
revurdert i den forbindelse. Vedtaket lyder:
«Kommunestyret viser til innspill fra både fylkesmannen og fylkeskommunen og ber rådmannen se til at
måltallet på omdisponering av jord blir gjenstand for grundig vurdering ved neste rullering av
kommuneplanen».
Mellom 2009 - 2018 er det omdisponert i gjennomsnitt rundt 70 dekar jordbruksareal årlig i
Karmøy kommune. Målt i dekar er det 7 kommuner i Rogaland som har omdisponert mer
jordbruksareal.
I arbeidet med «Strategi for matprodukusjon» er det grunnlag som tyder på at kommunens
jordvernmål om at maksimal gjennomsnittlig nedbygging av jordbruksareal ikke skal overstige
mer enn netto 25 dekar årlig, må skjerpes ytterligere. Det er ønskelig at nødvendig nedbygging
av jordbruksareal må kompenseres med oppdyrking av nytt jordbruksareal. Det er en del
utfordringer knyttet til å oppnå samme produksjonskvalitet ved «omdisponering» av
jordbruksareal. Kommunen har heller ingen lovhjemmel til å kreve at utbyggere og grunneiere
skal tilbakeføre et areal av tilsvarende kvalitet. Dette er utfordringer som bør vurderes i
forbindelse med rulleringen av kommuneplanen.
Kapitalintensiv næring
Landbruket er en kapitalintensiv næring med store investeringer og små marginer. Stordrift er
derfor en forutsetning for å lykkes med effektiv verdiskaping. Jordbruksareal må forvaltes på
samme måte som næringsareal slik at det gir forutsigbarhet for bøndene å investere i egen
næring. Innovasjon Norge har særlig ordninger for å gi investeringsstøtte og lån til
landbruksforetak (bl.a. IBU-midler). Tilskudd til forskning gis bl.a. gjennom Regionalt
forskingsfond Vestlandet. I likhet med andre næringsdrivende kan lokale landbruksforetak også
søke hjelp til produkt- og tjenesteutvikling hos Skape.no, Næringshagen (Rogaland

Ressurssenter AS) og Inkubatoren (Validé Haugesundregionen AS), samt kapital fra kommunens
næringsfond, Karmøy Næringsfond AS.
Salg av lokale landbruksprodukter
Kommunen gjør pr. i dag marginale innkjøp direkte fra lokale matprodusenter. Kommunen er
bundet av offentlige innkjøpsbestemmelser, og derfor foregår innkjøp fra lokale matprodusenter
gjennom anbud og rammeavtaler med de store landbrukssamvirkene. Det gjøres unntaksvis noen
mindre lokale innkjøp innenfor maksimalgrensene. I «Strategisk Næringsplan 2018 – 2023» er en
av strategiene å implementere bruk av «Innovative anskaffelser» for å fremme lokal
leverandørutvikling og jobbskaping. I dette arbeidet er det naturlig å se på om det kan
tilrettelegges bedre for innkjøp fra lokale matprodusenter. Arbeidet med «Innovative
anskaffelser» forventes å implementeres i 2021 – 2023.
Klimaavtrykk
I likehet med mange andre næringer har landbruket også utfordringer med klimaavtrykket. I
2018 var mye av det strategiske næringsarbeidet knyttet til landbruket konsentert rundt et
prosjekt for anvendelse av «biomasse til biogass». Prosjektet var støttet med midler fra Rogaland
fylkeskommune. Prosjektet var bredt organisert med deltakelse fra aktuelle private virksomheter
og HIM. Samt at alle bondeorganisasjonene var involvert i arbeidet. Det var også dialog med
landbruksnæringen over hele Haugalandet. Prosjektet ble avviklet fordi den økomiske
bærekraften ble vurdert til ikke å være tilstrekkelig i forhold til markedsmessig-, operasjonell- og
finansiell risiko. Høyt kapitalbehov, særlig knyttet til renseanlegg og krevende juridisk regelverk
om offentlige anbudsrunder vanskeliggjorde nødvendig sikring av substratleveranser fra
kommunene. I tillegg kom usikre avsetningsmuligheter for biorestene (avgasset gjødsel) fra
produksjonen. Det siste er knyttet til at denne regionen har begrenset med «spredeareal». Hvis
prosjektet hadde blitt realisert kunne det fått en vesentlig betydning for landbruket i regionen.
Forretningsplanen viste likevel muligheter med andre konfigurasjoner og samarbeidspartnere.
Kilde: «Verdiøkende biomasse (del 3)», 20.12.2018.
Det startet opp et nytt arbeid med planer om et biogassanlegg i Vindafjord, men for bønder i
Karmøy kommune vil avstanden trolig bli for stor. For landbruket i kommunen vil det derfor
trolig være mest aktuelt med å utvikle småskala biogassanlegg ved de største gardsbrukene i
kommunen.

Rådmannens kommentarer:
Det har vært god dialog med de lokale næringsorganiasjonene i de ulike næringene, som har gitt
konstruktive innspill til planarbeidet. Det har også vært god dialog med Fylkesmannen i
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. I tillegg er det hentet innspill fra ulike seminarer og
konferanser i de aktuelle næringene.
Primærnæringene er av nasjonal bred betydning, særlig med tanke på landets matsikkerhet. I
kommunen står primærnæringene samlet for rundt 1,3 milliarder og 700 sysselsatte. Dette utgjør
over 10 prosent av verdiskapingen og over 4 prosent av sysseletningen i kommunen. Fiskeri er
desidert størst og har store synergier med utviklingen av Karmsund fiskerihavn på Husøy.
Karmsund Havn IKS er kommunens viktigste verktøy for å tilrettelegge for denne næringen.
Utfordringene er størst innenfor landbruket. Jordvern og kommunens og arealdisponeringer er

grunnleggende i kommunens strategi for næringen. Havbruk har det største vekstpotensialet.
Teknologiutvikling er en sentral driver i næringen. I tillegg til arealdisponering av havrommet,
er også næringsareal på land viktig for å tilrettelegge for verdiskaping for ny foredlingsindustri.
Parallelt med strategiarbeidet for matproduksjon i landbruket og fiskeri har «Regionrådet for
Haugalandet» bestilt utarbeidelse av en «Havromstrategi» som forventes å være ferdig til
sommeren 2020. Denne strategien er viktig for Karmøy kommune fordi kommunen har store
sjøarealer i vest, hvor det tidligere ikke er gjort noen særskilt arealplanlegging. Primært er
sjøområdene i vest dispontert av interreser innenfor fiskeri, høsting av storalger/stortare, høsting
av skjellsand, natur og verneinteresser. I tillegg har MET Centre interesser i sjøområdet utenfor
Skudeneshavn til testing av løsninger for havenergi, samt at det er en produsent av oppdrettlaks
i sjøområdet rundt Feøy. Sees dette i sammenheng med en stor nasjonal satsning på offhore
vindkraft like vest for Utsira, gir dette et koplekst bilde av interesser som bør bli i varetatt på en
forsvarlig måte. Den regionale havromstrategien vil omhandle hele dette komplekse bildet, og vil
sannsynligvis legge rammebetingelser for utvikling av næringen for «havbruk». De strategiske
føringene blir viktige for kommunen å videreføre i mer operative planer for å tilrettelegge for
verdiskaping og sysselseting. Kommunestyret har allerede bevilget penger med 500.000 kroner til
dette arbeidet i forbindelse med disponering av utbetalinger fra Havbruksfondet i fjor.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen vurderer det som viktig å få vedtatt «Strategi for matproduksjon». De tre sektorene
jordbruk, fiskeri og havbruk er relativt uavhengig av hverandre. Selv om det gjenstår videre
arbeid innenfor havbruk, foreslår rådmannen at dette arbeidet koordineres med Haugaland Vekst
sitt arbeid med den «regionale havromstrategien».
«Strategi for matproduksjon» blir et tillegg til «Strategisk næringsplan». Strategiene må
implementeres i kommunens ordinære planarbeid, drift og forvaltning, og må følges
administrativt opp av næringssjef og landbrukskontoret. Der hvor det kreves finansiering blir det
tilsvarende under ordinære budsjetter i aktuelle driftsorganisasjon, næringssjefen eller hos
landbrukskontoret. Vedrørende havbruk er det allerede bevilget særskilte midler. Andre
strategier som ikke kan finansieres i ordinære budsjetter, må det utarbeides egne saksframlegg
for når strategiene er «modne». Blant annet er noen av strategiene å etablere studier og å
undersøke nærmere. For fiskeri vil kommunens rolle primært følges opp gjennom Karmsund
Havn IKS, via eiermøter eller administrativ oppfølging av selskapet.
Rådmannen i Karmøy, 19.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. «Strategi for matproduksjon», datert 19.03.2020
2. Kommentarer til Strategidokument for matproduksjon fra Karmøy bondelag, mottatt
09.03.2020
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1 Innledning
Under behandlingen av «Strategisk Næringsplan 2018 - 2023», besluttet kommunestyret 11.12.2017
(sak 124/17) følgende: «I revidert plan skal det framgå̊ strategi for utvikling av matproduksjon med
temaene jordbruk, havbruk og fiskeri».
«Strategi for matproduksjon» blir et tillegg til «Strategisk næringsplan». Strategiene må
implementeres i kommunens ordinære planarbeid, drift og forvaltning, og må følges administrativt
opp av næringssjef og landbrukskontoret. Der hvor det kreves finansiering blir det tilsvarende under
ordinære budsjetter i aktuelle driftsorganisasjon, næringssjefen eller hos landbrukskontoret.
Vedrørende havbruk er det allerede bevilget særskilte midler. Andre strategier som ikke kan
finansieres i ordinære budsjetter, må det utarbeides egne saksframlegg for når strategiene er
«modne». For fiskeri vil kommunens rolle primært følges opp gjennom Karmsund Havn IKS, via
eiermøter eller administrativ oppfølging av selskapet.
Jordbruk, havbruk og fiskeri er svært ulike sektorer, og er beskrevet i dette tillegg til næringsplanen i
tre ulike kapitler. Det er hentet innspill til planarbeidet fra ulike møter hvor de ulike næringene har
vært representert. Status i arbeidet ble presentert i formannskapet 17.12.2018, og arbeidet har
fortsatt etter dette. De viktigste bidragsyterne har vært: Karmøy Fiskarlag, Karmøy bondelag, Karmøy
Bonde- og Småbrukerlag, og Karmøy Sau og Geit.
I planarbeidet er det forsøkt å få en riktig forståelse av verdiskapingen, investeringsbehovet,
sysselsetningen, ringvirkningene og skatteinntektene, slik at planarbeidet foreslår
komplementerende strategier for å tilrettelegge for økt verdiskaping i de tre sektorene: landbruk,
fiskeri (primær næring), og havbruk.
Parallelt har «Regionrådet for Haugalandet» bevilget kr. 300.000 til å utarbeidelse av en
«havromstrategi». Dette vil være et viktig strategiarbeid for Karmøy kommune, og det vil være
hensiktsmessig at området «havbruk» blir koordinert med det regionale arbeidet. Karmøy kommune
har store sjøområder mot vest som har stort potensiale for økt verdiskaping. Den teknologiske
utvikling av havgående havbruk er i rask utvikling. Dette inkluderer ny bioteknologi for innhøsting og
bearbeiding av storalger/stortare. Samtidig som aktører innen havenergi ønsker sjøareal for sin
verdiskapning. Alle disse interessene skal balanseres med de eksisterende interessene for fiskeri,
natur og miljø. Arbeidet vil bli utfordrende og krevende, og det foreslås at området «havbruk»
avventes og koordineres med arbeidet for den regionale «havromstrategien» som er planlagt ferdig
til sommeren 2020. Denne strategien må videreføres i en handlingsplan for å tilrettelegge for
næringsutvikling og verdiskaping i kommunens sjøarealer. Til dette arbeidet har kommunestyret
allerede bevilget 500.000 kroner fra tidligere utbetaling fra Havbruksfondet (sak 136/18, 17.12.2018).
Næringsutvikling handler om å legge til rette for verdiskaping og sysselsetning. «Verdiskaping» er det
samme begrepet som benyttes for «bruttonasjonalprodukt» i nasjonalregnskapet. I et
bedriftsregnskap beregnes verdiskaping fra bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og
tjenester. Eller sagt på en annen måte: Bedriftens verdiskaping tilsvarer driftsresultat før
avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA), korrigert for lønnskostnader (d.v.s. eksklusive
lønnskostnader). For landbruket er verdiskaping satt lik summen av inntekter inklusivt tilskudd, pluss
familiens arbeid på nyanlegg, minus summen av kostnader før avskrivinger, pluss kostnader til innleid
hjelp, pluss kostnader til jordleie («Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland»,
NIBIO, vol 5, rapport 38, 2019).
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2 Jordbruk
2.1 Verdiskaping og sysselsetning
1200 Rogaland
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Figur 1. Kilde: NIBIO-rapport nr. 38, 2019

Verdiskaping i landbruket i Rogaland er kartlagt av NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) på oppdrag
fra Norsk Bondelag, avdeling Rogaland, og jordbruk er beregnet til 3 milliarder kroner i 2017. I tillegg
kommer verdiskaping fra skogbruk på 153 MNOK, og landbruksbasert industri på 2,9 milliarder.
Verdiskaping fra jordbruk hadde en årlig vekst på 0,8 prosent siden siste analyse i 2014. Av den totale
verdiskapingen i landbruket i Rogaland, kommer 60 prosent fra kommunene på Jæren, 18 prosent fra
Ryfylke, 13 prosent fra Haugalandet og 9 prosent fra Dalane. 10 prosent av jordbruksarealet i Norge
er i Rogaland. Det var søkt tilskudd til 991.000 dekar jordbruksareal. Gjennomsnittsbruket i Rogaland
er på 255 dekar. Totalt var det registrert 10.383 landbrukseiendommer og 4.176 jordbruksforetak i
Rogaland i 2017. Av disse var 925 landbruksforetak på Haugalandet med et snitt areal på 214 dekar. I
Karmøy kommune er det 225 landbruksforetak med et snitt areal på 225 dekar.
Ved beregningen av verdiskapingen er offentlige tilskudd på 1,4 milliarder kroner (17,5 prosent)
inkludert i produksjonsinntektene som totalt utgjør 8 milliarder kroner. «Produksjonsinntekter» er
verdien av varer og tjenester som er produsert i løpet av året. Av produksjonsinntektene var salgs- og
markedsinntektene på 6,6 milliarder.
Av samlet verdiskaping kom 45 prosent fra melkeproduksjon, 12 prosent fra svinehold, 11 prosent fra
veksthusproduksjon og 9 prosent fra sauehold, 9 prosent fra egg- og fjørfekjøttproduksjon og 8
prosent fra kjøttproduksjon med ammeku. Ut over grovfôrproduksjon, er det lite planteproduksjon i
Rogaland. Verdiskaping frå frukt, bær, grønsaker, poteter og korn er beregnet til 5 prosent av samlet
verdiskaping i 2017. Pelsdyrhold og birøkt bidrog med 1 prosent.
Sysselsettingen knyttet til jordbruk i Rogaland er beregnet til 6 310 årsverk. Dette er en nedgang på
109 årsverk, eller 201.000 færre timer siden 2014. Dette betyr at veksten i jordbruket blir drevet av
«produktivtetsvekst», ikke «sysselsettingsvekst». Fra 2014 til 2017 er verdiskapingen i jordbruket i
Rogaland økt med ca. kr 19.000 pr. årsverk til kr. 476.513 pr. årsverk. Det er også stor variasjon i
mellom produksjonstypene. Egg og fjørfekjøtt som har den høyeste verdiskaping pr. årsverk med kr
1.009.000, fulgt av svinehold på kr 609.000, og melkeproduksjon på kr 554.000. Lavest er sauehold
med kr 215.000 pr. årsverk.
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Figur 2: Kilde: NIBIO-rapport nr. 38, 2019

Landbruket på Haugalandet har en verdiskaping på 394 MNOK fra jordbruk, 36 MNOK fra skogbruk,
og 47 MNOK fra tilleggsnæring, tilsammen 477 MNOK. Antall årsverk knyttet til jordbruk er 941,6
som gir en verdiskaping på kr. 418.118 pr. årsverk (eksklusiv skogbruk og tilleggsnæring).
I tillegg kommer landbruksbasert industri som har en verdiskaping på 368 MNOK og sysselsetter 414
personer. Primærledd og landbruksindustri gir en samlet verdiskapning på 846 MNOK, og utgjør
rundt 2 prosent av den totale verdiskapingen i privat sektor på Haugalandet.

1149 Karmøy
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Figur 3: Kilde: NIBIO-rapport nr. 38, 2019

Landbruket i Karmøy kommune har en verdiskaping fra jordbruk på 80 MNOK, 3 MNOK fra skogbruk,
9 MNOK fra tilleggsnæring, og 23 MNOK fra landbruksbasert industri, tilsammen 115 MNOK. Dette
utgjør 1 prosent av den samlede verdiskaping i kommunen. Antall årsverk knyttet til jordbruk er
204,7 årsverk som gir en verdiskaping på kr. 389.350 pr. årsverk i primærleddet, og 498.483 pr.
årsverk totalt. (Landbruksbasert industri sysselsetter 26 personer).
Ikke overraskende viser verdiskapingsanalysen fra NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), at
produktiviteten i landbruket i Karmøy kommune er langt lavere pr. årsverk enn Rogaland som helhet,
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men også rundt 30.000 kroner under gjennomsnittet for Haugalandet. Gjennomsnittet for
kommunen er ca. 561.000 kroner pr sysselsatt samlet for privat og offentlig sektor. Hovedårsaken er
at kommunen har lav andel landbruksbasert industri og en større andel av sauehold enn resten av
Haugalandet og Rogaland. Verdiskaping pr. sysselsatt for sauehold et betydelig lavere enn for mange
andre produksjonstyper, (se tidligere avsnitt). Største utfordringen er likevel knyttet til veksten.
Verdiskapingsveksten i landbruket i kommunen ligger på halvparten av veksten i Rogaland fylke som
helhet, hhv. 1 prosent versus 2 prosent. Dette er likevel bedre enn mange andre kommuner i fylket,
men viser at næringen gradvis mister posisjon.
Dette gjenspeiler seg også i at andelen offentlige tilskudd er tilnærmet dobbelt av gjennomsnittlig
produksjonsinntekt i fylket. Salgs- og markedsinntektene utgjør 70 prosent, og offentlige tilskudd
utgjør ca. 30 prosent. Gjennomsnittet i Rogaland er ca. 17,5 prosent fra offentlige tilskudd.
Verdiskaping fra melkeproduksjon og saueproduksjon er omtrent lik i kommunen og utgjør rundt 60
prosent, men utvikling er på vei ned. Derimot er det en oppgang i kjøttproduksjon med ammeku og
svineproduksjon, som er det tredje og fjerde største produksjonsområdet med h.h.v. 18 og 14
prosent av verdiskapingen. Vekst har det også vært i eggproduksjon og birøkting.
Landbrukets synergier for andre næringer ble siste gang analysert i Rogaland i 2013. Da ble det
estimert en sysselsettingsmultiplikator på 2,23. Det vil si at en sysselsatt i landbruket i Rogaland
sysselsetter 1,23 personer i andre næringer. Overføres dette forholdstallet til Karmøy kommune,
betyr det at de 205 årsverkene i primærlandbruket bidrar til ytterligere 252 årsverk i privat sektor i
kommunen. Samlet utgjør dette litt over 2 prosent av sysselsetningen i kommunen.
Verdiskapingsanalysen fra NIBIO oppgir dessverre ikke tall for skatteinngang til kommunene, (jmf.
«Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland», NIBIO, 2019).

2.2 Tilleggsnæringer
I Rogaland er det 43 prosent av gardsbrukene som driver tilleggsnæring. I Norge er Buskerud på topp
med 73 prosent, og Finnmark på bunn med 34 prosent.
Tilleggsnæring er delt inn i 11 ulike driftsarter. «Leiekjøring» og «utmarksnæring» er mest vanlig som
tilleggsnæring i Rogaland, h.h.v. 27 prosent og 25 prosent. «Utleie» utgjør 22 prosent, «ved» og
«juletre» utgjør 11 prosent, og «turisme» utgjør 6 prosent. I Karmøy kommune utgjør
tilleggsnæringer rundt 9 MNOK, eller ca. 10 prosent av verdiskapingen, og er økende. Fordeling
mellom driftsartene internt i kommunen foreligger det ikke tall på.
«Inn på tunet» er en type tilleggsnæring som det satses på over hele landet. Dette er et samarbeid
mellom gårdsbruk om å tilby velferdstjenester. Dette er mest rettet mot oppvekst og opplæring,
arbeid og arbeidstrening, samt helse og omsorg. I Karmøy er det flere gardsbruk som er tilknyttet til
«Inn på tunet», blant annet: Bøtoppen, Snurrevarden gård og Ørevik gård.

2.3 Regulatoriske rammebetingelser
Internasjonalt påvirkes landbruket i Norge av primært en planlagt politikk for å bygge ned det norske
tollvernet. Dette skjer gjennom nye frihandelsavtaler under WTO-regelverket og EØS-avtalen. Dette
setter økt krav til et kostnadseffektivt landbruk, og næringens innovasjonsevne for å utvikle
produkter hvor markedet har høyere betalingsvilje.
Klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015 vil være gjeldende fra 2020, setter også krav til landbruket
med kraftige reduksjoner i utslipp til luft og vassdrag. Bruk av plantevernmidler og medisinering gir
også store utfordringer i forhold til at giftstoffer akkumuleres opp i næringskjedene. Samtidig vil
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verdens befolkningsvekst føre til økt etterspørsel etter mat og andre naturressurser. Dette fører til et
dilemma i forhold til klima- og miljøsituasjonen.
Det pågår også en offentlig debatt om landbrukets påvirkning på klima og utslipp av klimagasser.
Universitetsmiljøet ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) påpeker at det er to
ulike «kretsløp» man bør være bevisst på vedrørende klimagasser som metan og CO2. Det ene
kretsløpet er en naturlig prosess, og omtales som «det korte karbonkretsløpet» fra drøvtyggere. Det
andre er kretsløpet er menneske-skapt og omtales som «det lange karbonkretsløpet» hvor metan og
CO2 frigjøres til atmosfæren fra fossile kilder. NMBU vises blant annet til ny forskning som anbefaler
å differensiere reduksjonsmålene mellom «biologisk metan» og «fossilt karbon». Det hevdes også at
landbruket har redusert utslipp av «biologisk metan» med 1,4 prosent fra 2017 til 2018. Trolig er
miljøsaken viktigere å fokusere på i landbruket enn klimasaken, som f.eks.: forurensing av vassdrag
ved bruk av kunstgjødsel/nitrogen/fosfor, plantevernmidler som akkumuleres i næringskjeden, plast
og annet miljøavfall.
Det milde klima i regionen gir også mulighet for at dyr kan gå mer ute på beiter enn andre steder i
landet, men Haugalandet har likevel samme pålegg om å sette opp ly og dyrerom som i andre kaldere
klimasoner. En regulering som er mer tilpasset klimasonene kan bidra til økt verdiskaping, og er et
tema som sentrale ledd i bondeorganisasjonene bør ta opp med statlige myndigheter. Kommunen
bør støtte et slikt initiativ fra lokale bondeorganisasjoner.
Utover internasjonale avtaler styres rammebetingelsene for landbruket primært på nasjonalt nivå, og
kommer særlig til uttrykk i det årlige «jordbruksoppgjøret». Dette er forhandlinger mellom staten og
de to organisasjonene Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Avtaleforhandlingene
fører fram til priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.
På kommunalt nivå er det primært kommunens arealplaner som setter viktige rammebetingelser for
landbruksnæringen. Dette planarbeidet er regulert i Plan og bygningsloven.
I forhold til klima og miljø ble det i 2017 og 2018 arbeidet med utvikling av et større biogassanlegg.
Dette var et samarbeid mellom kommunene på Haugalandet, private virksomheter og
bondeorganisasjonene. Det ble utarbeidet en forretningsplan som ikke viste en tilstrekkelig
økonomisk bærekraft i forhold til markedsmessig-, operasjonell-, og finansiell risiko. Viktige
utfordringer var høyt kapitalbehov, særlig knyttet til renseanlegg, krevende juridisk regelverk om
offentlige anbudsprosesser som vanskeliggjø sikring av nødvendige substratleveranser fra
kommunene, samt usikre avsetningsmuligheter for biorestene fra produksjonen. Det siste er knyttet
til at denne regionen har begrenset med «spredeareal». Forretningsplanen viste likevel et
forretningspotensiale hvis det ble lagt opp til andre konfigurasjoner og samarbeidspartnere. Kilde:
«Verdiøkende biomasse (del 3)», 20.12.2018. Det arbeides med planer om et nytt biogassanlegg i
Vindafjord, men for bønder i Karmøy kommune vil avstanden trolig bli for stor. For landbruket i
Karmøy kommune vil det derfor trolig være mest aktuelt med å utvikle småskala biogassanlegg hos
ved de største gardsbrukene i kommunen.

2.4 Gardsbruk og jordbruksareal
I Karmøy kommune er det lang tradisjon for deltidsbruk. Historisk var det en kombinasjon mellom
landbruk og fiske. Senere mellom landbruk og industriarbeid på Hydro, og i dag mellom landbruk og
et bredt utvalg av yrker fra håndverk, offshore, og mer akademiske yrker.
De siste 10 årene har det vært en nedgang over hele Rogaland fylke i antall småbruk under 100
dekar, og mellomstore bruk mellom 100-299 dekar. Store bruk over 300 dekar har økt i antall.
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I Karmøy kommune mottok totalt 227 gardsbruk produksjonstilskudd og avløysertilskudd i 2019. Det
ble utbetalt 47,7 MNOK i «produksjonstilskudd» og 7,2 MNOK i «avløyser tilskudd». Det er
landbruksdirektoratet som administrerer tilskuddsordningen. Tilskuddene varierer fra ca. 900.000 til
under 5.000 kroner pr. gardsbruk og viser en stor variasjon i størrelsen på gardsdriften. I antall er det
sauebruk som det er mest av i kommunen. Rundt 130 bruk driver med sauehold. Mange er små. Kun
26 bruk har flere enn 100 sauer. Til sammenligning er det ca. 64 gardsbruk med
storfe/kjøttproduksjon, 27 melkeprodusenter, 11 birøktere, og 5 grisebruk som mottar
produksjonstilskudd, (kilde: Temakart).
Landarealet i Karmøy kommune består av totalt ca. 220.000 dekar, hvorav ca. 60.000 dekar (27
prosent) er definert som jordbruksareal. Av dette igjen er ca. 51.000 dekar definert som
jordbruksareal som er i drift. Ca. 52 % av jordbruksarealet i Karmøy er definert som «innmarksbeite».
(Kilde: «Arealbarometer», NIBIO, 2014).

Kart: «Oransje» viser fulldyrket jord – «gult» viser innmarksbeite. «Skravert» viser viktige
landbruksområder, (kilde: Temakart Rogaland)
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Begrepet «jordbruksareal» er definert i tre typer (jmf. kommunens jordvernstrategi):
 «Fulldyrka jord»: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til
åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.
 «Overflatedyrka jord»: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at
maskinell høsting er mulig.
 «Innmarksbeite»: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes
maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av kulturgras eller beitetålende urter.
De siste 12 årene er det blitt «nedbygget» 790 dekar landbruksjord i Karmøy, ca. 70 dekar i årlig
gjennomsnitt. Dette tilsvarer nedleggelse av mellom 3 – 4 gardsbruk i kommunen målt i
gjennomsnitt areal pr gardsbruk. I Rogaland er det 7 kommuner som omdisponert areal mer enn
Karmøy kommune. Noe av denne nedbyggingen står bøndene selv for. Andre deler gjøres gjennom
offentlig omdisponering gjennom arealplanlegging til bolig, næring, samferdsel og andre offentlige
funksjoner. I 2018 var det mange dispensasjonssøknader. 166 saker var til høring, 5 strandsaker ble
påklagd, og 7 landbrukssaker ble påklagd. Kommunen må legge til grunn en strengere praksis hvis
nedbygging av jordbruksareal skal unngås.
Noe utbyggingsareal blir også tilbakeført til LNF-formål. I arbeidet med kommunens jordvernstrategi,
ble det kartlagt kommunens maksimale potensiale for å tilbakeføre areal som ligger innenfor
utbyggingsområder til jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka, og innmarksbeite). Estimatet er på
1.945 dekar. Dette er areal som i kommuneplanens arealdel er definert til «utbyggingsformål», men
er enda ikke regulert til «utbyggingsformål». Potensialet er særlig i områdene: Avaldsnes, Storesund,
Norheim, Spanne, Moksheim og Kolnes/Eikje, men også Åkrehamn og Vea.
Tilsvarende som for andre næringsdrivende er også bøndene avhengig av forutsigbare
rammebetingelser. Større samferdselsprosjekt har ofte lang planleggingshorisont og usikkerhet om
de i det hele tatt blir gjennomført. Slike situasjoner fører til uforutsigbarhet for bøndene og skaper et
«vakuum» i forhold til om det skal satses med nye investeringer i driftsbygninger og andre
driftsmidler.
Et viktig tiltak som Karmøy kommune har gjort, er utarbeidelse av ny «jordvernstrategi». Her er det
definert et mål om nedbygging av landbruksareal ikke skal overstige i gjennomsnitt mer enn netto 25
dekar årlig. Dette utgjør ca. 6% av det regionale jordvernmålet for Rogaland. (Kilde:
«Jordvernstrategi», Karmøy kommune, 01.07.2019, sak 84/19). Bondeorganisasjonene i kommunen
mener dette er for høyt, og ønsker at all nedbygging av landbruksareal skal erstattes med oppdyrking
av tilsvarende arealstørrelse men tilsvarende kvalitet. Verdiskapende areal i landbruket må økes, ikke
reduseres. Det er viktig at jordvernmålet vurderes i forbindelse implementering og kommende
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rulleringen av kommuneplanens arealdel (2021 – 2023). Jmf. også kommunestyrevedtak sak 84/19
hvor revurdering av jordvernmålet var en forutsetning for at jordvernstrategien ble vedtatt.
Eiendomsstrukturen for gardsbruk i kommunen er ikke optimal for effektiv gardsdrift.
Generasjonsskifter og arveoppgjør har ført til oppsplitting av garder og utmark i smale lange teiger.
Dette fører til at dyrkingspotensialet som ligger i mange av jordbruksarealene ikke blir tilstrekkelig
utnyttet. Sambruk kan være en løsning for noen gardsbruk. Utviklingen de senere årene viser at
gardsdriften er blitt mer konsolidert med «landbruksforetak» som forvalter flere
«landbrukseiendommer». Gjennomsnittlig jordbruksareal pr. landbruksforetak (gardsbruk) i Karmøy
kommune, er på 225 dekar. Det er noe lavere enn gjennomsnittet i Rogaland på 255 dekar, men
høyere enn gjennomsnittet for Haugalandet på 214 dekar. Gjøres den samme fordelingen «pr.
landbrukseiendom» i stedet for «pr. landbruksforetak», viser dette et gjennomsnitts areal i Rogaland
på 96 dekar, på Haugalandet 64 dekar, og i Karmøy på 46 dekar pr. landbrukseiendom. Arbeidet med
«konsolidering» av landbrukseiendommer i færre og større landbruksforetak må fortsette for å få et
framtidsrettet landbruk. Landbruket er en kapitalintensiv næring med store investeringer og små
marginer. Stordrift er derfor en forutsetning for å lykkes med effektiv verdiskaping. Utfordringen
knyttet til konsolidering til større gardsbruk ligger i hovedsak på landbruket og grunneierne selv.

2.5 Naturlige rammebetingelser
Et av de viktigste konkurransefortrinnene til Rogaland som et matproduserende fylke er gras- og
beiteressursene i hele fylket. Det er de grovfôrbaserte produksjonene av melk og kjøtt som
kjennetegner et aktivt jordbruk i hele fylket.
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har analysert Norge i klimasoner og konkludert med at
Karmøy kommune har 9.172 dekar som er godt egnet til «fôrkorndyrking», om lite areal egnet for
«matkorndyring» og «matfôrdyring». (Kilde: «Arealbarometer», NIBIO, 2014). Det tyder på at det er
potensiale for mer fôrdyring enn det som er utnyttet i dag. Dette er et tema som kan være egnet til
nærmere utredning og utvikling. Det er naturlig at kommunen støtter et slikt kartlegging om
bondeorganisasjonene tar initiativ.
En annen utfordring for landbruket er gjengroing. Temakart Rogaland viser potensialet for
gjengroing, men gir ikke tilstrekkelig tallgrunnlag som viser utviklingen lokalt.
I Karmøy kommunen er utfordringen med «gjengroing» sannsynligvis mest knyttet opp til
kommunens store utmarksarealer med «kystlynghei». Kystlyngheia benyttes til sau og birøkting.
Organisering av felles «beitelag» i lyngheia kan gi bedre utnyttelse av naturressursene og forhindre
gjengroing. Brenning av lynghei er også et viktig tiltak å regulere gjengroing og vedlikehold av
vegetasjonen. «Lyngbrenning» er blitt mer utfordrende med sterkere regulering fra Brannvesenet og
Mattilsynet. Dette er bakgrunnen for etableringen av «Haugaland Lyngbrennerlag». Formålet er
bedre organisering og gjennomføring av en jevnlig og forsvarlig lyngbrenning. Hvert år tildeles
Landbruksdirektoratet såkalte «SMIL-tiltak», (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Her inngår
tilskudd til skjøtsel, inngjerding og lyngbrenning. Tilskudd gis via fylket og fordeles via kommunens
landbrukskontor, ca. kr. 500.000 årlig.

2.6 Verdikjeden
Produksjon av mat skjer gjennom langsiktige biologiske prosesser, og gjør det krevende med raske
tilpasninger av produksjonen etter svingninger i markedet. Det tar for eksempel tre år å produsere en
«biff». Kua må først bli bedekket før kalven blir født, og må videre fostres opp og slaktes. Når man
setter i gang denne prosessen må bonden være rimelige sikker på at «biffen» blir solgt etter tre år.
Det er derfor etablert «Markedsordninger» i Norge. Formålet er at markedet for jordbruksprodukter
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går i balanse mellom tilbud og etterspørsel, og at bøndene oppnår priser som er i samsvar med det
som avtales i jordbruksoppgjøret.
I Norge er reguleringen av markedet for jordbruksvarer organisert på en særskilt måte hvor næringen
selv påtar seg både det økonomiske ansvaret og ansvaret for å gjennomføre reguleringen. Det er
bøndenes egne bedrifter eller landbrukssamvirkene som er tildelt ansvaret som «markedsregulator».
Dette er Tine (melk), Nortura (kjøtt og egg) og Felleskjøpet (korn), som foreslår og gjennomfører
reguleringstiltak. Beslutningsmyndigheten ligger hos «Omsetningsrådet», hvor næringen har flertall
og kostnaden ved reguleringen tas av den enkelte bonde gjennom en omsetningsavgift.
«Verktøyene» som benyttes er mange, for eksempel: «tidlig slakting», «kollektivt utkjøp» av
produsenter, be myndighetene om å redusere tollen på aktuelle varer, m.m.

Figur 4: Verdikjeden for matproduksjon og matforsyning i det norske markedet. Kilde: "Forsyningssikkerhet - Matforsyning",
Fylkesmannen i Rogaland, 27.07.2018

De ulike landbrukssamvirkene har både en rolle i videreforedling, logistikk, mellomlagring og
distribusjon. Selv om bøndene har en høy grad av horisontal integrasjon i verdikjeden for egne
produkter, er det likevel de tre store matvaregrossistene, som styrer detaljhandelen til forbrukerne
gjennom betydelig innkjøpsmakt. De tre store matvaregrossistene er Coop, Rema, og Norges
Gruppen. I tillegg kommer Bama (for frukt og grønt) og Servicegrossistene som retter seg primært
mot «storhusholdningsmarkedet», med bedriftskantiner, kaféer, restauranter og hoteller.
Selv med godt organiserte «markedsordninger i Norge, hevder SBB at «Norske matpriser økte mest i
Norden». Fra 2005 til 2018 økte «produsentprisene» på norske matvarer med 57 prosent, mens
prisene i Sverige, Danmark og Finland steg henholdsvis 37, 27 og 26 prosent. «Produsentprisene»
menes her priser fra produsent i første ledd i «hjemmemarkedet», uten skatter og avgifter. Det vil si
priser på varer som er produsert og solgt i samme land. «Matvarer» betyr her bearbeidede matvarer
som tilhører næringsmiddelindustrien. Ubearbeidede landbruksprodukter, slik som levende dyr,
korn, rå melk, grønnsaker og frukt er ikke med i produsentprisindeksen (PPI). At Norge står utenfor
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EU, har antagelig bidratt til at matprisene har vært mindre påvirket av opp- og nedgangstider
internasjonalt. (Kilde: SSB, 16.08.2019).
Denne analysen av «produsentprisene» viser også et annet bilde på utfordringene i landbruket, og et
behov for å tenke nytt. Verdikjeden viser en alternativ distribusjonskanal direkte fra
jordbruksprodusent til særegne restauranter og selektive/bevisste forbrukere. Dette
markedssegmentet og markedskanalen er under utvikling. Rekon-ringer er et eksempel. Det er også
etablert flere kompetansenettverk for lokalmat rundt om i landet. Målgruppe er små matbedrifter
(mathåndverk med rundt 10 ansatte). I sørvest organiseres nettverket av Nofima (Norsk
matforskningsinstitutt), som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og
mat. Nofima har kontorer over hele landet, inklusiv Stavanger. Nofima (Rogaland) har også overtatt
arbeidet i næringsklyngen «NCE Culinology» og «Måltidets hus» som ble lagt ned i 2017 i sin
daværende form.
Det gis betydelige midler til forskningsprosjekt og utredninger innen bærekraftig produksjon,
teknologi, mattrygghet, bioøkonomi, og annen utvikling av landbruket. Nofima er en av
hovedaktørene innen denne forskningen.
På Haugalandet er det blitt tildelt VRI-midler (Regionalt forskingsfond) for å etablere et nettverk med
lokalmatprodusenter, restauranter og hoteller. Nettverket ble i 2019 formalisert som et samvirke
under navnet «Smaken av Vikingland» og er en Reko-ring (Haugalandet). Formålet er å arbeide for å
gjøre lokal mat og drikke fra Haugalandet mer synlig og tilgjengelig i markedet og bedre
lønnsomheten for produsentene hvor varene selges uten mellomledd. Samt inspirere innbyggere og
gjester til å utforske Haugalandets unike spiskammers. Bruk av sosiale medier og «Bondens marked»
hvor lokale bønder har kunnet selge sine produkter direkte til forbrukere er to av tiltakene.

2.7 Rekruttering og utdanning
Utdanningsforløpet for en gardbruker er ofte gjennom helt andre fag enn landbruksfag. Særlig i
Karmøy kommune som har kultur for deltidsbruk. I tidligere tider var ofte gardbrukeren fisker i
tillegg. Senere ble det muligheter å kombinere gardsdrift med industriarbeid på Hydro Aluminium, og
i dag kombineres gardsdrift med en stor andre varianter av praktiske eller akademiske yrker.
De ungdommer som ønsker å satse på landbruk har primært to alternative videregående skoler i
fylket å velge mellom. 1) Øksnevad VGS i Klepp kommune, som tilbyr studieretning i «naturbruk»
med inntil 3 år, fram til tittelen «agronom». 2) Tveit Vidaregåande Skule i Nedstrand i Tysvær
kommune, som også tilbyr 3 årlig utdannelse som leder fram til fagbrev og tittelen «agronom».
Av høyskoler i Rogaland har «Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling» på Bryne, tilbud om
utdanning på bachelor-nivå innenfor ulike relevante studieretninger.
Det høyeste studietilbudet finnes ved «Norges miljø- og biovitenskapelige universitet» på Ås
(tidligere kalt Landbrukshøyskolen på Ås).
Det er ikke kjent hvor mange elever og studenter med bosted i Karmøy kommune som velger de ulike
utdanningsalternativene, men Tveit Vidaregående Skule skal ha uttalt til Karmøy Bonde &
Småbrukarlag at det er en økende interesse om studieplass fra ungdom i fra Karmøy kommune.

2.8 Kommunale strategier for å utvikle landbruksnæringen
Utvikling av landbruksnæringen er primært nasjonalt styrt gjennom politikk, landbruksavtale, tiltak
og tilskudd. Likevel er den lokalpolitiske styringen viktig for den lokale landbruksutviklingen. En viktig
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erkjennelse som er viktig å forankre både politisk og administrativt er at «jordbruksareal er
næringsareal». Lokal forutsigbarhet gjennom jordvern er vesentlig for å redusere bøndenes risiko
knyttet til investeringer i gardsdriften.
Mål for landbruksnæringen i kommunen:
Målet for landbruket i kommunen er å oppnå samme vekst i årlige verdiskapning som for
resten av landbruket på Haugalandet, med tilsvarende verdiskapning pr. årsverk.
Det vil si en årlig vekst i verdiskapningen på rundt 2 prosent, og en verdiskapning pr. sysselsatt opp
fra 389.500 til 418.118 kroner pr. årsverk (i 2017-kroner).
Oppsummering av aktuelle strategier er:
1. Implementering av kommunens «jordvernstrategi» i kommuneplanens arealdel, planlegging,
byggesaker og forvaltning, hvor mål for nedbygging av jordbruksareal skal ikke overstige i
gjennomsnitt mer enn (netto) 25 dekar årlig. Jmf. Kommunestyrevedtak 01.07.2019.
Bondeorganisasjonene i kommunen ønsker et mer ambisiøst mål hvor all nedbygging av
jordbruksareal skal erstattes med oppdyrking av areal med tilsvarende størrelse og kvalitet.
2. Arbeide for at leieforhold får en struktur som gir bærekraftig gardsdrift på lang sikt (10 år).
Jmf. forebygge at melkekvoter selges ut av kommunen, og lignende.
3. Tilrettelegge for god forvaltning av kommunens kystlynghei med sauehold, birøkting, og
organisering av felles «beitelag», samt lyngbrenning gjennom Haugaland Lyngbrennelag.
4. Gi råd og veiledning i tradisjonell produkt-, tjeneste- og forretningsutvikling til kommunens
bønder. Herunder utvikling av tilleggstjenester. Viktige verktøy i dette arbeidet er Skape.no,
Inkubatoren Validé Haugesundregionen AS, og næringshagen Rogaland Ressurssenter AS,
samt formidling av VRI-virkemidler.
5. Tilrettelegge for klyngesamarbeid og nettverk, jmf. «Smaken av Vikingland».
6. Vurdere alternative løsninger for bruk av bioteknologi for å omdanne husdyrgjødsel til
biogass.
7. Samarbeide med bondeorganisasjonene om å kartlegge behov for ly og dyrerom for
utegående sau og ammekyr, jmf. forskrift om dyrevelferd.
8. Samarbeide med bondeorganisasjonene om å kartlegge potensiale for bedre utnyttelse av
areal til «fôrkorndyrking», (jmf. «Arealbarometer», NIBIO, 2014).
9. Ved implementering av «Innovative anskaffelser» skal det også tilrettelegges for
leverandørutvikling av lokale matprodusenter.
10. Arrangere årlige arbeidsmøter for å drøfte idéer, muligheter og utfordringer for landbruket i
kommunen
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3 Fiskeri
3.1 Verdiskaping og sysselsetning
I følge Fiskeridirektoratet passerte verdiskapingen innen fiskeri 100 milliarder kroner i 2018.
I «Ringvirkningsanalyse - Karmsund Havn», fra april 2018, viser fire ulike næringsstrukturer, hvor en
er «Sjømat» som inneholder «Fiskeri, Akvakultur og fôrproduksjon». Analysen viser en totalt
verdiskapingen på kr. 2,46 milliarder, en sysselsetning på 3.078 årsverk, og en skatteeffekt på kr. 320
millioner. Tallene gjelder for hele regionens bo-og arbeidsmarked, og er ikke brutt ned på regionens
kommuner eller de fire ulike næringsstrukturene.
For å kunne danne et bilde av verdiskapningen innen fiskeri i kommunen er det gjort en
regnskapsanalyse basert på uttrekk på bransjekoder for «fiskeri», (NACE: 03.11 Hav- og kystfiske).
Denne regnskapsanalysen viser tall for 47 virksomheter i Karmøy kommune som hadde
driftsinntekter i 2018, totalt 341 MNOK. Samlet verdiskapingen i disse virksomhetene var 203 MNOK,
og antall ansatte var 147. Fiskermanntallet viser derimot 160 registrere heltidsfiskere i Karmøy
kommune, og 19 deltids fiskere.
Basert på en verdiskaping på 203 MNOK utgjør dette litt under 2 prosent av den samlede
verdiskaping i kommunen. Fordeles fiskeflåtens verdiskaping på 147 ansatte, gir dette en
verdiskaping pr. ansatt på ca. 1,38 MNOK.
Vedrørende virksomheter som bearbeider fiskeråstoff er det ikke tilgjengelige regnskapstall for alle
virksomhetene. Av de 14 virksomhetene som har virksomhet i kommunen er det tilgjengelig
regnskapstall for kun 8, herunder Skude Fryseri og Karmsund Protein. Disse 8 virksomhetene viser en
verdiskaping på 109 MNOK. Virksomheter som Biomar og Pelagia har hovedkontor i andre
kommuner, og det er underavdelinger som er etablert i Karmøy. Underavdelingene er det ikke
tilgjengelig offentlige regnskaper for. Verdiskapning for disse underavdelingen er da estimert basert
på fordelt antall ansatte viser derimot en verdiskapning i disse to virksomhetene på 146 MNOK.
Samlet for hovedkontorer og underavdelinger blir verdiskapningen rundt 255 MNOK i alle de 14
virksomhetene. Fordelt på totalt 261 ansatte, gir dette estimert verdiskaping pr ansatt på 977.000
NOK.
Samlet sett for fiskeri (fiskeflåte og mottak) er estimert verdiskaping 458 MNOK. Dette utgjør litt over
4 prosent av den totale verdiskapingen i kommunen. Fordeles dette på antall ansatte gir dette en
verdiskaping på 1,1 MNOK pr ansatt. Gjennomsnittet for kommunen er ca. 561.000 kroner pr
sysselsatt. Tallene er ikke helt sammenlignbare, og ikke helt nøyaktige, men viser at fiskeri bidrar til
en betydelig verdiskaping pr sysselsatt. En person sysselsatt i fiskeri har en verdiskaping som i
tilsvarer 2 sysselsatte i gjennomsnitt. Dette viser at bransjen er en meget viktig bidragsyter til
fellesskapet og velferdsmodellen. (Merk at «antall sysselsatte» ikke er helt det samme tallet «antall
ansatte» i arbeidstakerregisteret).

3.2 Regulatoriske rammebetingelser
Fiskerinæringen har en lang historie i Norge, og de spesielle produksjonsforholdene og lange
tradisjoner har bidratt til et komplisert reguleringssystem. Regulering etter fartøys- og redskapstyper
er blant de eldste forvaltningsformene i norsk fiskeriforvaltning, og går mer enn hundrede år tilbake.
Med innføring av «Deltagerloven» (1972) og «Lukkede fiskerier» fikk inndelingen i fartøygrupper mye
større betydning. Etterhvert ble alle de viktigste fiskeriene regulert med totalkvoter, og disse ble
fordelt mellom fartøygrupper. Reguleringer av fartøygrupper og regulering av fiskeriene er i stor grad
vedtatt på bakgrunn av innspill og høringer innad i Norges Fiskarlag.
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I moderne forvaltning inngår individuelle fartøyskvoter. Det er også innført ytterligere reguleringer
for å forhindre at fangstkapasitet øktes med bruk av større fartøy og ny teknologi. Individuelle
fartøyskvoter ansees likevel til å være den mest robuste forvaltningsmekanismen som kan eliminerer
insentivene til å investere i overkapasitet, og «kappfiske». Det er fortsatt regler fra tidligere
reguleringsregimer som er med å begrense hvordan næringen kan utvikle seg. F.eks. at autolinebåter
som ønsker å fiske med annen redskap, for å oppnå bedre lønnsomhet, ikke får lov til dette.
Fiskeriene deles primært i to hovedgrupper. I «Pelagisk fiske» landes omlag 80 prosent av fangstene
med store fartøy. Innen «Hvitfisk» landes om lag 65 prosent av fangstene av kystfartøy med
begrenset mobilitet. Dette har også fått en konsekvens for flåtestrukturen, fordi store
ringnotsnurpere har god mobilitet, mens små kystfartøy ikke har det. Det er mye større antall
landanlegg i hvitfisksektoren, som er en naturlig konsekvens av flåtestrukturen. Det er trolig også
årsaken til en rekke tilleggsreguleringer i verdikjeden for hvitfisk enn for pelagisk fisk, som f.eks.
leveringsplikt, bearbeidingsplikt og industriplikt.
Fartøyene er delt inn i ulike lengder. Den enkelte fisker kan i stor grad selv bestemme hva som er et
hensiktsmessig fartøy, og lengdebegrensingen blir i stor grad sett bort fra. Kvotestrukturering er en
imidlertid fremdeles bundet av hvilken fartøygruppe kvoten opprinnelig hørte hjemme i. Dette betyr
et fartøy på 25 meter, kan ha tildelt en kvote som opprinnelig tilhørte et fartøy på mellom 15 og 21
meter. Derimot kan ikke en kvote tilhørende fartøy under 15 meter ikke overføres til fartøy over 21
meter. Tilsvarende, en kvote med hjemmelslengde under 11 meter (13 meter for kystnot) kan ikke
overføres til fartøy større enn 15 meter. Denne fleksibiliteten er positiv og gjør noen av
flåtegrupperingene mindre viktig i forhold til å valg av hensiktsmessige fartøy, men viser også at
reguleringen ikke lenger er formålstjenlig.
I ny kvotemelding som er til høring, er det foreslått at de som har flyttet kvoter fra 11 meter til 15
meter kan ta kvotene med seg videre. Dette forslaget har ikke fått støtte i verken Norges Fiskarlag,
Kystfiskarlaget eller andre organisasjoner. Det er fortsatt uklart om forslaget blir innført.
Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringen har utarbeidet Stortingsmelding 32, «Et kvotesystem
for økt verdiskaping», som i disse dager er ute på høring. Lokale og regionale fiskerlag har uttrykt en
klar skepsis og bekymring til foreslåtte endringer. Dette ligger på et statlig reguleringsnivå og vil ikke
inngå i en plan for tilrettelegging for lokal fiskerinæring.

3.3 Fiskebåter, redskaper og tillatelser
Nordsjøfiske utøves primært langs «Norskerenna» og på «Nordsjøplattået», i følge Fiskeridirektoratet. Det fiskes med: industritrål, konsumtrål, snurrevad, linefiske (primært på Tampen), samt garn.
Garn fiskes med både til havs og kystnært. Kystnært utøves også teinefiske og rekefiske.
Det er 80 registrerte fiskefartøy i Karmøy kommune, fordelt på alle størrelser. 45 fartøy er av mindre
størrelse, og fisker kun i «åpen kystgruppe». Til de havgående fartøyene er det gitt 3 tillatelser for
pelagisk fiske og 8 såkalte «avgrensede tillatelser» for nordsjøtrål. Øvrige fartøy kommer inn under
«kystflåten» med deltakeradganger fordelt med: 10 for torsk, hyse og sei nord for 62. grad, 13 for
kystmakrell, 5 for NVG-sild, 1 for nordsjøsild, 8 for reke-sør, 9 for tosk-sør, og 9 for leppefisk.

3.4 Naturlige rammebetingelser
Alle fiskebestander har et sesongmønster med beitevandringer, og gyting i en bestemt tidsperiode og
på et bestemt sted. Dette gjør ofte at fisken er mer tilgjengelig på disse tidspunktene, og ofte gir
dette lavere fangstkostnader. Lofotfisket er det mest kjente av fiskeriene basert på en gytevandring.
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Tobisfiske er mellom april og juni i den sørlige delen av Nordsjøen. Fiske etter Nordsjøsild er om
våren og sommeren i sentrale og nordlige del av Norskerenna og vestover til Britisk sektor. Makrellen
fiskes mest om høsten på Tampen og Vikingbanken, samt kystnært og vestover til Britisk sektor.
Makrellen vandrer i store områder og kan ha store variasjoner fra år til år. Både makrell, sild og
hestmakrell fiskes lokalt rundt Karmøy av båter fra denne regionen.
Sesongsvingningene i tilgang på fiskeslagene skaper en spenning i verdikjeden mellom å produsere
fisken med lavest mulig kostnad og å tilpasse tilgjengeligheten av fisk etter etterspørselen, samt å
sikre god kapasitetsutnyttelse og dermed effektivitet i resten av verdikjeden.
Innen pelagisk fiske er september, oktober, november og januar de viktigste månedene for konsum.
For fiskemel- og fiskeolje-produksjon er de viktigste månedene februar, mars, og april, med noe
nedtrapping mot juni, se figur 4.14.

Landbasert virksomhet vil kunne drives mer rasjonelt hvis landingene er jevne mellom år og uten
noen sesongsvingninger, fordi dette gir bedre kapasitetsutnyttelse og lavere kapitalkostnader.
Fleksible bearbeidingsanlegg og logistikktjenester vil kunne øke tilpassinger til et sesongmønster i
tilgang og etterspørsel.

3.5 Verdikjede
I Norge er det forbud mot å omsette fisk utenom fiskesalgslagene. Fiskesalgslagene utøver offentlig
myndighet for Fiskeridirektoratet. Fiskesalgslagene eies av fiskerne, men er med hjemmel i
fiskesalgslagsloven (tidligere råfiskloven) opprettet for å sikre fiskerne oppgjør for fangst. Dette er
eierforholdet er unikt, og Norge er eneste land i verden som har et slik eierstruktur og
ansvarsfordeling. I Norge er det 6 fiskesalgslag, ett for pelagisk fisk (sild, makrell, m.m.) og 5
fiskesalgslag for bunnfisk (torsk, sei, hyse, m.m.) som omsetter fisk etter en geografisk fordeling av
landet:
 Norges Sildesalgslag omsetter pelagisk fisk for hele Norge.
 Norges Råfisklag er det størst og ligger i Tromsø.
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Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag (SUROFI) i Ålesund.
Vest-Norges Fiskesalslag i Måløy.
Rogalands Fiskesalgslag i Egersund.
Skagerakfisk ligger i Kristiansand og dekker Sørlandet, Oslo-området og helt til
svenskegrensen.
De 2 sistnevnte vil fra fra 1.1.2020 hete Fiskehav med hovedkontor i Kristiansand.

Verdikjedene kan illustreres slik:

Figur 5: Illustrasjon av verdikjedene i fiskeri

Karmøy kommune tilhører region sør, som strekker seg fra Rogaland og sørover langs hele kysten til
Svenskegrensen. Regionen tar i mot 475.675 tonn fisk som utgjør 26,2 prosent av alt mottak av fisk i
Norge. Herav landes 250.836 tonn (52,8 prosent) i Karmøy og 204.777 tonn (43,1 prosent) landes i
Egersund. Egersund er nest størst i region sør. I region Vest (Hordaland og Sogn & Fjordane) er
landingen størst i Vågsøy med 108.094 tonn og Flora med 33.216 tonn som nest største mottak i
region Vest. Videre nordover kan nevnes at Ålesund mottar 245.299 tonn, og Tromsø mottar 175.867
tonn. Resten fordeles på mindre mottak oppover til Finnmark. Karmøy kommune har dermed landets
største mottak av fisk. Det er Karmsund fiskerihavn (Husøy) hvor det meste av landingen skjer, men
kun til mel og olje. Ikke til konsum.
I kommunen skjer mottak av konsumfisk hos Skude Fryseri, Åkra Sjømat og K-fisk. Disse tre
mottakene ligger ved andre havner med begrensninger i mulighet for tilkomst for større fiskebåter.
Landingsforskriften reguler mottak av fisk, og setter videre begrensninger at disse mottakene kan
lande konsumfisk ved andre havner enn deres egen. Dette er knyttet til krav til kontroll med veiing og
sluttsedler, m.m.
I Norge finnes det ikke ferskfisk-auksjon, som også begrenser omsetning av ferskfisk til konsum.
Nærmeste ferskfisk-auksjon er Danmark, som har flere: Hanstholm, Skagen, Fiskeauksjonen DK.
Peterhead i Skottland, har også en anerkjent ferskfisk-auksjon. Peterhead er også størst på hvitfiskmottak i Nordsjø-bassenget. Dette betyr at mottak av ferskfisk i Norge må gå via aksjon i Danmark
eller UK.
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Norges Råfisklag arbeider med planer om å prøve ut ferskfisk-auksjon. Det kan gi mer dynamisk og
riktig pris, og forhåpentlig honorere kvalitet på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag. Det er
ikke kjent om det er vurdert å legge ferskfisk-auksjon til Karmsund fiskerihavn Husøy, men en meget
aktuell forretningsmulighet som tyder på at alle organisasjonene og rederiene vil støtte. Med eller
uten aksjon, har containerterminalen på Husøy etablert fraktlinjer som kan eksportere ferskfisk eller
frossen råvare i frysekontainere direkte til markedene i Europa.
Kjøle- og fryserikapasitet i kommunen er også begrenset. Skude Fryseri er et relativt stort fryseri, og
arbeider med å utvide kapasiteten. Skudeneshavn har begrensninger knyttet til tilkomst for de
største fiskebåtene. Bifangster med konsumfisk fra større trålerfartøy, som går til Karmsund
fiskerihavn (Husøy) med industrifangst, er også utfordrende med lovmessige krav i
Landingsforsforskriften. Det er derfor behov for kjøle- og fryserikapasitet i Karmsund fiskerihavn
Husøy.
Salg av fisk over kai direkte til forbruker, er basert på dispensasjon fra fiskesalgslagene til hver enkelt
fisker. Dispensasjonene gis med hjemmel i Fiskesalgslagsloven. Slik dispensasjon gjelder fersk
ubearbeidet fisk, kokt reke og krabbe. Salg over kai foregår flere steder i kommunen, bl.a. i Kopervik.
Salg av fisk direkte fra fisker til restauranter gis det også særskilte tillatelser til. Restauranter og
spisesteder som ligger langt fra de etablerte omsetningskanalene for sjømat kan kjøpe sjømat direkte
fra fisker. Det er ikke kjent om det oppleves som noen begrensninger for denne type salg i
kommunen.
Derimot er det opplevd tilfeller i kommunen hvor «uregistrerte» fiskere selger fangst på det svarte
markedet. Dette er en problemstilling som må overvåkes og følges opp i samarbeid mellom Politi,
Fiskeridirektoratet og NAV.

3.6 Fiskerihavnene:
Karmøy Fiskerlag har laget en oversikt over «aktive» og «delvis aktive» fiskerihavner:
 Karmsund fiskerihavn Husøy – er nasjonal fiskerihavn med flere mottak, liggeplass, og bøteri
 Skudeneshavn har mottak, fryseri og liggeplass
 Sævelandsvik har mottak og liggeplass for båter under 40 meter (K-fisk og Åkrasjømat)
 Åkra har mottak og liggeplass
 Vedavågen har mottak og liggeplass
 Kopervik (Strømsund/Havnegata) salgssted og liggeplass
 Ferkingstad har liggeplass
 Ytraland har liggeplass
 Salvøy har liggeplass
 Sandve er delvis aktiv havn med liggeplass for et par aktive fiskebåter
 Syrevågen er delvis aktiv havn med liggeplass for et par aktive fiskebåter
 Osneshavn er delvis aktiv havn med liggeplass for et par aktive fiskebåter
Fylkeskommunene overtar forvaltningsansvaret for de statlige fiskerihavnene fra Kystverket i 2020.
Dette har skapt et vakuum i forhold til viktige søknadsprosesser for tilskudd til utvikling av
fiskerihavnene.
Utvikling av Karmsund fiskerihavn Husøy er det aller viktigste for fiskerinæringen. Utvidelse av flere
mottak gir bedre priser, som videre gir bedre investeringsevne i bedre fiskefartøy og arbeidsplasser.
Det rapporteres fra fiskebåtrederne at etableringen av ny fiskemel-fabrikk på Husøy har gitt økt
konkurranse på mottak og bedre priser for fiskerne.

Tillegg til «Strategisk næringsplan» for Karmøy kommune

18 av 24
Vår dato

Vår referanse

19.03.2020

19/6443-1

På ønskelisten står følgende tiltak:
 Utvidelse av fiskerikai, og til «ventekai»
 Kjøle- og fryserikapasitet (spesielt for fartøy mellom 40 til 70 meter)
 Mottak av hvitfisk og annen konsumfisk
 Servicekai og miljøstasjon med følgende funksjoner:
o Vaskestasjon med rensing av lensevann (for liten kapasitet i dag)
o Kildesortering av avfall og spillolje, m.m.
o Ferkvann-/drikkevannspåfylling
o Landstrøm
 For øvrige fiskeri-kaier i kommunen (utenom Husøy) er det ønskelig med bedre vedlikehold
og utbedringer. Jmf. tilskuddsordning til utbedring av fiskerihavner
Det har vært mange hendelser den siste tiden med uønskede hendelser knyttet til forurensing. Fra
fiskeri er de primært lukt og forurensning til sjø med tilgrising av strender, brygger og fritidsbåter.
Lossing av fisk fra båtene skjer enten med pumpelossing fra land (tradisjonell), eller vakuum-anlegg
ombord i fartøyet benyttes. Vakuum-anlegg kan gi føre til mye mer spillvann og potensiell
forurensing til vann (opptil 200 tonn vann pr lossing). Det antydes at bruk av lossing med vakuumanlegg som er tilpasset båten blir brukt i økende grad.

3.7 Lokale sjøområder
Kommuneplanens arealdel viser sjøområder som er disponert til sjøbasert næring. Herunder gytefelt,
høsting av tare, uttak av skjellsand, m.m. Kommuneplanen viser også konsesjonsområde for testing
av offshore energi (vind- og bølgekraft), jmf. Hywind. Områder disponeres av MET Centre. Aktiviteten
ved MET Centre har økt den siste tiden og det søkes om nye konsesjoner til nye testinstallasjoner.
Testområdet ligger midt mellom to fiskefelt. Her er avstandene små, og fiskefeltene endrer seg
dynamisk i forhold til råstofftilgangen. Fiskeorganisasjonene uttaler at testområdet er i konflikt med
krepseteiner (faststående fiskeredskap) og rekefeltet. Utfordringen er ikke alltid installasjonen, men
oppakringssystemet og sikkerhetssoner som reduserer adkomst til fiskefeltene.
Haugaland Vekst har også akkurat starte opp arbeidet med utarbeidelse av en ny «Strategi for
Havrom og havvind». Strategien forventes å være ferdig første halvdel av 2020. Dette arbeidet vil
danne underlag for neste revisjon av kommuneplanens arealdel.
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Utdrag av kommuneplanens arealdel

https://www.temakart-rogaland.no/rpsh (næringsfiske)
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3.8 Rekruttering og utdanning
Fiskermanntallet viser en reduksjon i antall fiskere de siste 30 årene, hvor i perioden fra 1988 til 2008
var en nedgang fra 375 yrkesfiskere til 168. Etter 2008 har det være et relativt stabilt nivå med
mindre variasjoner fram til dagens nivå på 147 heltid yrkesfiskere og 13 deltidsfiskere.
Tidligere var det vanlig å begynne som fisker uten utdanning, men i dag er det mulig å ta fagbrev i
kommersiell «fiske og fangst» i videregående opplæring (VG2). I vår region tilby Strand videregående
skole i Ryfylke denne utdanningen. Rundt år 2000 hadde også Åkrehamn videregående skole en
tilsvarende utdanning, men det er det ikke grunnlag for lenger.
Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten SA, melder om at kapasiteten for
lærlingplass er rundt 6 nye lærlinger pr. år. Noen begynner også som «matro» eller «motormann»,
som også er en videregående utdanning som gir et likestilt fagbrev som «fiske og fangst». De store
fiskebåtene er flinke å ta i mot og legger til rette for lærlingplasser, men fiskeflåten er likevel for liten
til å utdanne flere. Det er stor rift om lærlingeplassene og familierelasjoner til fiskebåtrederne blir
naturligvis prioritert. År med «generasjonsskifter» kan det være ekstra utfordrende å finne nok
lærlingplasser. Tidligere fikk lærlinger plass i fiskeflåten i Nord-Norge, men dette har avtatt etter
hvert som utdanningstilbudet i nord også er blitt bedre.
Videreutdanning er via fagskole eller maritim høyskole som styrmann eller videre til kaptein.
Fagskolen på Austevoll i Hordaland har godt omdømme i fiskerinæringen. Fagskolen oppfattes å
være den fagskolen med best fagprogram som er fiskerirelatert. Fagskolen i Haugesund har også
maritime fag, men oppfattes ikke av næringen å være like fiskerirelatert.
For å bli styrmann eller kaptein må det tas treåring høyskoleutdanning i nautikk og deretter praksis
som kadett, før det kan tas nødvendige sertifikater. Reisetid som kadett er avhengig av tidligere
oppnådd fagbrev og/eller fartstid.
I 2015 ble det innført «lærlingekvoter» for å tilrettelegge for rekruttering i fiskerinæringen.
Lærlingene søker selv til fylkeskommunen. Det er kun lærlinger i faget «Fiske og fangst» som
kvalifiserer til lærlingekvote, andre linjer som for eksempel matros og motormann faller utenfor
ordningen. Det er Fiskeridirektoratet bestemmer hvilke fiskeslag og størrelsen på lærlingekvotene. En
lærlingekvote til fiskerederen et incitament til å tilrettelegge for lærlingeplasser.
Fiskerifaglig opplæringskontor rapporter at begynner å bli et økende «ungdomsmiljø» på Vea med
unge fiskere. Disse er i god dialog med «Boknmiljøet», men vi finner også unge fiskere i Haugesund
og Aksdal i Tysvær. Dette er bra for utvikling av fiskerinæringen, og det blir viktig at det offentlige og
næringen klarer å samarbeide om å tilrettelegge for tilstrekkelig med lærlingplasser.
I 2018 tildelte regjeringen 10 nye «rekrutteringskvoter», totalt 25 rekrutteringskvoter.
Rekrutteringskvotene er forbeholdt helårsfiskere under 30 år som også eier sin egen fiskebåt. Antall
søkere i 2019 var 126, herav 6 kvinner. 9 søker var fra Rogaland, herav 1 fisker fra Karmøy. Denne
kvoteordningen administreres av Fiskeridirektoratet.
Norges Fiskarlag peker på en viktig utfordring knyttet til dagens lærlingordning. Organisasjonens
landsmøte den 30 og 31 oktober 2019 gjorde følgende vedtak: «En stadig viktigere rekrutteringsvei
som fisker skjer gjennom yrkesfaglig utdanning. Yrkesfag er lagt opp som et løp med to års skolegang
og to års læretid om bord (fartstid). Landsmøtet konstaterer derfor at det er viktig at alle
flåtegrupper, også den minste kystflåten, må tilrettelegges for å ha lærlinger om bord. Landsmøtet
anmoder derfor Sjøfartsdirektoratet om å utrede nærmere hvordan læretid om bord, uavhengig av
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fartøystørrelse, kan gi samme sertifikatgivende fartstid. Problemet i dag er at fartøyet må være over
500 tonn for å være godkjent læreplass».

3.9 Kommunale strategier for å utvikle fiskerinæringen:
Det primære Karmøy kommune kan bidra til for å tilrettelegge for fiskerinæringen er:
1. Utvikling av Karmsund fiskerihavn Husøy gjennom eierorganet i Karmsund Havn IKS som
forvalter og utvikler fiskerihavnen på Husøy. Aktuelle tema er:





Utvidelse av fiskerikai, og «ventekai»
Kjøle- og fryserikapasitet (spesielt for fartøy mellom 40 til 70 meter)
Mottak av «hvitfisk» (konsum)
Servicekai og miljøstasjon med følgende funksjoner:
o Vaskestasjon med rensing av lensevann (for liten kapasitet i dag)
o Kildesortering av avfall og spillolje, m.m.
o Ferkvann-/drikkevannspåfylling
o Landstrøm

2. I dialog med Norges Råfisklag, vurdere utvikling av en ferskfisk-auksjon i Karmøy kommune,
samt vurdere behovet for vedlikehold og utbedring av øvrige fiskerikaier i kommunen.
3. Holde dialog med fiskerinæringen og bistå opplæringskontoret med å tilrettelegge for
læringsplasser.

4 Havbruk
Strategi for havbruk vil bli koordinert med arbeidet for å utvikle «Regional havromstrategi» som vil
være klar til sommeren 2020. Regional plan vil bygge på «Nasjonal havstrategi».

4.1 Verdiskaping og sysselsetning
Karmøy kommune har kun en aktør som driver næringsvirksomhet innenfor NACE-kode 03.211
«Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur». Selskapets
produksjon er fordelt mellom Bømlo og Karmøy, i sjøområdet rundt Feøy. Selskapet har tilsammen
seks konsesjoner og 21 ansatte. Selskapet er et underselskap i konsern som har kontoradresse
utenfor Haugesundregionen. Det er derfor ikke offentlig data om hvor stor del av verdiskapningen er
foregår i kommunen. Medieomtaler indikerer omsetning på flere hundre millioner kroner med et
meget godt resultat, som indikerer en betydelig verdiskaping.
I tillegg operer et selskap med høsting av stortare til produksjon av alginat, samt et selskap med noe
høsting av skjellsand. Innenfor anvendelse av stortare skjer det en rivende utvikling hvor råstoffet får
en langt bredere anvendelse fra medisinsk bruk, kosttilskudd, matindustri, til innsatsfaktorer i andre
typer industrier. Forekomstene av stortare utenfor Karmøy vil derfor kunne gi en betydelig
verdiskaping for regionen hvis forholdene legges til rette for næringsutvikling for bioteknologi og
prosessindustrien. Dette betyr god forvalting av sjøområdene og tilrettelegge for innhøsting og
foredling i kommunen og regionen.
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4.2 Leverandør- og foredlingsindustri
I kommunen er det lagt godt til rette for leverandørindustri til havbruksnæringen. De fleste er samlet
på Husøy med fôrproduksjon, ankerproduksjon, notløsninger, m.m. Dette er også for det meste
underselskaper i større konsern hvor regnskapene for lokal verdiskaping ikke er offentlig
tilgjengelige.
Av foredlingsindustri er det primært virksomheten «DuPont Nutrition & Biosciences», lokalisert med
produksjon på Vormedal, som er dominerende. Selskapet er ledende i Norge på bærekraftig høsting
og foredling av stortare, og produserer alginat som blant annet innsatsfaktor i avansert medisin.
Innen høsting og foredling av stortare skjer det en rivende utvikling med lokale initiativ som kan bidra
til betydelig vekst i verdiskaping og sysselsetning i kommunen og regionen.

4.3 Regulatoriske rammebetingelser
Tillatelse til virksomhet innenfor akvakultur er innenfor myndighetsområdet til Fiskeridirektoratet.
Kommuneplanens bestemmelser sier at dersom fiskerimyndigheten ønsker å tillate spesielle former
for akvakultur innenfor eksempelvis et område definert til trålfelt, kan dette gjøres uten at tiltaket er
avhengig av en dispensasjon fra kommuneplanen.
Forvaltning av sjøareal og skattlegging av havbruksnæringen har over flere år vært et omstridd tema.
I 2009 ble organisasjonen «Nettverk fjord- og kystkommuner» (NFFK) stiftet for å arbeide for en
balansert fordeling av verdiskaping mellom havbruksnæringen, staten og vertskommunene.
I 2016 opprettet regjeringen «Havbruksfondet» hvor hensikten var å stimulere fylkene og
kommunene til å legge til rette for jobbskaping i havbruksnæringen. Havbruksfondet ble blant annet
stiftet for å møte kravene fra NFFK. Samtidig oppleves ikke Havbruksfondet som en forutsigbar
inntekt til kommunene. NFFK arbeider derfor for å vurdere alternativer, herunder
«produksjonsavgift» eller en «arealavgift» (naturressursavgift), som bedre dekker kommunenes
kostnader til saksbehandling, tjenester, infrastruktur og tilrettelegging av sjøareal. Organisasjonen
samler nå over 70 kommuner, hvor Karmøy kommune også er medlem.
Pengene til Havbruksfondet kommer fra regjeringens salg av nye «laksetillatelser». I 2019 ble det
solgt tillatelser for 484,9 millioner kroner. Staten beholder 20 prosent og 80 prosent blir utbetalt til
laksekommunene og fylkeskommunene. Fordelingen mellom kommuner og fylkene er 87,5 prosent
og 12,5 prosent.
Utbetalingene fra Havbruksfondet har store fluktuasjoner og følger salget av konsesjoner fra år til år.
I 2018 var samlet utbetaling på 2,76 milliarder kroner til kommuner og fylker som er vertskap for
havbruksnæringen. I 2019 var utbetalingen «bare» 458,5 millioner kroner. På landsbasis får 166
kommuner og 10 fylkeskommuner utbetalt midler fra fondet. I vår region i 2019 fikk Rogaland fylke
utbetalt 531.323 kroner, Karmøy fikk 476.678 kroner, Haugesund 530.013 kroner, Tysvær 1.153.361
kroner, Bokn 5.660.016 kroner, Vindafjord 3.508.500 og Sveio 1.040.024 kroner, for å nevne de mest
nærliggende kommunene.

4.4 Naturlige rammebetingelser og kommunens arealplan
Karmøy kommune har et begrenset vertskap for selve havbruksproduksjon. Det er kun sjøområdene
rundt Feøy som pr. i dag benyttes til konkret fiskeoppdrett hvor det er etablert et oppdrettsselskap.
Kommuneplanens arealdel definerer sjøområdene med ulike formål, herunder: farled,
havneområder, trålefelt, gyteområder, uttak av naturforekomster (skjellsand), naturvern m.m. I
tillegg er det et konsesjonsområde for offshore vindkraft vest for Skudeneshavn. Sjøområder for
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fiskeoppdrett er ikke definert eksplisitt i kommuneplanen, men planbestemmelsene åpner for at det
kan etableres fiskeoppdrett i alle «ikke-båndlagte» sjøarealer etter enkeltsøknad om konsesjon.
Sitat fra «Kommuneplanens arealdel - bestemmelser og retningslinjer, 16.06.15»:
«I FFFNA-områder (Fiske, Ferdsel, Friluftsliv, Natur og Akvakultur) kan det etableres
akvakulturvirksomhet. Det forutsettes at forholdet til andre interesser avklares ved
konsesjonsbehandling etter oppdrettsloven eller havbeiteloven. Eventuelle tiltak og inngrep
skal vurderes som enkeltsøknader. Hensynet til allmennhetens interesser, ferdsel, tradisjonelt
fiske og fritidsfiske skal ivaretas i størst mulig grad. Lokalisering av fiskeoppdrettsanlegg bør
ikke etableres nærmere enn 500 meter fra sikret friluftsområde og ikke nærmere enn 1000
meter fra nærmeste båndlagte naturreservat. Anlegg for akvakultur bør etableres minst 50
meter fra land, dersom det ikke eksisterer avtale med grunneier».
Næringsutvikling i sjøområder er i sterk markedsutvikling og drives fram av miljøkrav og teknologisk
utvikling. Kommuneplanen har åpninger med «ledige» sjøarealer som kan anvendes til akvakultur,
men disse arealene er svært værutsatte. Kommunen har hittil ikke gjort noen spesifikk vurdering av
potensialer for framtidig arealdisponering av sjøområder til havbruk og annen sjøbasert
næringsutvikling ut over de havneområder som forvaltes og utvikles av Karmsund Havn IKS, samt
konsesjonsområdet for offshore vindkraft vest for Skudeneshavn.
Marine Energy Test Centre AS, som Karmøy kommune har en liten eierpost i, har en ambisjon om å
tilrettelegge for havgående fiskeoppdrett som kan kombinere areal og infrastruktur med offshore
vindkraft. Aktører i havbruksbransjen har nylig bekreftet at et slikt testområde er interessant, og det
er under utvikling teknologi og løsninger i denne retning.

4.5 Kommunale strategier for å utvikle havbruksnæringen
Det er derfor behov for å utrede nærmere næringspotensialene for kommunens sjøarealer nærmere
for havbruk spesifikt, men også utnyttelse til annen sjøbasert næring. Dette er et omfattende arbeid
som vil bli koordinert med Haugaland Vekst sitt arbeid for å utvikle en «Regional havromstrategi»,
som skal være klar til sommeren 2020. Regional plan vil bygge på «Nasjonal havstrategi». Når den
regionale havromstrategien er ferdig, forventes at strategien avdekker potensiale og legger retning
for tilrettelegging av videre verdiskaping. Dette må følges opp med mer detaljerte og
handlingsorienterte planer. Kommunestyret har allerede satt av 500.000 til arbeid for å utrede
næringspotensialet for sjøområdene i kommunen. Dette er midler som er satt av fra utbetaling fra
havbruksfondet i 2018 (totalt 6,1 MNOK). Jmf. sak 136/18, 17.12.2018.

5 Matsikkerhet og nasjonal betydning
Primærnæringene jordbruk, fiskeri og havbruk, er viktige for landets matsikkerhet. Det er også en av
årsakene til at rammebetingelsene for disse næringene styres nasjonalt, hvor det er svært begrenset
handlingsrom på kommunalt nivå. I dag er Norge 50 prosent selvforsynt med egenprodusert mat.
Hvis man bare inkluderer matproduksjon basert på norsk produsert fôr, synker selvforsyningsevnen
til ca. 40 prosent. Stor fiskeeksport fører til at «dekningen» kunne vært opp mot 90 prosent om alt
fiskeri hadde blitt konsumert innenlands. (Kilde: Landbruk.no – Norsk Landbrukssamvirke, 2019).
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Kommentarer til Strategidokument for matproduksjon fra Karmøy Bondelag:
Generelt
Utkastet Strategi for matproduksjon i næringsplanen for Karmøy gir et sterkt misvisende
bilde av betydningen av landbruksnæringen i Karmøy. I planen settes det opp statistikker om
«verdiskaping» der landbruket inngår i samme statistikk som industribedrifter som Hydro. En
slik sammenligning marginaliser landbruksnæringen. Dette trass i at landbruket, i motsetning
til blant annet oljerelaterte næringer, er en framtidsnæring. Landbruket er en viktig
basisproduksjon og skal produsere mat i all framtid. Det bidrar samtidig til både å holde
jorda i hevd, landskapspleie, matsikkerhet og matkvalitet. Dette er momenter som helt
forsvinner i kommunens statistiske tilnærming. Et annet moment er at arbeidsinnsatsen til
mange bønder tilsvarer mye mer enn ett årsverk, men uten at dette slår ut i tilsvarende høy
inntekt.
I tillegg er næringsplanen altfor generell, da den ikke har med konkrete tiltak som tidfestes
og der ansvaret for oppfølging og gjennomføring plasseres på f.eks. landbrukskontor,
planavdeling, næringssjef eller andre.
Tradisjonelt har store deler av jordbruket i Karmøy vært drevet som kombinasjonsbruk med
husdyr, grønnsaker og korn på relativt små teiger. Gardsdrifta har gjerne vært drevet i
kombinasjon med inntekt fra arbeid utenfor garden som for eksempel fiske, industri mm.
Klima og bonitetsmessig har Karmøy veldig gode forutsetninger for å kunne dyrke
grønnsaker og korn i tillegg til store gode grasavlinger til husdyr. Avlingsnivå per dekar kan i
mange områder komme opp på nivå med avlingene og produksjonene som en ser på Jæren.
Landbruket må derfor evne å tenke nytt og dyrke muligheter og fortrinn vi har i området for
å få til en effektiv og fremtidsrettet næring.
Utfordring kapitalintensiv næring:
Jordbruket er en kapitalintensiv næring med lav produktpris og høye arbeids og
investeringskostnader. Dette i kombinasjon med at jordbruket i Karmøy mange steder har
små teiger gjør det vanskelig å få til en effektiv og fremtidsrettet næring både på gris, melk,
grønnsaker, korn mm. Løsningen for mange i Karmøy har vært å beholde noe sau for å holde
vegetasjonen nede samtidig som man har hentet hoveddelen av inntekten fra arbeid utenfor
garden.
Tiltak:
For at man skal få flere til å satse på jordbruk bør kommunen være med å tilrettelegge slik at
man kan få til nye, lønnsomme og fremtidsrettede produksjoner. Kommunen må da:
- Følge opp jordlovens krav om at dyrket og dyrkbar jord holdes i hevd
- Påse at det inngås langsiktige leieavtaler (minst 10 år) med opsjon for kjøp for den
som driver
- Tilrettelegge for kjøp av tilleggsjord til bønder som driver/satser
- Være med å lage rimelige finansieringsordninger for unge bønder som ønsker å satse
f.eks. i samarbeid med statlige myndigheter og lokale banker
- Tilrettelegge for nydyrking slik at man får større enheter, bl.a. ved å lage enkle
søknadsprosesser og godkjenningsregler for nydyrking
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Utfordring ved salg av bøndenes produkter:
Bøndene har gått inn i samvirkeforetak (Tine, Nortura, Gartnerhallen) for å sikre avsetning
og en akseptabel pris egne varer. Samvirke er under sterkt press spesielt fra de 3 store
matvarekjedene, men også fra andre aktører som Q-meieriene, Synnøve Finden og Fatland
mm. I tillegg svekkes importvernet da det åpnes for økende importkvoter.
Samtidig ligger Karmøy relativt nært 100 000 konsumenter. Dette gir landbruket muligheter.
Tiltak:
For å sikre at mer av verdiene går til bøndene i Karmøy bør følgende gjøres/ vurderes:
- Kommunen bør i størst mulig grad kjøpe produkter direkte av bønder i kommunen.
Dernest bør det foretrekkes kjøp av produkter fra bøndenes samvirkebedrifter.
- Det bør, i samarbeid mellom lokale bønder og kommunen, satses på foredling og salg
av lokal mat, enten via REKO-ring konseptet eller aller helst ved at det lages et
lokalmatsutsalg hvor bøndene kan selge lokale produkter. Kommunens rolle vil her
f.eks. kunne være å stille lokaler og/eller egnet tomt til rådighet

Utfordring jordvern
Karmøy er verstingkommune når det gjelder nedbygging av jord i Rogaland og i Norge. Dette
har klar sammenheng med at jordbruket i en lang periode ikke har vært ansett som viktig av
kommunens ledelse og politikere. De siste 30 årene har det vært en enorm nedbygging av
god matjord i kommunen. Det bør som hovedregel ikke bygges ned ytterligere matjord i
Karmøy kommune.
Kommunens nedbygginger av særs god jord på bla Norheim og Åkra, samt
kommunepolitikernes håndtering og administrasjon av Tuastad gard illustrerer at jordbruk
ikke har eller har hatt fokus i Karmøy kommune.
For bøndene medfører kommunens holdning til jord og jordvern usikkerhet på den reelle
viljen for at en skal drive jordbruk i kommunen. Dyrkede og dyrkbare arealer ligger i stor
grad nær bebygde områder i Karmøy. Slike arealer nær by/næring anses av bøndene som
usikre da terskelen for omdisponering til andre formål oftest er lav. Denne usikkerheten er
en av hovedutfordringene vi har for å få til ei fremtidsrettet næring.

Tiltak
- Jordvern må strammes opp og kommuneplanen må ta dette på alvor.
- Dersom det tas dyrka areal må det være regel om at det lages til et tilsvarende dyrket
areal – med samme kvalitet - en annen plass.
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Utfordring med klimaavtrykk
Jordbruket er i utgangspunktet basert på det naturgitte CO2-kretsløpet. Vi er likevel opptatt
av å redusere klimaavtrykket som følger av moderne landbruk. Større enheter (se over) med
sammenhengende eller nærliggende arealer, vil føre til bedre effektivitet og mindre kjøring. I
vår produksjon fanges store mengder CO2 i jord, planter og trær. Dette må inngå i
jordbrukets klimaregnskap.
Tiltak
- Kommunen og bøndene bør samarbeide om å utvikle bærekraftig biogassanlegg
lokalt
- Ved dyrking av andre vekster enn gras, for eksempel korn, til dyrefor som erstatning
for importert kraftfor, vil øke effektiviteten og minske klimaavtrykket. Kommunen
bør vurdere om det kan lages ekstra tilskuddsordninger tilpasset en slik utvikling
- Kommunen bør gi ekstra tilskudd til grøfting for å kompensere for våtere klima. Dette
vil også gi høyere avling og dermed lavere klimaavtrykk.
Utfordring ved saksbehandling
Lokale bønder opplever i mange tilfeller søknadsprosesser for nydyrking og andre
driftsrelaterte tiltak som kompliserte og krevende, og saksbehandlingstiden som urimelig
lang.
Tiltak
- Forenkle søknadsprosedyrer og -skjema
- Korte ned saksbehandlingstiden

SAKSPROTOKOLL - STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY
BEHANDLING)
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 39/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.
Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3.
TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 23/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2019 tas til orientering
Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av ubrukte budsjettmidler fra
2019 til 2020.
Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5. tas til orientering.
Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med
rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om låneopptak for 2020 fattet i
kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19 Handlingsprogram med budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer
324 908 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån
50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes
Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE
kr
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER kr
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15
kr
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK
kr
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN
kr
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM
kr
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALkr
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS kr
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
kr

1 265 000
1 705 000
16 880 000
700 000
16 000 000
22 400 000
9 500 000
29 482 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 150 630
1 464 060
16 887 974
690 000
308 767
22 400 028
9 469 919
-40 000
29 481 533

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 140 000 kr 1 035 630
500 000 kr
266 149
0 kr
7 974
60 000 kr
50 000
300 000 kr
308 767
3 539 000 kr 3 539 028
275 000 kr
244 919
kr
-40 000
29 482 000 kr 29 481 533
Sum budsjettavvik

kr
104 370
kr
233 851
kr
-7 974
kr
10 000
kr 15 691 233
kr
-28
kr
30 081
kr
40 000
kr
467
kr 16 102 000

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2
P475 TURVEIER VEA
P486 TURVEIER ALMANNAMYR
P495 FERKINGSTAD BF
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET
P512 STANGELAND SKOLE
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG
P538 Jovikvn. boligtomt
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN
P550 AMLANDSFELTET BF
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
P563 TOSTEMVEG
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)
P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN
P573 RESERVEVANNSFORSYNING
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
P713 BASESTASJON FEØY
P722 KJØP AV STRANDGATA 6
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER

Rebudsjettering fra
2019 til 2020
kr
242 000
kr
6 471 000
kr
4 785 000
kr
2 740 000
kr
2 151 000
kr
725 000
kr
-5 000
kr
1 074 000
kr
388 000
kr
100 000
kr
250 000
kr
410 000
kr
-13 000
kr
811 000
kr
1 081 000
kr
991 000
kr
11 368 000
kr
15 874 000
kr
233 000
kr
13 000
kr
150 000
kr
-156 000
kr
24 000
kr
3 360 000
kr
-381 000
kr
417 000
kr
692 000
kr
1 640 000
kr
-3 250 000
kr
-193 000
kr
454 000
kr
85 000
kr
949 000
kr
100 000
kr
851 000
kr
100 000
kr
64 000
kr
196 000
kr
128 000
kr
-3 000 000
kr
1 580 000
kr
774 000
kr
58 000
kr
81 000
kr
850 000
kr
26 270 000
kr
30 665 000
kr
-500 000
kr
335 000
kr
2 000 000
kr
500 000
kr
1 000 000
kr
27 000
kr
80 000
kr
2 358 000
kr
3 238 000

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Investeringsprosjekt

Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering (2A) og bevilgninger investering
(2B)
Fordelt per investeringsportefølje

Tabell 4. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

Investeringer i anleggsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetning til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp

742 750
53 238
15 000
-15 000
53 238
47 873
-17 699
105 660
-

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-
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BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2019 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av ubrukte
budsjettmidler fra 2019 til 2020.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5. tas til
orientering.
5. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i
forbindelse med rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om
låneopptak for 2020 fattet i kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19 Handlingsprogram med
budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer
324 908 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE
kr
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER kr
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15
kr
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK
kr
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN
kr
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM
kr
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALkr
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS kr
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
kr

1 265 000
1 705 000
16 880 000
700 000
16 000 000
22 400 000
9 500 000
29 482 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 150 630
1 464 060
16 887 974
690 000
308 767
22 400 028
9 469 919
-40 000
29 481 533

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 140 000 kr 1 035 630
500 000 kr
266 149
0 kr
7 974
60 000 kr
50 000
300 000 kr
308 767
3 539 000 kr 3 539 028
275 000 kr
244 919
kr
-40 000
29 482 000 kr 29 481 533
Sum budsjettavvik

kr
104 370
kr
233 851
kr
-7 974
kr
10 000
kr 15 691 233
kr
-28
kr
30 081
kr
40 000
kr
467
kr 16 102 000

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2
P475 TURVEIER VEA
P486 TURVEIER ALMANNAMYR
P495 FERKINGSTAD BF
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET
P512 STANGELAND SKOLE
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG
P538 Jovikvn. boligtomt
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN
P550 AMLANDSFELTET BF
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
P563 TOSTEMVEG
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)
P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN
P573 RESERVEVANNSFORSYNING
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
P713 BASESTASJON FEØY
P722 KJØP AV STRANDGATA 6
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER

Rebudsjettering fra
2019 til 2020
kr
242 000
kr
6 471 000
kr
4 785 000
kr
2 740 000
kr
2 151 000
kr
725 000
kr
-5 000
kr
1 074 000
kr
388 000
kr
100 000
kr
250 000
kr
410 000
kr
-13 000
kr
811 000
kr
1 081 000
kr
991 000
kr
11 368 000
kr
15 874 000
kr
233 000
kr
13 000
kr
150 000
kr
-156 000
kr
24 000
kr
3 360 000
kr
-381 000
kr
417 000
kr
692 000
kr
1 640 000
kr
-3 250 000
kr
-193 000
kr
454 000
kr
85 000
kr
949 000
kr
100 000
kr
851 000
kr
100 000
kr
64 000
kr
196 000
kr
128 000
kr
-3 000 000
kr
1 580 000
kr
774 000
kr
58 000
kr
81 000
kr
850 000
kr
26 270 000
kr
30 665 000
kr
-500 000
kr
335 000
kr
2 000 000
kr
500 000
kr
1 000 000
kr
27 000
kr
80 000
kr
2 358 000
kr
3 238 000

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Investeringsprosjekt

Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering (2A) og bevilgninger investering
(2B)
Fordelt per investeringsportefølje

Tabell 4. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

Investeringer i anleggsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetning til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp

742 750
53 238
15 000
-15 000
53 238
47 873
-17 699
105 660
-

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

SAKEN GJELDER:
Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det
skal rapporteres på investeringene tertialvis. Rapportering per 3. tertial (31.12.2019) har
fokus på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.
Vesentlige avvik mellom påløpte utgifter og årets budsjett redegjøres for. Det spesifiseres
om årets avvik skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I tillegg gjøres
det opp status per 31.12 2019 for hvert enkelt investeringsprosjekt i vedlagt
prosjektrapport.
Saken er bygget opp på følgende måte:







I del 1 omtales avvikene mellom årsbudsjett 2019 og regnskapet for 2019.
I del 2 gis det en status på de største flerårige investeringsprosjektene.
I del 3 gis det en oversikt over prosjekter som nå avsluttes.
I del 4 gis den en oversikt over resultatet for årsbevilgningene i investeringsbudsjettet.
I del 5 gjennomgås forslag til rebudsjettering og endringer i årsbudsjettet for 2020. I
hovedsak gjelder rebudsjetteringen og endring i budsjett 2020 ubrukte bevilgninger fra
2019 til flerårige prosjekter som foreslås regulert inn i årsbudsjettet for 2020.
Del 6 omhandler endring i låneopptak 2020 som følge av rebudsjettering 2020.

Del 1: Omtale av avvik mellom årsbudsjett 2019 og regnskap 2019
Årsavhengig budsjettavvik er avviket mellom planlagt investeringskostnad i 2019 og
faktisk investeringskostnad i 2019. Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik for
prosjektets totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektet i 2019 ble
forskjellig fra budsjettert. Dette skyldes typisk forhold som forsinkelser, eller at
kostnadene av andre grunner kommer senere enn tidligere anslått.
Det er i 2019 investert i anleggsmidler (gjenspeiler bevilgninger/regnskap – investeringer
(2B))for 347 mill. kroner mot budsjettert 464 mill. kroner. Det er da sett bort fra
regnskapsførte justeringsavtaler. Investeringsnivået i 2019 var 13 mill. kroner høyere
sammenliknet med 2018. Som det fremkommer av diagrammet under er realisert
investeringsnivå de siste tre årene betydelig høyere enn hva som var tilfelle tidligere år.

Det høye investeringsnivået de siste årene skyldes økt investeringsvilje i form av
ambisiøst investeringsbudsjett, kombinert med økt gjennomføringsevne.
Men, fremdeles ser man at investeringsviljen overgår den praktiske gjennomføringsevnen.
Opprinnelig investeringsbudsjett i anleggsmidler for 2019, inkludert rebudsjetterte ubrukte
budsjettmidler fra 2018 lå på 833 mill. kroner. Investeringsbudsjettet (investering i
anleggsmidler) for 2019 er så redusert i forbindelse med investeringsrapport 1. tertial og
2. tertial 2019 til 464 mill. kroner. Endringen skyldes i all hovedsak årsavhengige
budsjettjusteringer knyttet til forsinkelse i fremdrift eller endring i periodisert betalingsplan.
Differansen mellom revidert budsjett 2019 og regnskap 2019 er på 117 mill. kroner. Dette
er omtrent på nivå med året før da tilvarende beløp var på 123 mill. kroner.
Årsaken til vesentlige årsavhengige budsjettavvik er kommentert per prosjekt i vedlagt
prosjektrapport. Rådmannen velger her å kommentere spesielt de prosjektene som står
for de største årsavhengige budsjettavvikene:
P610 Hovedplan vann (planprosjekt)
Budsjett 2019(inkl.endringer): 48,4 mill. kroner
Regnskap 2019: 18 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 30,4 mill. kroner
Årsaken til budsjettavviket i 2019 er i all hovedsak knyttet til forsinket fremdrift i ulike
underprosjekt. Dette er blant annet samarbeidsprosjekt har blitt forskjøvet i tid eller endret
seg, som sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim. I tillegg er noen underprosjekt blitt noe
rimeligere enn estimert, som gang og sykkel veg Avaldsnesvegen/Va-anlegg Kittelboten
og miljøgaten Spanne. Vannledning i forbindelse med sykkel og gangveg, kirkeleit
Skudeneshavn, er ikke startet opp slik som planlagt.
Pågående vann prosjekter som vil fortsette i 2020 er i hovedsak tilknyttet prosjekter i
hovedplan avløp. Når ny hovedplan vann blir vedtatt vil nye prosjekter tilhørende denne
startet opp. I noen av disse prosjektene har vi startet opp prosjektering, slik at vi er klar til
utførelse så raskt som mulig etter at vedtak foreligger.

P600 Hovedplan avløp (planprosjekt)
Budsjett 2019(inkl.endringer): 95 mill. kroner
Regnskap 2019: 68,9 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 26,1 mill. kroner
Årsaken til budsjettavviket i 2019 er også her knyttet til forsinket fremdrift i flere
underprosjekt. Flere av prosjektene berører både hovedplan vann og hovedplan avløp.
Eksempelvis samarbeidsprosjektet med Statens vegvesen som har blitt forskjøvet i tid og
endret seg noe; gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim og flomsikring
Norheimsbekken som er blitt flyttet til 2020 og Prestavegen som har fått senere oppstart i
2019 enn planlagt.

P513 Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller
Budsjett 2019(inkl.endringer): 108,9 mill. kroner
Regnskap 2019: 93 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 15,9 mill. kroner
Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for
videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår likevel
endel arbeid før prosjektet anses som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur
er forsinket og vil ikke avsluttes før i 2020. I tillegg er kjøp av løst inventar utsatt til 2020.
Dette er hovedårsakene til at regnskap 2019 er lavere enn budsjettert. Den
gamle/eksisterende idrettshallen rives som planlagt i 2020.
P512 Stangeland skole
Budsjett 2019(inkl.endringer): 40 mill. kroner
Regnskap 2019: 28,6 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 11,4 mill. kroner
Stangeland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i
prosjektet. Kruse Smith er tildelt kontrakt for bygging av Stangeland skole og
Stangelandshallen. Prosjektet var opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2021 men er utsatt til
2022. Hovedgrunnen til forsinkelsen skyldes en uforutsett planendring med bakgrunn i
naboklager. Dette for å inkludere formålet idrettshall i reguleringsplanen.
Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten er forventet
igangsatt i perioden mars - mai 2020. Årsaken til avviket mellom budsjett 2019 og
regnskap 2019 er at deler av prosjekteringsfasen er flyttet fra 2019 til 2020, samt at
arbeid knyttet til Lyngvegen er flyttet fra 2019 til 2020.
P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)
Budsjett 2019(inkl. endringer): 5,2 mill. kroner
Regnskap 2019: -1,3 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 6,5 mill. kroner
Investeringsbudsjettet er knyttet til kommunedelplan for trafikksikkerhet, vedtatt i
kommunestyret februar 2019. Noen av prosjektene som ble ferdigstilt i 2019 er: G/Svegen Kartmyr-Sveivamyr, gatelys langs Mannesvegen, sykkelparkering ved Norhallen og

parkeringsplassen med Kolnes idrettsplass. I tillegg er det en rekke mindre tiltak som ble
fullført. Hovedårsaken til budsjettavviket i 2019 er at det ble utbetalt tilskudd for prosjekter
fra flere år som ikke var innarbeidet i budsjettet. Dette gjelder for eksempel
fylkeskommunale midler for gatelys langs Gunnarshaugvegen, planleggingsmidler for
gang- og sykkelveger langs Torvastadvegen og Storasundvegen og midler fra
sykkelbyavtalen for gang- og sykkelvegen Kartmyr-Sveivamyr. Inntektene er i hovedsak
relatert til prosjekter som er ferdigstilt.
P141 IKT- investeringer (årsbevilgning)
Budsjett 2019(inkl.endringer): 9,8 mill. kroner
Regnskap 2019: 5 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 4,8 mill. kroner
Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet. Basert på
gjennomførte utredninger og beregninger ble det sent i 2019 besluttet at en ikke går
videre med konseptet i denne omgang. Årsaken til budsjettavviket er knyttet til at en rekke
IT-prosjekter er utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som utfallet er kjent vil
tidligere planlagte investeringer starte opp igjen for fullt fra 2020. Dette er investeringer i
sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester
tilpasset brukernes behov.
P000 Sted ikke angitt
Budsjett 2019 (inkludert endringer): -4 mill. kroner
Regnskap 2019: -7,7 mill. kroner.
Budsjettavvik 2019: -3,7 mill. kroner.
Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt
investeringsprosjekt men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble
per 2 tertial 2020 budsjettert med en inntekt på 4 mill. kroner knyttet til salg av Sørhåland
skole. Transaksjonen er gjennomført og innbetalt beløp settes av på ubundet
investeringsfond - Oppgraderingsfondet.
Videre er det tilbakebetalt til Husbanken 368 000 kroner som en rest av
investeringstilskudd knyttet til utleieboliger mottatt i 2013. Boligene brukes ikke lenger
som utleieboliger men er omgjort til dagsenter/aktivitetssenter for unge demente. Denne
bruksendringen medførte at kommunen måtte tilbakebetale deler av
investeringstilskuddet mottatt tidligere.
I tillegg har kommunen mottatt forsikringsoppgjør for driftsbygningen på Tuastad gård
som brant ned i 2018 på 3 983 000 kroner. Dette var ikke budsjettert og er hovedgrunnen
til budsjettavviket på P000 i 2019. Det arbeides for tiden med å kartlegge veien videre
knyttet til oppgjøret for Tuastad gård. Alternativene som ses på er gjenoppbygging av
tilsvarende nytt bygg (lager) et annet sted i kommunen eller å beholde kontant oppgjør
uten å bygge noe opp igjen. Det er også mulig å bygge tilsvarende bygg på Tuastad men
det vurderes mindre hensiktsmessig. Rådmannen vil fremme alternativene og en
anbefaling i en sak for politisk beslutning våren 2020.

Del 2: Status per 31.12.2019 på utvalgte investeringsprosjekt
Rådmannen velger å omtale aktiviteten knyttet til tre av de største
investeringsprosjektene mer inngående enn resterende investeringsportefølje. I tillegg til
at disse prosjektene er omfattende med tanke på total budsjettramme har det også vært
stor aktivitet i budsjett- og regnskapsåret 2019. Kortfattet status for hvert enkelt
investeringsprosjekt fremkommer i vedlagt prosjektrapport.

P513 Åkra – erverv/infrastruktur/idrettshaller
Brutto budsjettramme: 174,8 mill. kroner.
- spillemidler: 17,3 mill. kroner.
Netto budsjettramme: 157,5 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 157,9 mill. kroner.
Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barne- og ungdomsskole og en for
videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar, med offisiell åpning i februar
2020. Hallen vil ha plass til opptil 2400 personer dersom den benyttes til
forsamlingslokale. Prosjektet er utført i en samspillsentreprise og erfaringene fra denne
prosessen har vært veldig gode. Veidekke Entreprenør AS har hatt totalentreprisen på
byggeprosjektet og Vassbakk og Stol AS har hatt jobben med tilhørende
infrastrukturarbeid.
Veidekke har overlevert Åkrahallen til avtalt pris og til avtalt tid. Samspillsentreprisen har gitt
Karmøy kommune som byggherre en unik mulighet til brukermedvirkning, både for egne brukere,
men også til Rogaland fylkeskommune som leietaker. Veidekke har i samarbeid med andre lokale
entreprenører overlevert Åkrahallen til Karmøy kommune i henhold til forventet kvalitet.
Entreprenør har i samspillsentreprisen utført kalkulasjoner og priskonkurranser av valgte
løsninger i prosjekteringsfasen. Dette for å kvalitetssikre at prosjektet ble styrt innenfor vedtatt
budsjettramme i samspillsfasen. Dette har gitt Karmøy kommune en mulighet til en meget god
kostkontroll i prosjektet.

Det gjenstår fremdeles noe arbeid før prosjektet kan anses som ferdigstilt. Deler av
arbeidet knyttet til infrastruktur ferdigstilles tidlig 2020. Det samme gjelder innkjøp av løst
inventar. Rivning av den gamle Åkrahallen ble igangsatt februar 2020 og planlegges
ferdigstilt i løpet av april 2020.
Det forventes at prosjektet skal kunne ferdigstilles innenfor vedtatt total budsjettramme.

P535 Vormedal ungdomsskole – rehab/påbygg
Vedtatt budsjettramme: 150 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 117,5 mill. kroner.

Prosjektet skal bidra til en økning i elevkapasiteten på Vormedal fra en kapasitet på 360
elever til en fremtidig kapasitet på 540 elever.
Prosjektet er delt inn i tre byggetrinn:
Byggetrinn 1: Nytt Administrasjonsbygg med vrimleareal (bygg A), rehabilitering av
eksisterende garderobeanlegg svømmehall / gymsal (bygg D), skolegård og uteområder
sør for skolen.
Byggetrinn 2: Rehabilitering av deler av bygg D (Svømmehall / gymsal bygg) og hele
bygg C (tidligere administrasjonsbygg).
Byggetrinn 3: Rehabilitering av bygg B (tidligere hovedbygg for klasserom).
Utvidelsen er på ca. 1600m2 fordelt på 2 etasjer.
I forhold til fremdrift er man nå ca. halvveis i byggetrinn 3. Dette er planlagt ferdig juli
2020, og da er vi ferdig med hele prosjektet.
Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjettramme. Risikoen
knyttet til prosjektet vurderes lav på dette tidspunktet.

P600 Hovedplan avløp 2016-2024 (Planprosjekt)
Vedtatt budsjettramme: 753,5 mill. kroner.
Regnskap per 31.12.2019: 202,6 mill. kroner.
Investeringsprosjektet er et planprosjekt med tilhørende underprosjekt. Planprosjektet er knyttet
opp mot vedtatt hovedplan for avløp og prioriterte tiltak i planen.
Formålet med avløpsvirksomheten i Karmøy kommune er å sikre godt vannmiljø og god
folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi
har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det
lekker ut til omgivelsene.
Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til
vannmiljø. Gjeldene Hovedplan for avløp ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 16.juni 2015.
I Hovedplan for avløp er det en omfattende handlingsplan bestående av:





Rehabilitering og separering av eksisterende avløpsnett
Rehabilitering av eksisterende avløpspumpestasjoner
Bygging av nye avløpspumpestasjoner
Bygging av renseanlegg

Erfaringstall de siste årene viser at kostnader for ledningsutskiftning i vedtatt plan er estimert for
lavt.
Det er flere årsaker til kostnadsøkningen, herav større krav til sikkerhet til utførende og
omgivelser, generell prisøkning hos entreprenører og på materiell, i tillegg til økte dimensjoner av
overvannsledninger som fører til større og dypere grøfter enn forutsett.
Med bakgrunn i dette er det varslet at hovedplanen må revideres. Det tas sikte på at saken
kommer til politisk behandling mai 2020.

Det er i 2019 utført arbeid pålydende 69 mill. kroner, mot 95 mill. kroner budsjettert. Det
årsavhengige budsjettavviket skyldes litt forsinkelse i store prosjekter. Disse prosjektene har fått
oppstart i slutten av 2019.
Utført arbeid iht. budsjett 2019
VA-anlegg Sandane Slettbøvegen, Åkrehamn (gjenstår litt avslutningsarbeid)
VA- anlegg Norheim Vormedal (gjenstår 1/3 til utførelse 2020)
VA-anlegg Kartmyr Stølsmyr
VA-anlegg Indretrevegen/Skårfeltet samarbeid med Vegvesenet.
VA-anlegg Lensmannsvegen (samarbeid med Statens Vegvesen vedr ny sykkel og gangveg
Åsebøen Stangeland)
VA-anlegg Solstrandvegen (gjenstår ca. 1/3 til utførelse 2020)
VA-anleg Prestavegen (gjenstår ca 2/3 til utførelse 2020)
Ny pumpestasjon(utskifting av eksisterende) Osnes
Under arbeid/oppstart 2020
Under arbeid: Norheim-Vormedal del 2 Prosjektering
Under arbeid: Flomsikring Norheimsbekken (oppstart des. 2019)
Oppstart ny pumpestasjon Avaldsnesvegen (utskifting eksisterende). Februar 2020
Ny pumpestasjon Skulevegen1 (Ny plassering Skulevegen 16).
Ny pumpestasjon Moksheim i forbindelse med overføring Vormedal Norheim
Prosjektert/under prosjektering
Tveitavegen-Tjøsvollvegen: utslipp og sjøledninger. Oppstart utførelse 2021.
Tveitavegen-Tjøsvollvegen: pumpestasjon og ledningsanlegg. Oppstart utførelse 2021
Sandane mot Mosbron
Husøy pumpestasjon
Rådhusgata, Åkrehamn
Slettebøvegen til Rådhusgaten
Skogvegen - Norheim
Overføring av utslipp Vågen Kopervik
Renseanlegg Åkrehamn
Klart for utlysning:
Grunnavikvegen til Tjøsvollvegen og utslipp/renseanlegg. April 2020
Grunnavikvegen pumpestasjon. Juni 2020
Bø- Jomfruvegen. 2020/2021
Resipientundersøkelse Kopervik vil starte opp i løpet av 2020 med påfølgende utarbeidelse av
utslippssøknad til Fylkesmannen for kommende renseanlegg i Kopervik.

Del 3: Prosjekt som skal avsluttes.
Investeringsprosjekt som skal avsluttes per 31.12.2019 er oppstilt i tabell 1, under
vedtakspunkt 2 Investeringsprosjekt som avsluttes, innledningsvis. Budsjettavvik for
prosjekt som avsluttes i 2019 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen.
Samlet mindreforbruk for de ni investeringsprosjektene som avsluttes er på 16,1 mill.
kroner. Dette skyldes i all hovedsak at P582 Nytt produksjonskjøkken utgår og avsluttes
uten at prosjektet er realisert. Rådmannen viser ellers til vedlagt prosjektrapport for
informasjon knyttet til resterende prosjekt som skal avsluttes.

P582 Nytt produksjonskjøkken
Vedtatt budsjettramme: 16 mill. kroner.
Regnskap: 0,3 mill. kroner.
Budsjettavvik: 15,7 mill. kroner.
Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem er tidligere ansett som
aktuelle for ombygging etter at vaskeriet flyttet til Solstein høsten 2018. Det er videre
gjennomført en konseptstudie som viser at det ikke lar seg realisere et nytt kjøkken i
eksisterende bygningsmasse, og at et nytt kjøkken vil bli langt dyrere enn avsatte
budsjettmidler. Det er igangsatt en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor
kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og anbefalinger
legges frem for kommunestyret innen første halvår 2020. Dette prosjektet er ikke
videreført inn i budsjett 2020-2029 da både beløp, periodisering og hva det skulle
inneholde vurderes veldig usikkert og uavklart. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet

avsluttes i sin helhet. Dersom det senere anbefales å bygge et nytt produksjonskjøkken
må det opprettes et nytt prosjekt med bakgrunn i en plan og finansiering som lar seg
realisere.

Del 4: Årsbevilgninger
Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende
investeringsbehov innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet
har ikke en total budsjettramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved
årsslutt. I tabellen under er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status
per 31.12.2019. Årsbevilgningene har i 2019 et samlet mindreforbruk på 5,6 mill. kroner.
Mye av mindreforbruket er knyttet til prosjektene P141 IKT- investeringer og P465
Oppgradering kommunale boliger hvor ubrukte budsjettmidler i 2019 unntaksvis anbefales
å rebudsjetteres i 2020. Ser man bort fra disse avsluttes de resterende årsbevilgningene
med et samlet merforbruk på 0,2 mill. kroner.
Rådmannen velger her å omtale spesielt de prosjektene med størst avvik per 31.12.2019.
Det vises ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resterende
årsbevilgninger.
P141 IKT – investeringer
Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet, men det ble
i desember 2019 besluttet at en ikke går videre med konseptet i denne omgang. En rekke
IT-prosjekter ble i perioden 2018 - 2019 utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som
utfallet er kjent vil tidligere planlagte investeringer starte opp igjen fra 2020. Dette er
investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre
tjenester tilpasset brukernes behov. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler
fra 2019 rebudsjetteres i 2020 selv om bevilgningen er en årsbevilgning. Dette gjøres
unntaksvis med bakgrunn overnevnte prosess som nå er avklart.

P465 Oppgradering kommunale boliger
Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier
ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene.
Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet da utgiftene heller mot drift, fremfor
investering. Driftsbudsjettet er derfor styrket tilsvarende fra 2020. Flere nødvendige
oppgraderinger er gjennomført i 2019 men ikke alt som ble igangsatt ble ferdigstilt før
årsskiftet. Det vurderes hensiktsmessig og ryddig at igangsatt arbeid avsluttes og
regnskapsføres på dette prosjektet selv om prosjektet opprinnelig var planlagt avsluttet
per 31.12.2019. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019
rebudsjetteres i 2020 unntaksvis for denne årsbevilgningen. Prosjektet avsluttes i sin
helhet forhåpentligvis i forbindelse med rapportering per 1 tertial 2020 når påbegynte
tiltak fra 2019 er ferdigstilt.
P880 Overdragelse av anlegg fra andre
Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av
justeringsbeløpet. Kommunens inntekt ble i 2019 noe lavere enn budsjettert. Dette

skyldes blant annet at en av avtalene ikke ble igangsatt som beregnet ved forrige
rapportering.
P990 Salg av kommunale utleieboliger
Kommunens portefølje av utleieboliger er vurdert for stor og at noen av boligene er
uhensiktsmessige i forhold til behov. Det er med bakgrunn i dette bestemt at det skal
selges mellom 16-20 utleieboliger over en fire års periode. Det kan være vanskelig å
beregne både antall og beløp knyttet til hva man får solgt det enkelte år da dette er
avhengig av boligmarkedet. Det ble i 2019 solgt tre kommunale utleieboliger i henhold til
rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. En av
boligene hadde en gjenstående forpliktelse ovenfor Husbanken ved salgstidspunktet.
Forpliktelsen er oppfylt ved at nedskrevet tilskudd er tilbakebetalt til Husbanken.
Årsbevilgninger

Årsbevilgninger
P141 IKT-INVESTERINGER
P990 SALG AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL
P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG
P880 OVERDRAGELSE AV ANGLEGG FRA ANDRE
P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Budsjett 2019 Regnskap 2019
kr 9 784 000 kr 4 999 131
kr -3 000 000 kr -3 424 398
kr 5 832 000 kr 4 758 116
kr 250 000 kr
150 000
kr 1 000 000 kr 1 012 759
kr 750 000 kr
757 783
kr 9 746 000 kr 9 940 051
kr -2 125 000 kr -1 582 592
kr 6 867 000 kr 6 866 640
Sum budsjettavvik

Budsjettavvik
kr
4 784 869
kr
424 398
kr
1 073 884
kr
100 000
kr
-12 759
kr
-7 783
kr
-194 051
kr
-542 408
kr
360
kr
5 626 510

Del 5: Rebudsjettering av budsjettmidler fra 2019 i 2020
I henhold til økonomireglement investering legges det frem en oversikt over ubrukte
budsjettmidler fra 2019 som rebudsjetteres i 2020. Oversikt over rebudsjettering per
prosjekt er satt opp i vedtakspunkt 3 innledningsvis. Rebudsjetteringen omfavner
investeringer og finansieringstransaksjoner knyttet til både bevilgningsoversikt (2A) og
bevilgninger (2B), investeringer i anleggsmidler. Totalt rebudsjetteres det for 121,235 mill.
kroner, fordelt og finansiert per investeringsportefølje som vist i oversikten under.
Rebudsjetteringen innebærer ikke at total budsjettramme endres, men at ubrukte
bevilgninger i 2019 reguleres inn i årsbudsjettet for 2020. I noen tilfeller er det brukt mer
midler enn avsatt i 2019, da trekkes dette fra budsjett 2020 slik at total budsjettramme
holdes uendret også for disse.

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

121 235 000
-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Del 6: Endring av låneopptak 2020
Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, punkt 4. Finansiering av
investeringsregnskapet. I forbindelse med årsavslutningen finansieres
investeringsregnskapet etter oppgitt rekkefølge under dette punktet. Dette innebærer
blant annet at ubrukte lånemidler benyttes før bruk av ubundet investeringsfond og
disposisjonsfond. Lån til videre utlån fra Husbanken er øremerket lån og holdes derfor
utenfor denne bestemmelsen.
For investeringsporteføljen samlet ble det et årsavhengig mindreforbruk i 2019, derav
behov for rebudsjetteringen i 2020. Lånemidlene ble disponert i sin helhet, med unntak av
lån fra Husbanken, mens bruk av ubundet investeringsfond ble redusert i forhold til
budsjett. Ubundne investeringsfond er en samling av fire fond; Generelt ubundet
investeringsfond, Fond for boligfelt, Fond for industrifelt og Oppgraderingsfondet. Bruk
av ubundet investeringsfond samlet var i 2019 budsjettert til 145,7 mill. kroner, mens
regnskapsført bruk av ubundet investeringsfond kom på 38,7 mill. kroner. Udisponert bruk
av fondsmidler i 2019 på 107 mill. kroner fordeler seg som følger; 0,9 mill. kroner på
Oppgraderingsfondet, 1,1 mill. kroner på generelt ubundet investeringsfond og 105 mill.
kroner på fond for industrifelt.
Ved rebudsjettering 2020 legges det derfor opp til bruk av ubundet investeringsfond (fond
for erverv/opparbeidelse av industrifelt)til finansiering av generelle investeringer på 45,4
mill. kroner. Selvkostinvesteringene skal i henhold til økonomireglement investering
finansieres av lånemidler. Rådmannen anbefaler derfor at låneopptak 2020 økes
tilsvarende rebudsjetteringen på 58,512 mill. kroner knyttet til selvkostinvesteringene
(VAR).

Nytt låneopptak for 2020 blir da:
Til finansiering av generelle investeringer
228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer 324 905 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån
50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Prosjektrapport
Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken.
Prosjektrapporten gir status på total budsjettramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant
informasjon.
Forklaring til rapportens kolonner:
Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt,
årsbevilgning og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.
Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.
Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjettramme. Dette er brutto utgift minus
prosjektspesifikk inntekt.
Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.

Akkumulert regnskap t.o.m. 2019 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 3 tertial 2019.
Akkumulert budsjett t.o.m. 2019 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2019.
Årsbudsjett 2019, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2019, oppdatert for vedtatte endringer
gjennom året.
Regnskap 2019 – Regnskap for 2019
Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 – Differansen mellom årsbudsjett 2019 og
regnskap 2019
Til rebudsjettering 2020 – ubrukte budsjettmidler fra 2020 som foreslås rebudsjetteres i 2020.
Prosjektfase – fastsettelse av fase gjelder aller ordinære investeringsprosjekt og er knyttet til den
økonomiske usikkerheten i avsatt budsjettramme.
Rød fase – Behov og konseptutvikling (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 30 %)
Gul fase – Prosjektering (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 20 %)
Grønn fase – Gjennomføringsfase (liten usikkerhet)

Forventet ferdigstillelse – henviser til når man forventer prosjektet ferdigstilles, basert på
kjent informasjon.

Rådmannen i Karmøy, 19.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Prosjektrapport

Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019
Budsjettoppfølging av total budsjettramme
Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Administrasjon

P141 IKT-INVESTERINGER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Administrasjon

P553 DIGITALISERING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Administrasjon

P712 OPPGRADERING AV
KOMMUNESTYRESALEN

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

Årsavhengig budsjettoppfølging

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

11 525 000

11 525 000

1 442 894

1 100 000

1 100 000

1 076 585

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

8 525 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

Regnskap 2019

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)

9 784 000

4 999 131

4 784 869

4 785 000

Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet, men det ble i desember
2019 besluttet at en ikke går videre med dette konseptet i denne omgang. En rekke IT-prosjekter ble i
perioden 2018 - 2019 utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som utfallet er kjent vil tidligere
planlagte investeringer starte opp igjen fra 2020. Dette er investeringer i sentral infrastruktur og
datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Rådmannen
foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020 selv om bevilgningen er en
årsbevilgning. Dette gjøres unntaksvis med bakrunn i overnevnte prosess som nå er avklart.

400 000

592 768

-192 768

-193 000

4. kvartal 2021

DigiSos (digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav. no) er et nasjonalt samarbeidsprosjekt
mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet og er en del av DigiFin ordningen. DigiSos ble
implementert i Karmøy kommune i løpet av 2019. Andre digitaliseringsprosjekter året 2019 var sky
baserte tjenester som er abonnementstjenester og defineres derfor ikke som investeringskostnad. Det
kommer nye nasjonale og regionale digitale løsninger som vil være aktuelle fremtidige investeringer. I
tillegg vil etatenes innspill til nye digitaliseringsprosjekt bli vurdert og prioritert i henhold til nytte og
gevinstrealisering første halvdel av 2020. Grunnen til merforbruket i 2019 isolert sett var at DigiSos
prosjektet medførte en oppstartskostnad mot Visma som ikke tidligere var medtatt. I tillegg var
prognosen per 2 tertial 2019 ved en feil beregnet eks. mva. Merforbruket i 2019 trekkes fra avsatt
budsjett i 2020. Total budsjettramme avsatt til prosjektet holdes derfor uendret.

1 100 000

1 072 848

27 152

27 000

1. kvartal 2020

Kommunestyresalen er oppgradert med blant annet nytt teknisk utstyr, nye strømuttak og nytt podie
med rampe opp til podie. Prosjektet har hatt fokus på universell utforming og teknisk brukervennlighet
av rommet. Bord og stoler er også byttet ut, men dette er belastet driftsbudsjettet. Kommunestyresalen
ble tatt i bruk igjen høsten 2019. I 2020 gjenstår det montering av ny dør til kommunestyresalen og
tilhørende elektronikk før prosjektet kan avsluttes.Det er forventet at budsjettrammen holdes. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2020

Karmøy kommune har blitt orientert om at Telenor skal legge ned kobbernettet,hvilket innebærer at det
ikke er anledning til å benytte fasttelefon. Det er da viktig at mobilnett er på plass for å sikre at hele
Karmøy kommune har telefontilgang. Per i dag har ikke Feøy mobilnett.For å løse dette har Telenor
foreslått at det etableres en basestasjon på Feøy. Budsjettet gjelder vår andel av utgiften knyttet til
strømtilgang til basestasjon. Haugaland kraft er i gang med å legge strøm frem til basestasjonen.
Oppføring av mast av Telenor er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan men kobbernettet legges
ikke ned før dette er på plass. Det er nå forventet at alt skal være på plass i løpet av sommeren 2020.
Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebudsjettert i 2020.

1. kvartal 2020

Kjøp av Strandgata 6 var budsjettert i 2019. Kjøp og overtakelse ble noe forsinket i forhold til
opprinnelig plan. Overdragelse og betaling fant sted januar 2020. Budsjettmidlene fra 2019 foreslås
derfor rebudsjettert i 2020.

3

Administrasjon

P713 BASESTASJON FEØY

Ordinært
investeringsprosjekt

233 000

233 000

152 678

233 000

152 678

80 322

80 000

3

Administrasjon

P722 KJØP AV STRANDGATA 6

Ordinært
investeringsprosjekt

Administrasjon

P000 STED IKKE ANGITT

Ordinært
investeringsprosjekt

Administrasjon

P711 KJØP AV HOVEDGATA 52,
KOPERVIK

Ordinært
investeringsprosjekt

2 358 000

2 358 000

2 358 000

2 358 000

-

2 358 000

2 358 000
3

12 000 000

12 000 000

9 020 727

Kommentar per 3 tertial 2019

-4 000 000

-7 664 800

3 664 800

9 021 000

9 020 727

273

Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt men
som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble per 2 tertial 2020 budsjettert med en
inntekt på 4 mill. kroner knyttet til salg av Sørhåland skole. Transaksjonen er gjennomført og innbetalt
beløp settes av på ubundet investeringsfond - Oppgradringsfondet. I tillegg har kommunen mottatt
forsikringsoppgjør for driftsbygningen på Tuastad gård som brant ned, og det arbeides for tiden på med
å kartlegge veien videre. Det vil komme en politisk sak knyttet til valg av konsept. Det er også
tilbakebetalt tilskudd til Husbanken knyttet til et avsluttet prosjekt grunnet bruksendring av boligene.

-

3. kvartal 2019

Hovedgata 52 ble betalt og overtatt av kommunen i 2019. Bygget består av 3 leiligheter og 4
næringslokaler. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2 tertial 2020.

4. kvartal 2023

Det ble i 2019 solgt tre kommunale utleieboliger i henhold til rådmannens fullmakt til å selge
uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. En av boligene hadde en gjenstående forpliktelse
ovenfor Husbanken ved salgstidspunktet. Forpliktelsen er oppfylt ved at nedskrevet tilskudd er
tilbakebetalt til Husbanken.

1. kvartal 2020

Prosjektet er i gang, gjenstår noe arbeid knyttet til det tekniske. Endelig ferdigstillelse innen 1. tertial
2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås derfor rebudsjettert i 2020.

1. kvartal 2020

Bygget er ferdigstilt, ferdigattest er mottatt og barnehagen har tatt i bruk hele bygget.Før prosjektet kan
avsluttes gjenstår det noe etterfakturering på restarbeid som kommer tidlig vår 2020. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 foreslås derfor rebudsjettert i 2020.

3. kvartal 2020

Prosjektet er forsinket med bakgrunn i kapasistesutfordringer. Arbeidet med overvannshåndtering
starter rett over nyttår. Det påberegnes noe leveringstid på bestilte lekeapparater, planlagt ferdigstilling
er satt til oppstart av nytt barnehageår august 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås
rebudsjettert i 2020.

3

Administrasjon

P990 SALG AV KOMMUNALE
UTLEIEBOLIGER

Årsbevilgning

Barnehage

P518 KONTORER STORASUND
BARNEHAGE

Ordinært
investeringsprosjekt

P576 AVALDSNES BARNEHAGE OMBYGGING/TILBYGG

Ordinært
investeringsprosjekt

Barnehage

-

175 000

-

175 000

-3 424 398

-3 000 000

-3 000 000

-3 424 398

424 398

161 955

175 000

175 000

161 955

13 045

13 000
3

-

5 120 000

5 120 000

5 369 906

5 120 000

5 120 000

4 991 713

128 287

128 000
3

Barnehage

P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - Ordinært
UU OG OPPGRADERING
investeringsprosjekt
UTEAREAL

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

2 000 000
3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Bolig

P355 BOLIGER TILPASSET
VANSKELIGSTILTE 2018-2023
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Bolig

P465 OPPGRADERING
KOMMUNALE BOLIGER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Bolig

P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL.
OMSORGSTUN MV FASTLANDET

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-3 550 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

27 735 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

31 285 000

50 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

3 339 215

186 074

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

6 050 000

1 000 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

Regnskap 2019

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)

6 050 000

3 899 368

2 150 632

2 151 000

5 832 000

4 758 116

1 073 884

1 074 000

1 000 000

9 056

990 944

991 000

2. kvartal 2023

P517 OMSORGSBOLIGER FOR
VIDERESALG

Ordinært
investeringsprosjekt

-16 000 000

4 000 000

20 000 000

266 697

500 000

500 000

266 697

233 303

4. kvartal 2020

Prosessen med å følge opp rettslig grunnervervsprosess blir nå ivaretatt av kommunens juridiske
kompetanse. Formell reguleringplan er, som tidligere rapportert, på plass og kan videreføres i mer
detaljerte planer. Dette vil i første omgang være prosjekter for å etablere nødvendig infrastruktur i form
av veger og vann- og avløpsanlegg. Dette arbeidet vil kreve betydelige kostnader til ekstern
konsulentbistand. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebudsjetteres i 2020.

233 000

3. kvartal 2021

Bevilgningen er basert på at kommunen prosjekterer og bygger 6 omsorgsboliger for videresalg til
borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Kommunen forskutterer utgiftene i sin helhet
under byggeperioden. Prosjektet finansieres så i sin helhet gjennom investeringstilskudd fra Husbanken,
momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med
prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene og prosjektet skal for
kommunens del gå i null når prosjektet er ferdigstilt. Siden forrige rapportering er første skisseutkast for
boligene utarbeidet. Skisseutkastet viste behov for å enten redusere areal på bygget eller øke
budsjettet. Foreldregruppen ønsker at budsjettrammen skal økes slik at en får det arealet de ønsker, det
vil legges frem en politisk knyttet til dette snarlig. Avvik mellom budsjett 2019 og prognose 2019
skyldes at arbeider med skisser og anbudsbeskrivelse har tatt lenger tid enn forventet slik at kostnadene
forskyves til 2020. Fremdrift/ferdigstillelse av prosjekt - ferdigstillelse endres fra 2.kvartal 2021 til
3.kvartal 2021. Dette skyldes at arbeidet med tegninger og anbudsgrunnlaget vil ta lenger tid enn
tidligere forventet grunnet reguleringsarbeid samt avklaringer om en eventuell budsjettøkning som
også medfører en forsinkelse i fremdrift. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2019

Riving er gjennomført og alle regningene er nå betalt. Prosjektet kan avsluttes med et lite
mindreforbruk på 104 000 kroner.

1. kvartal 2021

Det knyttes usikkerhet til når kostnadene vil påløpe. Dette er avhengig av etterspørsel av tomteareal.
Forventet ferdigstillelse er derfor usikker. Teknisk prosjektering har startet og man forventer
anleggsstart mot slutten av 2020. Anleggsperioden er beregnet å vedvare 3-4 måneder. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2020

Grunnarbeid og dialog med fylkesmannen viste seg mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at
ferdigstillelse blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter med fylkesmannen angående
utslipp til bekk er nå avklart. Dagens rørledning med kloakk og overvann skal erstattes med separate
ledninger for kloakk og en for overvann. Prosjektet dekker teknisk infrastruktur frem til området, så kan
området byggemodnes når etterspørselen øker. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningstrasé
med grunneigere ble avklart i 2019. Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2021

Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneiger. Planene er imidlertid på plass, men det
gjenstår en makebytteavtale. Dette forventes ferdig i løpet av våren 2020. Prosjekteringsstart 3.kvartal
2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

3. kvartal 2020

Området er klart til byggemodning (25 tomter). Den tekniske prosjekteringen har tatt noe lengre tid enn
forutsett så prosjektets fremfrift er forsinket. Området vil være teknisk byggemodnet og klar for salg
tredje kvartal 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2020

Utbygging av tomter i Jovikvegen er et samarbeid mellom kommunen og andre grunneiere. Kommunen
har vært utfører og de andre grunneierene betaler for sin del av utgiften. Tilliggende boligtomt er solgt.
I 2020 gjenstår kart- og delingsforetning med oppgjør. Det gjenstår avregning mellom involverte parter,
hvorav to private samt VAR-avdeling.

1. kvartal 2021

Prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til overvann. Fordrøyningsbasseng må på plass for å
løse problemet. Prosjektering ble igangsatt i 2018. Planen videre er at det teknisk byggemodnes og
legges ut for salg første kvartal 2021. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2

Bolig

Bolig- og
industrifelter

P536 Sanering Solheimsbrakkene Ordinært
investeringsprosjekt

1 265 000

P388 STØLSMYR - RAGLAMYR
SØR IF

5 000 000

Ordinært
investeringsprosjekt

1 265 000

1 150 630

1 265 000

1 140 000

1 035 630

104 370
3

5 000 000

370 409

1 105 000

1 000 000

275 409

724 591

725 000
3

Bolig- og
industrifelter

P469 STORAMYR IF ETAPPE 2

Ordinært
investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

749 979

1 207 000

600 000

211 685

388 315

388 000

3

Bolig- og
industrifelter

P495 FERKINGSTAD BF

Ordinært
investeringsprosjekt

4 000 000

4 000 000

336 826

1 956 000

500 000

90 000

410 000

410 000
3

Bolig- og
industrifelter

P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3 Ordinært
investeringsprosjekt

6 100 000

6 100 000

1 998 678

3 100 000

2 716 000

1 635 150

1 080 850

1 081 000
3

Bolig- og
industrifelter

P538 Jovikvn. boligtomt

Ordinært
investeringsprosjekt

1 500 000

1 500 000

1 631 696

1 500 000

-291 000

90 000

-381 000

-381 000
3

Bolig- og
industrifelter

P550 AMLANDSFELTET BF

Ordinært
investeringsprosjekt

2 000 000

2 000 000

308 980

2 000 000

870 000

178 000

692 000

Prosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial handlingsplan for 2018-2023. I følge planen skal det
føres opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte. I 2019 har det vært stor aktivitet knyttet til
oppføring av 4 boliger i Kopervik. Dette underprosjektet forventes ferdigstilt våren 2020. De resterende
seks boligene er fremdeles under planlegging. Plassering av noen av dem er enda under vurdering.
Neste underprosjekt starter forhåpentligvis opp i løpet av 2020. Budsjettavviket i 2019 er knyttet til
forsinket fremdrift i forhold til plan. I tillegge er det mottatt 0,8 mill. i forsikringsoppgjør knyttet til en
bolig som brant. Denne er det ønskelig å erstatte/bygge opp igjen. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier ved å
renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene. Investeringsprosjektet er planlagt
avsluttet da utgiftene heller mot drift, fremfor investering. Driftsbudsjettet er derfor styrket tilsvarende
fra 2020. Flere nødvendige oppgraderinger er gjennomført i 2019 men ikke alt som ble igangsatt ble
ferdigstilt før årsskiftet. Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres
i 2020 unntaksvis for denne årsbevilgningen for at igangsatte tiltak skal kunne ferdigstilles. Prosjektet
avsluttes i sin helhet forhåpentligvis i forbindelse med rapportering per 1 tertial 2020 når påbegynte
tiltak fra 2019 er ferdigstilt.

1

Bolig

Kommentar per 3 tertial 2019

692 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Bolig- og
industrifelter

P574 BYGNES Ordinært
KOMMUNELAGERET,
investeringsprosjekt
NEDSPRENGNING/UTPLANERING
IF

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-

Netto budsjettert
prosjekt utgift

1 750 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

1 750 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

1 538 805

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

1 750 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

210 000

Regnskap 2019

13 750

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
196 250

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
196 000

2. kvartal 2020
3

Bolig- og
industrifelter

P056 ERVERV/OPPARB.
BOLIGFELT

Ordinært
investeringsprosjekt

-2 500 000

-2 968 930

468 930

Bolig- og
industrifelter

P057 OPPARBEIDELSE
INDUSTRIFELT

Ordinært
investeringsprosjekt

-71 359 000

-71 358 535

-465

Bolig- og
industrifelter

P537 Husøy IF, tilrettelegging til
flere tomter

Ordinært
investeringsprosjekt

1 705 000

500 000

266 149

233 851

Bolig- og
industrifelter

P539 Husøy IF - etappe 15

Ordinært
investeringsprosjekt

16 880 000

1 705 000

1 464 060

1 705 000

16 887 974

16 880 000

-

7 974

Prosjektet er knyttet til inntekter ved salg av industrifelt (IF). Det er av ulike årsaker forsinkelser i
fremdriften av opparbeidelse av noen industrifelt. Mottatte inntekter i 2019 var knyttet til salg av
industrifelt på Husøy til Karmsund havn IKS og salg av industritomter på Vea Øst og Raglamyr Sør.
Salgsinntektene 2019, fratrukket utgifter til opparbeidelse av industrifelt 2019 avsettes til fond for
industrifelt (ubundet investeringsfond).

4. kvartal 2019

Industritomten ble solgt i 2018. I 2019 ble det gjennomført noe mindre etterarbeid på området.
Prosjektet anses nå ferdig og kan avsluttes. Mindreforbruket på 234 000 kroner sees i sammenheng
med ubundet investeringsfond for industrifelt.

-7 974

4. kvartal 2018

Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med budsjettoppfølging per 3 tertial 2018. I ettertid viste det seg at
en regning knyttet til tømming av septiktank hadde uteblitt. Utgiften dekkes inn og sees i sammenheng
med 2019 avsetning til fond for industrifelt.

3

Forvaltning

P335 OPPMÅLINGSMATERIELL
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Helse

P423 FOREBYGGENDE TILTAK
MOT LEGIONELLASMITTE

Ordinært
investeringsprosjekt

4 000 000

3 827 525

3 823 000

250 000

150 000

100 000

150 000

154 525

-4 525

Prosjektet er tiltenkt innkjøp av oppmålingsinstrumenter. Det er i 2019 kjøpt inn noe nytt
oppmålingsutstyr men nyanskaffelsen ble lavere enn avsatt budsjett. Ubrukte budsjettmidler i 2019
inndras i henhold til bevilgningstype årsbevilgning.

-5 000

2. kvartal 2020

Resterende budsjettmidler er avsatt til å etablere legionellabarriærer på Norheim, Storesund, Kopervik
og Åkra bu- og behandling. Dette vil gjøres i løpet av siste halvdel av 2019 og første halvdel 2020.
Merforbruket i 2019 trekkes fra i bevilgningen for 2020. Avsatt total budsjetramme holdes dermed
uendret.

4. kvartal 2020

Østremtunet, Bygnestunet og Kopervik BBH er nå ferdiginnstallert og prosjekteringen er i gang med
Storesund- og Norheim sykehjem. Først skal det klargjøres for installasjon for strøm- og
nettverkspunkter for både wifi og pasiensikringsanlegget. Når dette er ferdigstilt skal Atea inn med sin
del av utstyr og kompetanse. Ferdigstillelse og budsjettramme holdes uendret. Årsaken til merforbruket
isolert sett i 2019 er at budsjettert investeringstilskudd på 3 mill. kroner er forsinket og vil ikke
inntektsføres før i 2020. I tillegg er utgiftsbudsjettet noe høyt i forhold til betalingsplan. Budsjett
knyttet til investeringstilskudd for 2019 rebudsjetteres i sin helhet i 2020. Ubrukte budsjettmidler
utover dette rebudsjetteres også i 2020.

1. kvartal 2020

Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for videregående
skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår likevel endel arbeid før prosjektet anses
som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur er forsinket og vil ikke avsluttes før i 2020. I
tillegg er kjøp av løst inventar utsatt til 2020. Dette er hovedårsakene til at regnskap 2019 er lavere enn
budsjettert. Den gamle/eksisterende idrettshallen rives som planlagt i 2020. Ubrukte budsjettmidler
fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2021

Prosjektets planlagte ferdigstillelse 4. kvartal 2021 opprettholdes. Prosjektet har i utgangspunktet et
stramt budsjett, og i september 2019 kom det nytt krav ift. tilskuddsordningen hvor det er krav til et
sett med dommergarderober pr. sett med garderober. Dette har medført en økning av byggets areal på
47m2 som tilsvarer ca 0,6 millioner kroner inkl. mva. Prosjektet tilstreber å løse dette innenfor dagens
investeringsrammer. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2019

Det er i 2018/2019 gjennomført oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Karmøy kulturhus Åkra.
Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2019

Løsning for ubemannede åpningstider ved kommunens bibliotek er nå på plass. Ferdigstillelse ble
forsinket i forhold til opprinnelige planer grunnet tekniske utfordringer. Disse er nå løst og prosjektet
er ferdig og kan avsluttes med et mindreforbruk på 10 000 kroner.

4. kvartal 2026

Prosjektet er knyttet opp mot Kirkelig fellesråd sin plan for fremtidig gravplassutvidelser.
Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd og er derfor eks. mva.
Avaldsnes gravplass har vært det største pågående prosjektet den siste tiden. Dette er i all hovedsak
ferdigstilt. Kun mindre tekniske løsninger gjenstår. Neste bevilgning i dette planprosjektet er i 2022, i
henhold til vedtatt investeringsbudsjett for 2020-2029.

2. kvartal 2019

Prosjektet ble ferdigstilt i sin helhet i løpet av 2019 og avsluttet per 2 tertial 2019.

3

Helse

P578 DIGITALISERING /
PASIENTSIKRINGSANLEGG

Ordinært
investeringsprosjekt

-10 720 000

12 200 000

22 920 000

6 867 724

5 416 000

2 840 000

4 260 057

-1 420 057

-1 420 000

3

Idrett

P513 ÅKRA Ordinært
ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETT investeringsprosjekt
SHALLER

-17 300 000

157 500 000

174 800 000

159 466 942

173 400 000

108 876 000

93 001 667

15 874 333

15 874 000

3

Idrett

P589 NY IDRETTSHALL
VORMEDAL

Ordinært
investeringsprosjekt

-10 000 000

36 000 000

46 000 000

2 548 867

3 386 000

2 500 000

1 649 729

850 271

850 000

2

Kultur

Kultur

P425 KARMØY KULTURHUS
Ordinært
KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN investeringsprosjekt
P561 UBEMANNEDE
ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK

Ordinært
investeringsprosjekt

5 271 000

3 555 866

5 271 000

27 000

26 683

317

3

-

700 000

700 000

690 000

700 000

60 000

50 000

10 000
3

Livssyn

P046 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS UTBEDRING 2018-2026
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Livssyn

P491 KOPERVIK KIRKE

Ordinært
investeringsprosjekt

-

38 849 000

42 321 000

38 849 000

14 812 435

14 349 000

12 495 000

12 495 000

44 543 728

42 321 000

-368 000

-367 577

Mindre etterarbeid med terreng gjenstår, arbeid påbegynt høsten 2019 i samarbeid med
kommunelagerets brukere. Opparbeidelse av voll mot friområde ferdigstilles vår 2020. Ubrukte
budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

Prosjektet er knyttet til inntekter ved salg av boligfelt (BF). Tross forsinkelser i fremdriften av
opparbeidelse av flere boligfelt er det solgt ferdige tomter utover estimert beløp per 2 tertial 2019.
Salgsinntektene 2019, fratrukket utgifter til opparbeidelse av boligfelt 2019 avsettes til fond for boligfelt
(ubundet investeringsfond).

3
16 880 000

Kommentar per 3 tertial 2019

-

-

-423

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Livssyn

P552 TORVASTAD KIRKE BÅREHUS M/FASILITETER

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-3 500 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

3 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

6 500 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

4 610 280

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

3 000 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

-1 047 000

Regnskap 2019

563 419

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)

-1 610 419

4. kvartal 2019

Prosjektet består av bygging av nytt bårehus og riving av det gamle. Prosjektet er et spleiselag mellom
kommunen og karmøy kirkelige fellesråd. Det er i tillegg lagt ned mye dugnadsarbeid i regi av kirken.
Prosjektet ble ferdig mot slutten av 2019 og det gjenstår nå kun oppgjør fra kirken. Ubrukte
budsjettmidler fra 2019 og budsjetterte inntekter rebudsjetteres derfor i 2020 og avsluttes
forhåpentligvis per 1 tertial 2020.

1. kvartal 2020

Prosjektet drives av Karmøy kirkelige fellesråd. Kommunens delfinansiering av prosjektet er utbetalt til
fellesrådet som investeringstilskudd eks. mva. Arbeidet er delt inn i to, utvendig og innvendig.
Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Noen mindre punkter gjenstår i tillegg til sluttoppgjør med utførende
parter.

4. kvartal 2024

Kostnadsestimatet som foreligger er et tidlig estimat og basert på at legevakten bygges som et eget
bygg, men med samme lokalisering som brannstasjonen og at dette blir på Raglamyr. Det er nå
opprettet en styringsgruppe der alle involverte kommuner er representert. Karmøy kommune har
utarbeidet en konseptstudie som skal være beslutningsunderlag for styringsgruppen. De ulike
konseptene er nå lagt frem for gruppen og videre avklaringer og beslutninger skal tas i styringsgruppen.
Det er gjennomført en konseptstudie med skisser og estimat på hva prosjektet vil koste for å realisere. I
tillegg er det sendt ut en avtale til alle tjenestene og samarbeidskommunen som forplikter dem til å
være med på prosjekteringen og dele kostnadene. Ingen har signert denne enda og Haugesund
kommune har valgt å trekke seg fra sammarbeidet. Resterende kommuner og tjenester har frist til mars
2020 til å ta stilling til om en ønsker fortsette samarbeidet og starte prosjekteringen. Merforbruk på 156
000 kroner i 2019 trekkes fra budsjett 2020. Total budsjettramme holdes uendret.

3

Livssyn

P586 AVALDSNES KIRKE RESTAURERING

Ordinært
investeringsprosjekt

-

23 880 000

23 880 000

23 880 000

23 880 000

16 600 000

16 600 000

-

3

Næring

P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE,
BRANN OG AMBULANSE

Ordinært
investeringsprosjekt

212 000 000

212 000 000

1 199 412

1 043 000

550 000

706 459

-156 459

-156 000

1

Nærmiljø

P212 HISTORISKE AVALDSNES DRIFTSBYGNING OG PARKERING

Ordinært
investeringsprosjekt

Nærmiljø

P475 TURVEIER VEA

Ordinært
investeringsprosjekt

-

-1 550 000

25 000 000

25 000 000

9 600

2 750 000

2 750 000

1 550 000

3 100 000

69 411

169 000

100 000

9 600

-

2 740 400

2 740 000

4. kvartal 2022

Bevilgningen i 2019 er avsatt til kjøp av driftsbygning. Skriftlig kontrakt er signert og oppkjøpet
igangsatt. Eiendommen må fradeles før selve transaksjonen kan finne sted. Ved oppmåling kan det
komme ekstra kostnader hvis tomten er større enn estimert. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås
rebudsjettert i 2020.

100 000

100 000

4. kvartal 2020

Det jobbes med grunnerverv, men det viser seg å være noe mer tidskrevende enn først antatt. Bygging
av turvei er planlagt raskest mulig etter at grunnerverv er i havn. Reguleringsplan for turvegen er på
høring og en venter at reguleringsplanen vil være ferdig godkjent april 2020. Ubrukte budsjettmidler i
2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2020

Kommunen er i prosess vedrørende grunnerverv. Bygging er planlagt raskest mulig etter at grunnerverv
er i havn. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2021

Det skal lages en områdeplan for dette område og man kan ikke påberegne å få en godkjenning for
stiens trasé før denne er vedtatt. Gjennomføring av prosjektet er derfor utsatt i forhold til opprinnelige
planer. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2020

Installasjon av klatretårnet er i gang og avsluttes tidlig 2020. Arbeidet med lekeplass for mindre barn og
tilpasning av stier og belysning har startet sent i 2019. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020.
Merforbruket i 2019 skyldes at tilskudd på 500 000 kroner budsjettert i 2019 ikke ble mottatt før i
2020. Inntektsbudsjettet og ubrukte budsjetterte utgifter rebudsjetteres i 2020, total budsjettramme
holdes uendret.

4. kvartal 2023

Kommunedelplaner for kommunens tre byer, vedtatt våren 2019,har en formell juridisk status. Dette gir
viktige føringer for kommunens behandling av reguleringsplaner og konkrete byggeprosjekter. Mye av
fokuset i løpet av høsten 2019 har derfor vært å få på plass erfaring og interne rutiner for bruk av
planene i kommunens rolle som forvaltningsorgan. Dette har ikke resultert i påløpne kostnader.
Kommunal planstrategi 2020-2023 vil inneholde flere konkrete planer/prosjekter i byene.Realisering vil
kreve betydelige investeringsmidler -og trolig også-prioriteringsdiskusjoner de neste årene. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2. kvartal 2019

Redskapsskjul i gammel stil er bygget og prosjektet ble avsluttet i forbindelse med rapport investering
per 1 tertial 2019.

2. kvartal 2019

Nytt tak på Langhuset ble ferdigstilt i 2019 og prosjektet ble avsluttet per 2 tertial 2019.

4. kvartal 2021

Bygget ble tatt i bruk høsten 2018. Det gjenstår skjøtsel av uteområdene til og med 2021. Det arbeides
fremdeles med å komme til enighet vedrørende reklamasjoner /sluttoppgjør. Sluttoppgjør som gjenstår,
må ses i sammenheng med krav om reklamasjon. Det er siden forrige rapportering kommet til enighet
med en entreprenør vedrørende sluttoppgjør og reklamasjoner. I forhandlingene har vi måttet justere
ned kravet da det er levert ny informasjon som må hensyntas. Vi arbeider nå med å komme til enighet
med de gjenstående to entreprenørene. For disse sakene er det også innkommet ny informasjon som
gjør at opprinnelig krav må justeres ned. Det er også flere reklamasjonssaker som undersøkes og
utbedres. Kommunen har prosjekteringsansvar og må derfor ta en del kostnader knyttet til disse
undersøkelsene og utbedringene. Det gjenstår også arbeid knyttet til krav om overvannshåndtering for
sykehjemmet. Kostnadsbildet er ikke fullstendig utredet på nåværende tidspunkt men rådmannen vil
komme tilbake til saken når det foreligger flere avklaringer. Ubrukte budsjettmidler fra 2019
rebudsjetteres i 2020.

1

Nærmiljø

Nærmiljø

Nærmiljø

P486 TURVEIER ALMANNAMYR

Ordinært
investeringsprosjekt

P588 UNIVERSELL UTFORMET STI Ordinært
BUKKØY
investeringsprosjekt

P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA
ETAPPE 2

Ordinært
investeringsprosjekt

-1 325 000

1 325 000

2 650 000

250 000

250 000

-

250 000

250 000
1

-

2 000 000

2 000 000

170 975

252 000

150 000

68 750

81 250

81 000
1

-500 000

1 915 000

2 415 000

585 506

915 000

915 000

1 079 925

-164 925

-165 000
3

Nærmiljø

P704 BYUTVIKLING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Nærmiljø

P548 VIKINGGARDEN REDSKAPSSKJUL/GRINDEBYGG

Ordinært
investeringsprosjekt

Nærmiljø

P708 HISTORISKE AVALDSNES
BUKKØY - NYTT TAK PÅ
LANGHUSET

Ordinært
investeringsprosjekt

Omsorg

P505 VEA SYKEHJEM BYGGETRINN 2

Ordinært
investeringsprosjekt

-

40 000 000

40 000 000

444 000

444 000

443 610

500 000

500 000

444 000

444 000

-

443 610

500 000

390

500 000

3

-

-99 700 000

Kommentar per 3 tertial 2019

750 000

750 000

700 056

750 000

700 000

700 056

-56

96 100 000

195 800 000

95 157 165

95 968 000

2 022 000

1 211 165

810 835

-

811 000

3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Omsorg

P523 TØKJEMYR
OMSORGSBOLIGER VEA

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-16 000 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

38 976 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

54 976 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

38 668 069

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

38 976 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

197 000

Regnskap 2019

46 795

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
150 205

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
150 000

2. kvartal 2020

Omsorgsboligene er ferdigstilt og det er ingen skjøtselsavtale på dette prosjektet. Ettårsbefaring er
gjennomført og det gjenstår noen mindre utbedringer før prosjektet kan avsluttes. Blant annet er dette
knyttet til tappevannsystemet og problemer med lys på Tøkjemyrveien. Det knyttes usikkerhet til når
utbedringene vil finne sted da leverandør har utfordringer med feilsøkingen. Ubrukte budsjettmidler i
2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2022

Prosjektet består av å bygge 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i Skudeneshavn. Skisser
og estimat ble utarbeidet i 2019 og det planlegges for å starte prosjektering 1 kvartal 2020, med
byggestart 4 kvartal 2020. Bygget skal stå klart i 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i
2020.

4. kvartal 2020

Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem er tidligere ansett som aktuelle for
ombygging etter at vaskeriet flyttet til Solstein høsten 2018. Det er videre gjennomført en konseptstudie
som viser at det ikke lar seg realisere et nytt kjøkken i eksisterende bygningsmasse, og at et nytt kjøkken
vil bli langt dyrere enn avsatte budsjettmidler. Det er igangsatt en gjennomgang av kommunens
kjøkkenstruktur hvor kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og
anbefalinger legges frem for kommunestyret innen første halvår 2020. Dette prosjektet er ikke
innarbeidet i budsjett 2020-2029 da både beløp, periodisering og hva det skulle inneholde vurderes
veldig usikkert og uavklart. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet avsluttes i sin helhet. Dersom det
senere anbefales å bygge et nytt produksjonskjøkken må det opprettes et nytt prosjekt med bakgrunn i
en plan og finansiering som lar seg realisere.

3

Omsorg

P559 NYE SKUDENES BU- OG
BEHANDLINGSHEIM

Ordinært
investeringsprosjekt

-68 933 000

88 338 000

157 271 000

4 844 727

5 290 000

5 000 000

4 546 035

453 965

454 000
1

Omsorg

P582 NYTT
PRODUKSJONSKJØKKEN

Ordinært
investeringsprosjekt

-

16 000 000

16 000 000

308 767

1 000 000

300 000

308 767

-8 767

Kommentar per 3 tertial 2019

1

Samferdsel

P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
2018-2021 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

29 671 000

29 671 000

2 784 550

9 255 000

5 185 000

-1 285 677

6 470 677

6 471 000

4. kvartal 2021

Investeringsbudsjettet er knyttet til kommunedelplan for trafikksikkerhet, vedtatt i kommunestyret
februar 2019. Noen av prosjektene som ble ferdigstilt i 2019 er: G/S-vegen Kartmyr-Sveivamyr, gatelys
langs Mannesvegen, sykkelparkering ved Norhallen og parkeringsplassen med Kolnes idrettsplass. I
tillegg er det ern rekke mindre tiltak som ble fullført. I 2019 ble det utbetalt tilskudd for prosjekter fra
flere år. Dette gjelder for eksempel fylkeskommunale midler for gatelys langs Gunnarshaugvegen,
planleggingsmidler for gang- og sykkelveger langs Torvastadvegen og Storasundvegen og midler fra
sykkelbyavtalen for gang- og sykkelvegen Kartmyr-Sveivamyr. Inntektene er i hovedsak relatert til
prosjekter som er ferdigstilt. Ubrukte budsjettmidler rebudsjetteres i 2020.

Samferdsel

P563 TOSTEMVEG

Ordinært
investeringsprosjekt

-

4 500 000

4 500 000

708 635

790 000

257 000

172 444

84 556

85 000

2. kvartal 2021

Spørsmål relatret til overvannshåndtering og eventuelle krav til støyskjerming ble avklart i siste tertial
2019. Det forventes godkjenning av reguleringsplan i starten av 2020 og oppstart av byggefasen i høsten
2020. Det knyttes usikkerhet til fremdrift da denne i hovedsak avhengig av grunnervervet. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

2

Samferdsel

P565 HOVEDPLAN VEI
(PLANPROSJEKT)

Samferdsel

P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN Ordinært
investeringsprosjekt

Planprosjekt

-

51 000 000

51 000 000

12 167 347

13 000 000

4 005 000

3 056 375

948 625

949 000

4. kvartal 2027

Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg, I 2019 pågikk det et
samarbeidsprosjekt med VAR (sektor vann, avløp og renovasjon) knyttet til Indretrevegen. Prosjektet
kom godt igang med ble ikke helt ferdigstilt i 2019 og det fortsettes ut i 2020. Det er også noe
forsinkelser i overvannsprosjektene. Disse avsluttes i første halvår 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

-

3 000 000

3 000 000

1 113 277

1 888 000

1 850 000

1 075 608

774 392

774 000

2. kvartal 2020

Nytt bygg skal romme garderober, spiserom og kontor for sektor Samferdsel og Utemiljø, avdeling veg
og park. Siden forrige rapportering ble bygging satt i gang i oktober og bygget skal stå ferdig i
begynnelsen av april 2020. Fremdrift er etter plan. Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019
skyldes at entreprenør har vært noe forsinket og betalingsplan er blitt justert, dette har ikke påvirket
ferdigstillelsesdatoen. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2023

Reguleringsplan for Ny Eikeveg er, som tidligere rapportert, vedtatt både i Haugesund bystyre og i
Karmøy kommunestyre. Kommunen utformet høsten 2019 et konkurransegrunnlag for å få utarbeidet
reguleringsplan for en sentral del av det aktuelle utbyggingsområdet. Formålet med dette er å få en mer
detaljert vurdering av utbyggingsmuligheter med påfølgende økonomiske vurderinger. Engasjement av
konsulentfirma ( Cowi) er nå avklart og arbeidet er i oppstartfasen per januar 2020. Stipulerte samlede
kostnader til dette arbeidet er på i underkant av 1 mill. kroner. Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås
rebudsjettert i 2020.

3

Samferdsel

P706
INFRASTRUKTUR/UTVIKLING
KOLNES

Ordinært
investeringsprosjekt

-

80 000 000

80 000 000

-

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1

Samferdsel

P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS Årsbevilgning
(ÅRSBEVILGNING)

Samferdsel

P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER
(ÅRSBEVILGNING)

Årsbevilgning

Samferdsel

P592 KJØP AV BILER TIL
VEDLIKEHOLD 2019

Ordinært
investeringsprosjekt

-

P707 KVEITEVIKA KAI

Ordinært
investeringsprosjekt

-

Ordinært
investeringsprosjekt

-

Samferdsel

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P034 UU OG OPPGRAD.
UTEAREAL KOPERVIK SKOLE

-

2 139 000

2 139 000

2 118 650

2 139 000

1 000 000

1 012 759

-12 759

Gammel gatebelysning med kvikksølv erstattes med LED-lys. Prosjektet er i gang, fremdrift og økonomi
forventes uendret. Gjennom prosjektet skifter Karmøy kommune ut alle kvikksølvlamper med moderne
og fremtidsrettet teknologi. Utskiftningen forventes å være på plass i sin helhet i løpet av 2021.

750 000

757 783

-7 783

Bevilgningen gjelder årlig anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner for park og vei. Årsbevilgningen sikrer at
utdaterte maskiner kan erstattes med moderne maskiner til formålet, som er en forutsetning for
driftssikkerhet. I 2019 ble det anskaffet en lastebil for vegavdelingen. På grunn av påbygget er denne
anvendelig for de fleste arbeidsoppgavene inkludert brøyting. Bilen ble kjøpt inn brukt, ettersom den
ble leaset av parkavdelingen de siste årene. I tillegg ble en del mindre maskiner og utstyr erstattet.

2 119 000

2 118 650

350

-

2. kvartal 2019

Bilene er levert og betalt og prosjektet ble avsluttet per 1 tertial 2019.

2. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

2. kvartal 2020

Prosjektets vesentlige deler er ferdigstilt. Det mangler noe små detaljer som avretting av akebakken. Litt
avhengig av kapasitet og værforhold ferdigstilles prosjektet så raskt som mulig i 2020. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

3
1 983 000

1 983 000

1 987 411

1 911 000

1 911 000

1 915 552

-4 552

-5 000
3

2 250 000

2 250 000

2 007 439

2 250 000

823 000

580 758

242 242

242 000
3

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P512 STANGELAND SKOLE

Ordinært
investeringsprosjekt

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-10 000 000

Netto budsjettert
prosjekt utgift

416 000 000

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

426 000 000

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

51 881 953

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

63 232 000

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

40 000 000

Regnskap 2019

28 632 467

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
11 367 533

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
11 368 000

3. kvartal 2022

Stangeland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet. Kruse
Smith er tildelt kontrakt for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen. Prosjektet forventes
ferdigstilt i 2022 på grunn av en planendring grunnet naboklager. Dette for å inkludere formålet
idrettshall i reguleringsplanen. Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten er
forventet igangsatt i perioden mars - mai 2020. Prosjektet er siden forrige rapportering overført til
grønn fase - gjennomføring. Årsaken til avviket mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 er at deler av
prosjekteringsfasen er flyttet fra 2019 til 2020, samt at arbeid knyttet til Lyngvegen er flyttet fra 2019 til
2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

3. kvartal 2020

Prosjektet inneholder renovering av eldre skole og å bygge nytt tilbygg til skolen. Det er i 2019 igangsatt
ombyggingen av skolen. Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjettramme.
Planlagt ferdigstillelse er fortsatt august 2020. Avvik mellom budsjett og regnskap kan hovedsaklig
forklares med at det har vært noe mindre endringsordrer enn forventet i året som gikk. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

3. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2021

Prosjektet er en del av det større bildet knyttet til ny Eikeveg for fremtidig utbygging av Kolnes.Selve
arbeidet med vann og avløp er todelt. Noe er knyttet til dette prosjektet og noe hører til under
investeringsprosjektene tilhørende hovedplan vann og hovedplan avløp. Frem til nå er det utført
ledningsarbeid på dette prosjektet. Merforbruk i 2019 trekkes fra budsjett 2020, total budsjettramme
holdes uendret.

3. kvartal 2020

Da det nye servicebygget ble bygget, var kravet til brannvann 50 liter per sekund. I miljøparken hadde
man bare tilgang på 20 liter per sekund. For å imøtekomme kravet ble det installert nye, større
brannvannspumper. En nødvendig følge var ombygging av stasjonen pumpene ble instlallert i. Pumpene
er nå installert og det gjenstår bare noen utgifter knyttet til ombygging av stasjonen. Det skal også
utføres noe arbeid knytett til miljøparken i 2020. Det skal etableres et separat mottak for svartlistede
planter, og det må installeres slamavskiller fra komposteringsarealet og slamhallen for å redusere
avrenning av organisk materiale i utslippsledningen. Dette gjennomføres altså i løpet av 2020. Ubrukte
budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2021

Prosjektet gjelder ny sorteringshall i tillegg til den som er i drift for å kunne betjene kunder på en mer
effektiv måte. I 2019 ble det jobbet med forprosjekt. Her ble det ikke benyttet ekstern kompetanse og
det er derfor ikke ført utgifter på prosjektet i 2019. Konseptstudie starter opp i februar 2020 med
Omega Areal. Dettee vil også innebære en utarbeidelse av helhetlig anleggsplan for miljøparken for å
sikre en hensiktsmessig utbygging av hele omådet. I konseptstudien vil en også se på ulike alternativer
til sorteringshall. Konseptstudien vil gi et mer nøyaktig anslag på hva utbyggingen vil koste. Ubrukte
budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

3

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P535 VORMEDAL
UNGDOMSSKOLE REHAB/PÅBYGG

Ordinært
investeringsprosjekt

150 000 000

150 000 000

121 640 473

121 000 000

52 719 000

49 358 721

3 360 279

3 360 000

3

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P541 TEKNOLOGITETTE
KLASSEROM

Ordinært
investeringsprosjekt

22 400 000

Skole (inkl.felles
skole/idrettsprosjekter)

P558 ÅKRA SKOLE - UU OG
OPPGRADERING UTEAREAL

Ordinært
investeringsprosjekt

2 030 000

VAR

P503 VANN OG
AVLØPSUTBYGGING KOLNES

22 400 000

22 400 028

22 400 000

3 539 000

3 539 028

-28

3

2 030 000

2 030 784

2 030 000

1 177 000

1 177 204

-204

3

Ordinært
investeringsprosjekt

21 897 000

21 897 000

1 579 890

1 567 000

103 000

115 808

-12 808

-13 000
1

VAR

P545 OPPGRADERING UTEAREAL Ordinært
BORGAREDALEN
investeringsprosjekt

2 282 000

2 282 000

1 865 079

1 582 000

1 446 000

1 029 038

416 962

417 000

3

VAR

Kommentar per 3 tertial 2019

P568 SORTERINGSHALL I
BORGAREDALEN

Ordinært
investeringsprosjekt

-

20 500 000

20 500 000

2 313

102 000

100 000

-

100 000

100 000

1

VAR

P569 NY HOVEDPLAN AVFALL
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

42 150 000

42 150 000

VAR

P570 SLAMBEHANDLING
BORGAREDALEN

Ordinært
investeringsprosjekt

-

6 000 000

6 000 000

1 182 349

1 949 000

1 835 000

100 000

100 000

984 270

-

850 730

851 000

4. kvartal 2027

Digitale førerterminaler var planlagt innkjøpt 2019. Pga leverandørutfordringer kommer dette i 2020.
Termokamera ble installert på slutten av 2019 for å oppdage ulmebrann i omlastingshallen tidlig nok til
å redusere brannrisiko. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

100 000

100 000

4. kvartal 2020

Utarbeidelse av anbud er startet opp i samarbeid med Cowi. Det haster med nytt anlegg, så ambisjonen
er å få anlegget installert i løpet av 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2029

Det er i 2019 igangsatt prøvetaking og analysarbeid. Arbeidet startet opp i oktober 2019.
Analysearbeidet skal konkludere med forslag til valg av kilde/kilder. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2020

Det er i 2019 jobbet med konseptutvikling av prosjektet. Prosjektering starter opp i 2020.
Budsjettrammen ble økt med 11 mill. kroner til 17 mill. kroner i forbindelse med budsjett 20202029.Forhåpentligvis lar dette prosjektet seg realisere i løpet av 2020. Ubrukte budsjettmidler i 2019
rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2024

Årsak til årsavhengig budsjettavvik 2019 er følgende: Samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen har
blitt forskjøvet i tid og endret seg. Dette gjelder gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim ,
Flomsiikring Norheimsbekken er blitt flyttet over til 2020. Prestavegen har fått seinere oppstart i 2019
enn planlagt , Åkra overføring av utslipp er , Slettebøvegen er . Flomplan Åkrehamn er tatt på drift pga.
kartleggeing av eksiterende forhold og derfor tas ut av investering . Va-anlegg Solstrandvegen.
Følgende prosjekterr pågår/avsluttet i 2019: VA-anlegg Sandane Slettbøvegen, Åkrehamn (gjenstår litt
avslutningsarbeid), VA- anlegg Norheim Vormedal (gjenstår 1/3 til utførelse 2020), VA-anlegg Kartmyr
Stølsmyr, VA-anlegg Indretrevegen/Skårfeltet samarbeid med Vegvesenet. VA-anlegg Lensmannsvegen
(samarbeid med Statens Vegvesen vedr ny sykkel og gangveg Åsebøen Stangelenad (drift). VA-anlegg
Solstrandvegen (gjenstår ca. 1/3 til utførelse 2020) VA-anleg Prestavegen (gjenstår ca 2/3 til utførelse
2020). Ny pumpestasjon(utskifting av eksisterende) Osnes. Innkjøp av GPS-innmålingsutstyr. Ubrukte
budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.

2

VAR

VAR

P573 RESERVEVANNSFORSYNING Ordinært
investeringsprosjekt

-

P583 NØDSTRØMSAGREGAT
BREKKE VANNBEH.

-

Ordinært
investeringsprosjekt

603 500 000

603 500 000

142 764

207 000

200 000

135 625

64 375

64 000
1

17 000 000

17 000 000

111 270

100 000

100 000

42 277

57 723

58 000
2

VAR

P600 HOVEDPLAN AVLØP 20162024 (PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

-

753 524 000

753 524 000

203 533 591

232 359 000

95 000 000

68 729 783

26 270 217

26 270 000

Sektor

Prosjekt

Bevilgningstype

VAR

P610 HOVEDPLAN VANN
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

VAR

P498 FILTERUTVIDELSE BREKKE
VBA

VAR

Prosjektspesifikk
budsjettert inntekt

-

Netto budsjettert
prosjekt utgift

Brutto budsjettert
prosjekt utgift

Akkumulert
regnskap t.o.m
2019

Akkumulert
budsjett t.o.m
2019

Årsbudsjett 2019,
inkl.endringer

Regnskap 2019

823 025 000

823 025 000

35 791 735

67 125 000

48 382 000

17 717 458

Ordinært
investeringsprosjekt

15 305 000

15 305 000

15 305 202

15 305 000

2 000

2 000

P533
Ordinært
KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYG investeringsprosjekt
G BORGAREDALEN

9 500 000

Avvik mellom
budsjett 2019
og regnskap
2019
30 664 542

-

Til
Prosjektfase Forventet
rebudsjettering (Ordinære
ferdigstillelse
2020
investeringsp
rosjekt)
30 665 000

-

4. kvartal 2029

Samarbeidsprosjekt har blitt forskjøvet i tid eller endret seg: Dette gjelder gang og sykkelveg/va-anlegg
Vormedal/Norheim . Gang og sykkel veg Avaldsnesvegen/Va-anlegg Kittelboten er blitt noe rimeligere
enn estimert. Det samme gjelder miljøgaten Spanne. Vannledning i forbindelse med sykkel og gangveg,
kirkeleit Skudeneshavn, er ikke startet opp slik som planlagt.
Pågående vann prosjekter som vil fortsette i 2020 er i hovedsak tilknyttet prosjekter i hovedplan avløp.
Når ny hovedplan vann blir vedtatt vil nye prosjekter tilhørende denne startet opp. I noen av disse
prosjektene har vi startet opp prosjektering, slik at vi er klar til utførelse så raskt som mulig etter at
vedtak foreligger. Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.

4. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt. Det er bygget nytt administrasjonsbygg i Borgaredalen. Dette inneholder
garderobefasiliteter for begge kjønn og er i tillegg delt inn i forskriftsmessig ren og skitten sone. I tillegg
er det møterom/kontor, pauserom med kjøkken til de ansatte, vaktrom og kundetoalett. Det ble
samtidig med nytt bygg satt ned to nye vekter (eget investeringsprosjekt som allerede er avsluttet), og i
den forbindelse bygget ny vektbu som er betjent i arbeidstiden. Prosjektet kan nå avsluttes med et lite
mindreforbruk på 30 000 kroner.

2. kvartal 2019

Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019

4. kvartal 2022

Hjullasteren som ble levert ved starten av 2019 ble 90 000 kroner dyrere enn budsjettert. Det var
tidligere planlagt å selge den eldste hjullasteren som nyttes i Borgaredalen til 0,2 mill. korner. I henhold
til ny søknad om tillatelse til kompostering av hageavfall legges opp til en mer ressurskrevende
komposteringsprosess enn tidligere. Behovet for hjullasterkapasitet blir derfor høyere enn tidligere
antatt. Økt aktivitet på deponiet vil trolig også kreve noe mer hjjullastertrafikk enn i dag. Det vurderes
derfor som hensiktsmessig å beholde hjullasteren fra 2013 som tidligere var planlagt skulle selges.
Rådmannen foreslår at merforbruket i 2019 trekkes fra budsjett 2021 siden det ikke er avsatt
budsjettmidler i 2020. Endringen innarbeides i forbindelse med budsjettprosess 2021-2030.

4. kvartal 2023

Oppgradering av småsalene i 2.etg på Karmøy kino mht. universell utforming ble igangsatt tidlig høst
2019. Hele budsjettet for 2019 gikk med på Karmøy kino. Ved årsskiftet var 2/3 av jobben utført, og
prosjektet forventes ferdigstilt tidlig 2020. Minst 1/3 av årsbudsjettet for 2020 vil medgå til å ferdigstille
prosjektet Karmøy kino universel utforming. Dette er iht. planen. Ubrukte budsjettmidler fra 2019
rebudsjetteres i 2020.

3
9 500 000

9 469 919

9 500 000

275 000

244 919

30 081

3

VAR

VAR

P567 UTSKIFTING 3 VAREBILER
AVLØP

Ordinært
investeringsprosjekt

-

P572 ANLEGGSMASKINER BORGAREDALEN

Ordinært
investeringsprosjekt

-

1 645 000

1 645 000

1 644 315

1 645 000

-15 000

-14 862

-138

3

6 600 000

6 600 000

2 090 000

2 000 000

2 000 000

2 090 000

-90 000

2

Økonomi

P527 UNIVERSELL UTFORMING
(PLANPROSJEKT)

Planprosjekt

Økonomi

P999 FORMIDLINGSLÅN
HUSBANKMIDLER

Ordinært
investeringsprosjekt

Økonomi

P501 MINDRE OPPGRADERINGER Årsbevilgning
AV BYGG OG ANLEGG
(ÅRSBEVILGNING)

Økonomi

P591 SALG AV 20 AKSJER
HAUGALANDSMUSEENE AS

Ordinært
investeringsprosjekt

-

-

-40 000

Økonomi

P709 KJØP AV AKSJER I ASKI AS

Ordinært
investeringsprosjekt

50 000

50 000

50 000

15 550 000

15 500 000

6 526 047

6 550 000

-

2 889 000

2 864 985

24 015

24 000

51 636 000

48 397 979

3 238 021

3 238 000

9 746 000

9 940 051

-194 051

-

-40 000

40 000

50 000

50 000

-

Etterspørselen etter startlån har vært rekordstor, og alle budsjettmidlene for 2019 er fordelt (enten
utbetalt, eller gitt tilsagn på). Midlene som det er gitt tilsagn på, men enda ikke utbetalt i 2019
rebudsjetteres i 2020.
Årsbevilgningen for 2019 ble i hovedsak brukt til oppgradering av klimaskall, Karmøy rådhus fase B, nytt
gulv i Håvikhallen, oppgradering av tak på Avaldsnes skole, oppgradering av tak på rundhus Bukkøy samt
en flere mindre prosjekter. I tillegg er det brukt midler på prosjektering av ny
garderobeløsning/ombygging av Skudeneshavn brannstasjon. Årsaken til merforbruket på 0,2 mill. er
knyttet til bruk av mengdejusterte kontrakter som ble noe dyrere enn estimert.

-

4. kvartal 2019

Karmøy kommune har solgt sine aksjer i Haugalandmuseene til Haugesund kommune som vedtatt i
kommunestyret 25.03.2019, sak 21/19. Prosjektet avsluttes.

2. kvartal 2019

Aksjenene er kjøpt og betalt og prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2
tertial 2019.

4. kvartal 2019

Aksjene er kjøpt fra Bokn kommune. De andre eierkommunene påberopte seg forkjøpsrett for sin andel
av aksjene. Disse er nå videresolgt og prosjektet kan avsluttes.

3

P710 KJØP AV AKSJER I
HAUGALAND KRAFT AS

Ordinært
investeringsprosjekt

Økonomi

P880 OVERDRAGELSE AV
ANGLEGG FRA ANDRE

Årsbevilgning

-2 125 000

-1 582 592

-542 408

Økonomi

P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP Årsbevilgning

6 867 000

6 866 640

360

Økonomi

Kommentar per 3 tertial 2019

-49 680 000

29 482 000

79 162 000

29 481 533

29 482 000

29 482 000

29 481 533

467

3

Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet.
Kommunens inntekt ble i 2019 noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at en av avtalene ikke ble
igangsatt som beregnet ved forrige rapportering.
KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å
stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si
at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva).
Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for
tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført
i investeringsregnskapet.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3.
TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 40/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2019 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2020 i henhold til tabell 3. Rebudsjettering av ubrukte
budsjettmidler fra 2019 til 2020.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 4. og 5. tas til
orientering.
5. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i
forbindelse med rebudsjettering fra 2019 til 2020. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om
låneopptak for 2020 fattet i kommunestyret 16.12.2019, sak 136/19 Handlingsprogram med
budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Låneopptak 2020
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000 kroner
Til finansiering av VAR- investeringer
324 908 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000 kroner
Sum låneopptak
603 128 000 kroner

Vedtakspunkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

Ordinære investeringsprosjekt

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Total
Akkumulert
budsjettramme regnskap

P536 SANERING SOLHEIMSBRAKKENE
kr
P537 HUSØY IF, TILRETTELEGGING TIL FLERE TOMTER kr
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15
kr
P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK
kr
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN
kr
P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM
kr
P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALkr
P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS kr
P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
kr

1 265 000
1 705 000
16 880 000
700 000
16 000 000
22 400 000
9 500 000
29 482 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2019 til 2020

1 150 630
1 464 060
16 887 974
690 000
308 767
22 400 028
9 469 919
-40 000
29 481 533

Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjettavvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 140 000 kr 1 035 630
500 000 kr
266 149
0 kr
7 974
60 000 kr
50 000
300 000 kr
308 767
3 539 000 kr 3 539 028
275 000 kr
244 919
kr
-40 000
29 482 000 kr 29 481 533
Sum budsjettavvik

kr
104 370
kr
233 851
kr
-7 974
kr
10 000
kr 15 691 233
kr
-28
kr
30 081
kr
40 000
kr
467
kr 16 102 000

Tabell 3. Rebudsjettering 2020

P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF
P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2
P475 TURVEIER VEA
P486 TURVEIER ALMANNAMYR
P495 FERKINGSTAD BF
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET
P512 STANGELAND SKOLE
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG
P538 Jovikvn. boligtomt
P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN
P550 AMLANDSFELTET BF
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (utgift)
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITER (inntekt)
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
P563 TOSTEMVEG
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)
P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN
P573 RESERVEVANNSFORSYNING
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF
P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (investeringstilskudd)
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (tilskudd)
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 (utgift)
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
P713 BASESTASJON FEØY
P722 KJØP AV STRANDGATA 6
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER

Rebudsjettering fra
2019 til 2020
kr
242 000
kr
6 471 000
kr
4 785 000
kr
2 740 000
kr
2 151 000
kr
725 000
kr
-5 000
kr
1 074 000
kr
388 000
kr
100 000
kr
250 000
kr
410 000
kr
-13 000
kr
811 000
kr
1 081 000
kr
991 000
kr
11 368 000
kr
15 874 000
kr
233 000
kr
13 000
kr
150 000
kr
-156 000
kr
24 000
kr
3 360 000
kr
-381 000
kr
417 000
kr
692 000
kr
1 640 000
kr
-3 250 000
kr
-193 000
kr
454 000
kr
85 000
kr
949 000
kr
100 000
kr
851 000
kr
100 000
kr
64 000
kr
196 000
kr
128 000
kr
-3 000 000
kr
1 580 000
kr
774 000
kr
58 000
kr
81 000
kr
850 000
kr
26 270 000
kr
30 665 000
kr
-500 000
kr
335 000
kr
2 000 000
kr
500 000
kr
1 000 000
kr
27 000
kr
80 000
kr
2 358 000
kr
3 238 000

Sum rebudsjettering fra 2019 til 2020

kr

121 235 000

Budsjettøkning 2020 finansieres slik:
Økt MVA - kompensasjon
Bruk av lån selvkostinvesteringer (økt låneopptak 2020)
Bruk av ubundet investeringsfond (industrifelt) generelle investeringer
Bruk av lån startlån (ubrukte lånemidler)
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond boligfelt
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond industrifelt
Bruk av ubundet investeringsfond industrifelt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-11 660 000
-58 512 000
-45 412 000
-3 238 000
-1 366 000
-650 000
-397 000

Investeringsprosjekt

Vedtakspunkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering (2A) og bevilgninger investering
(2B)
Fordelt per investeringsportefølje

Tabell 4. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

Erverv og
Generelle
Selvkost opparbeidelse
investeringer investeringer
av boligfelt

Budsjett 2020 - etter rebudsjettering

Erverv og
opparbeidelse Startlån
av industrifelt

Justeringsavtaler

Investeringer i anleggsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

812 746
3 600
9 000

467 074
3 600
9 000

324 905
-

10 227
-

7 997
-

-

2 543
-

Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån

825 346
83 742
18 142
34 500
606 366

479 674
80 097
14 370
3 000
229 071

324 905
324 905

10 227
2 045
381
25 500
-

7 997
1 600
6 000
-

53 238

2 543
3 391
-848

Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån

326 538
-

324 905
-

27 926
-

7 600
-

53 238
53 238
15 000
-15 000

2 543
-

Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetning til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp

742 750
53 238
15 000
-15 000
53 238
47 873
-17 699
105 660
-

47 873
105 263
-

-

-17 699
-

397
-

53 238
-

-

Sum overføring fra drift og netto avsetn.
Udekket / Udisponert

135 834
-

153 136
-

-

-17 699
-

397
-

-

-

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Formannskapet behandlet saken den 18.04.2016, saksnr. 53/16
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken.

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Kommunestyret behandlet saken den 02.05.2016, saksnr. 33/16
Behandling:
Hansen (SV) fremmet følgende forslag om tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Karmøy kommune mener at skatteparadis har skadelige og urettferdige virkninger for økonomien.
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis leges til grunn.
Thorheim (FrP) foreslo endring i forhold til forslaget fremmet av Hansen:
Setningen «Karmøy kommune mener at skatteparadis har skadelige og urettferdige virkninger for
økonomien» utgår.
Voteringsrekkefølge:
Kommunestyret sluttet seg til følgende voteringsrekkefølge:
1. Innstillingen
2. Tillegget fremmet av Hansen uten setningen «Karmøy kommune mener at skatteparadis har
skadelige og urettferdige virkninger for økonomien».
3. Setningen «Karmøy kommune mener at skatteparadis har skadelige og urettferdige virkninger for
økonomien» fremmet av Hansen.

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Hansens forslag uten den aktuelle setningen enstemmig vedtatt.
Setningen fremmet av Hansen fikk 22 stemmer (Ap 14, Ap 2, V 1, SV 1, MDG 1, KRF 3), og falt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd med
vedlegget til denne saken, med følgende tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis leges til grunn.

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 24/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken, med følgende tillegg til punkt 21 etiske retningslinjer i
finansreglementet:
Kommunens fondsforvaltere skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av skatteparadis leges til grunn.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Morten Sørensen
16/1271

Arkiv: 251
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

02.03.2020
02.06.2020

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til nytt finansreglement for Karmøy kommune i tråd
med vedlegget til denne saken.

SAKSFRAMSTILLING
I henhold til LOV-2018-06-22-83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-1
Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen 3. ledd og FOR-2019-11-18-1520: Forskrift om garantier
og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner kapittel 2 § 6 til 8 skal kommunestyret
gjøre vedtak om at kommunen skal ha et gyldig finansreglement. Reglementet skal inneholde
regler om hvordan kommunens eller fylkeskommunens finansielle midler og finansielle
forpliktelser skal forvaltes.
Karmøy kommune har hatt et vedtatt finansreglement i mange år, og vedlagte utkast til nytt
reglement erstatter reglementet som ble vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 i sak 33/2016.
Formålet med finansreglementet er å sikre at kommunen forvalter sine finansielle midler på en
slik måte at tilfredsstillende avkastning oppnås uten å ta vesentlig finansiell risiko. Videre skal
reglementet sørge for at det oppnås betryggende betingelser for gjeldsporteføljen.
Rådmannens kommentarer
Det er gjort noen små justeringer fra reglementet vedtatt i 2016 til dette nye forslaget til
reglement i 2020:
Punkt 1
Ingen endringer.
Punkt 2
Henvisninger til ny lov og forskrift.
Punkt 3
Tatt med målsetting om 2,5 % gjennomsnittlig meravkastning sett i forhold til 3
mnd NIBOR-rente.
Punkt 4-6
Ingen endringer.
Punkt 7
Litt mer utfyllende tekst – ellers samme innhold.
Punkt 8
Endret henvisning til ny lov og forskrift.
Punkt 9-12
Ingen endringer.
Punkt 13
Endret risikoskala fra 1 til 10 til nå å være fra 1 til 7 i tråd med dagens praksis i
finansmarkedet. Vektet risiko endres derfor fra å være maksimalt 4,0 til maksimalt
3,0.
Punkt 14-15 Ingen endringer.
Punkt 16
Gammelt punkt F i tabellen er tatt ut og erstattet med tidligere punkt G. Det gamle
punkt F om bankinnskudd inngår i punkt C.
Under punkt E er teksten under «Andre begrensninger» tatt ut. Denne
begrensingen er justert til begrensninger omtalt i nytt punkt 17.
Punkt 17
Nytt punkt om kredittrisiko på renteplasseringer.
Punkt 18
Er tidligere punkt 17. Liten justering i valg av avkastningsindeks for utenlandske
aksjefond. Ellers ingen endringer.
Punkt 19-23 Er tidligere punktene 18-22. Ingen endringer.
Vedlegg
Nyere versjoner av grafiske oversikter.

Muligheter for «grønne lån»
Kommunalbanken tilbyr nå såkalte «grønne lån.» Fra Kommunalbankens tilbudsnotat tar vi med
følgende:
«Grønne lån gis til prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller
klimatilpasning. De grønne lånene er finansiert med grønne obligasjoner. Alle søknader skal inneholde både
generelle opplysninger og spesifikk informasjon om prosjektet. I tillegg må søker dokumentere opplysninger
listet i kolonnen MÅ dokumenteres. Eksempler på gyldig dokumentasjon kan være et energinotat,
anskaffelesdokument, eller sluttrapport. Dersom prosjektet har fått tilsagn fra Klimasats eller fra Enova til
investeringsstøtte, kvalifiserer det automatisk til grønn rente. Søker må likevel fylle ut søknadsskjemaet slik
at KBN får nødvendig informasjon om prosjektet, men aktuelt tilsagnsbrev er tilstrekkelig som
dokumentasjon.»
For å komme i betraktning om grønne lån så må en starte allerede når prosjekter planlegges, slik
at en kan tilpasse prosjektet slik at slike lån i ettertid kan innvilges. Kommunalbanken kjører for
tiden en rekke seminarer hvor grønt lån er på hoved-agendaen. Kort fortalt har et grønt lån en
noe lavere rentesats enn vanlig bankrente, men prosjekter kan bli noe dyrere for å tilpasse
kravene som stilles. Karmøy kommune vil prøve å tilpasse planleggingen av prosjekter framover,
slik at det kan bli aktuelt med slike grønne lån.
Revisjon
Kommunens revisjon ved KPMG AS har gjennomgått det nye forslaget til finansreglement og
finner at det er i tråd med lov og forskrift. Uttalelsen ligger ved reglementet i vedlegg.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anser vedlagte utkast til nytt finansreglement for Karmøy kommune som et godt
styringsdokument for å sikre kommunens finansielle verdier og låneportefølje. Samtidig vil
tertialvise rapporter med bakgrunn i reglementet gi kommunestyret god finansiell informasjon
om den løpende utviklingen.

Rådmannen i Karmøy, 21.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Utkast til nytt reglement for finansforvaltning Karmøy kommune.
- Revisors uavhengige gjennomgang vedrørende Karmøy kommunes reglemet for
finansforvaltning for 2020.

Utkast
reglement for finansforvaltning

KARMØY KOMMUNE

Behandles i kommunestyret 16.03.2020 sak xx/2020
Erstatter vedtak i kommunestyret 02.05.2016 sak 33/2016
Erstatter vedtak i kommunestyret 31.01.2012 sak 3/12
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1

Hensikten med reglementet
Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det
risikonivået som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak.

2

Hjemmel
Reglementet er utarbeidet i medhold av:
Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV-2018-06-22-83
§ 14-13 - Finans- og gjeldsforvaltning
§ 14-14 - Vilkår for å ta opp lån
§ 14-15 - Lån til egne investeringer
§ 14-16 - Lån til andres investeringer
§ 14-17 - Lån til videre utlån
§ 14-18 - Avdrag på lån
med tilhørende ny forskrift:
FOR 2019-11-18-1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommune.
Forskriften er gjeldende fra 2020-01-01.

3

Formål - målsetting
Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for
vesentlig finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Målsetting med plasseringer i finansmarkedet i stedet for å ha midlene plassert
på konsernkonto i bank er å oppnå minimum 2,5 % gjennomsnittlig meravkastning sett i forhold til 3 måneders NIBOR-rente.

4

Rammer for reglementet
Kommunestyret skal ved fastsettelsen av reglementet vektlegge hensynet til en
forsvarlig økonomiforvaltning og hensynet til å kunne dekke sine løpende
betalingsforpliktelser. Videre skal kommunestyret ta stilling til prinsipielle
spørsmål om finansforvaltningen – blant annet om hva som skal regnes som
langsiktig finansielle aktiva. Rådmannen har en selvstendig plikt til å utrede og
legge fram saker for kommunestyret som er av prinsipiell art. Rådmannen skal
fortløpende vurdere om de forskjellige rammene og avgrensningene i reglementet er egnet, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen blir utført forsvarlig i forhold til risikoen kommunen er eksponert for.
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt
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gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.
Plassering av midler i verdipapirer skal skje etter etiske kriterier.
Finansreglementet omfatter ikke regler for håndtering av følgende områder av
pengemessig art:
*

Garantier for låneopptak gjort av lag og foreninger.
Se særskilt vedtak i kommunestyret 25.03.2019 sak 26/19.

*

Kontantkasser.

*

Pengegaver til kommunen eller til beboere på institusjoner.

*

Finansiell leasing.

*

Forvaltning av kommunens pensjonsmidler.

Disse områdene blir omtalt i kommunens økonomihåndbok.

5

Fullmakter
Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmende med dette reglementet. Herunder nevnes:
*

Å gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.

*

Å gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.

*

Å godkjenne rentebetingelser på forfalte lån.

*

Å forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler (kjøp og
salg av verdipapirer/verdipapirfond samt foreta plasseringer på særvilkår).

*

Å inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse (finansiell rådgivning og/eller avtaler om forvaltning av deler av
kommunens likvide midler og gjeldsportefølje – såkalt aktiv forvaltning).

*

Å inngå avtaler om bruk av rentebytteavtaler (Swap).

*

Å utarbeide nødvendig fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede
økonomibestemmelser.

6

Rutiner for finansforvaltningen
Kommunen skal ha administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen
utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Viser her til kontrollrutiner i punkt 23.
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7

Kvalitetssikring av reglementet og oppfølging
Kvalitetssikringen av reglementet er nevnt i forskriften § 7:
En uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning skal
vurdere om finansreglementet legger opp til en forvaltning som er i samsvar med kommuneloven § 14-1 tredje ledd og som oppfyller kravene § 14-13 første ledd første
punktum og forskriften § 6. Vurderingen skal foreligge før finansreglementet vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget. En slik instans skal vurdere rutinene for finans- og
gjeldsforvaltningen.
Denne vurderingen gjøres fortrinnsvis av kommunens revisor – i skrivende
stund KPMG.
For at kommunen kan drive en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning innenfor
lovens og finansreglementets rammer, er det en underliggende forutsetning at
kommunen har den kunnskapen om finans- og gjeldsforvaltning som er nødvendig. Dette gjelder også når kommunen kjøper finans- og gjeldsforvaltningstjenester fra andre. Dette innebærer blant annet at det må være samsvar mellom
finansreglementet og kommunens egen kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning, slik at forvaltningen innrettes på en betryggende måte. Behovet for kompetanse om finans- og gjeldsforvaltning vil øke med kompleksiteten i forvaltningen. Finansreglementet må således utformes i lys av kommunens kompetanse til å vurdere og håndtere finansiell risiko, også når kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre.

8

Gyldighet
Reglementet gjelder for Karmøy kommune. Videre gjelder det for virksomhet i
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 9 (§§ 9-1 til 9-18) og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 17-1. Ved interkommunalt samarbeid kan kommunestyret vedta et eget omforent finansreglement. Reglementet gjelder fra vedtaksdato til nytt vedtak blir fattet av kommunestyret.

9

Rapportering til kommunestyret
Rådmannen skal minst to ganger i året legge fram rapporter for kommunestyret
som viser status for finansforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets
utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser status og utvikling
gjennom året. I praksis vil det si rapportering per tertial (januar - april, mai august og september - desember). Rapporteringen for aktiva og passiva skal
inneholde en beskrivelse og vurdering av:


Sammensettingen av aktiva (plasseringer) og passiva (gjeld).
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Markedsverdi – samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og passiva.



Løpetid på passiva og plasseringer.



Vesentlige markedsendringer.



Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet.



Endringer i risikoeksponering.



Markedsrenter og egne rentebetingelser.

Med bakgrunn i valgte plasseringer og risikoeksponering i tråd med finansreglementet vil kommunen få en forventet avkastning i løpet av året. Dersom den
løpende (akkumulerte) avkastningen på finansplasseringer viser under 50 % av
periodisert forventning i tre påfølgende måneder, skal det i rapporteres til
kommunestyret om utviklingen og med forslag til håndtering av avviket.

10 Vurdering av kredittverdighet
I finansreglement benyttes ordet kredittrating. Ratingen gjøres av forskjellige
selskaper som for eksempel Standard & Poors eller Moody’s. Kredittratingen av
selskaper foregår ved å plassere disse i forskjellige kredittkategorier, med AAA
som best og C eller D som dårligst. Karakteren AAA gis bare til foretak med
solid økonomi og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med så vel kunder som leverandører. Se
tabell:
Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa
Ca
C

Standard &
Kredittverdighet
Poor’s
AAA
Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null.
AA+
God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko.
AA
AAA+
Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette
A
hendelser i økonomien eller bransjen.
ABBB+
Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i
BBB
økonomien vil det her kunne oppstå problemer.
BBBBB+
Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne
BB
problemer med å forutse fremtidig situasjon.
BBB+
Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet.
B
BCCC
Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans.
CC
C
D
Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig
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Risikotyper
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere
eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling (ref pkt 13). Finansielle plasseringer skal spres på flere
typer finansinstrumenter og det skal ikke tas valutarisiko utover plasseringer i
utenlandske rente-, kreditt- og aksjefond. Markedsplasseringer skal være av en
slik art at midlene kan innløses på kort varsel for å sikre tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av drift og investeringer. På lånesiden skal
kommunen ha lån med både fast og flytende rente og forskjellige tidsintervall
for innløsning (ref pkt 14). Her kan rentebytteavtaler inngås. Definisjon av ulike
typer av finansiell risiko:

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer faren for at motparten i en kontrakt, for
eksempel en låntaker eller motparten i en derivatkontrakt, ikke
innfrir sine forpliktelser. Eksempelvis at motpart i en låneavtale eller
en selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av
lånet (inkludert rentene).

Markedsrisiko

Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av
endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen er eksponert.

Renterisiko

Renterisiko representerer risikoen for at verdien på plasseringer i
rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går
renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer
ned (og motsatt). Det er også renterisiko knyttet til kommunens
innlån. Endringer i markedsrenten påvirker rentekostnader, og for
eksempel også innløsningsverdi på opptatte fastrentelån.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres
disponible for kommunen på kort tid, uten at det oppstår vesentlige
prisfall på plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Valutarisiko

Valutarisiko representerer risikoen for tap på plasseringer og lån på
grunn av kurssvingninger i valutamarkedet.

Systematisk risiko i
Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det
aksjemarkedet (generell aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang
markedsrisiko)
sikt.
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Risikospredning ved plassering av midler
For å oppnå lav til moderat finansiell risiko på plassering av midler skal det
foretas risikospredning. Risikospredning oppnås ved fordeling av midlene på
ulike verdipapirer innenfor flere aktivaklasser (eksempelvis aksjer, obligasjoner,
sertifikater, bankinnskudd), debitorgrupper (eksempelvis ulike typer/bransjer
av aksjeutstedere eller obligasjonsutstedere) og utstedere (ulike selskaper/ avtalemotparter). Det må ligge til grunn at verdipapirer som er satt sammen av
ulike finansielle instrumenter klassifiseres ut fra det elementet som er drivende
for risikoen knyttet til verdipapirer. Eksempelvis at en aksjeindeksert obligasjon
klassifiseres i forvaltningsporteføljen som en aksje. Kommunen skal ikke selv
valutasikre de plasseringer som gjøres i direkte utenlandske verdipapirer eller
utenlandske aksjefond.
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Vektet risiko vedrørende plassering av midler
Kommunen skal ved plassering av midler i finansmarkedet ha en vektet risiko
på maksimalt 3,0 på en skala fra 1 til 7 hvor 1 er laveste mulige risiko og 7 er
høyeste mulige risiko. En vektet risiko på maksimalt 3,0 vil være i henhold til
punkt 11 ovenfor, hvor kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil. Med
vektet risiko menes en gjennomsnittlig risiko basert på hvor mye som er plassert i de forskjellige risikonivåene. Tallet for risiko beregnes ut fra fondets gjennomsnittlige standardavvik i året oppgitt fra selskapet Morningstar og fra selskapenes egne risikovurderinger av fondene.
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Risiko vedrørende gjeldsporteføljen
For å oppnå lav til moderat finansiell risiko på gjeldsporteføljen skal sammensettingen av porteføljen ha følgende profil:
A

Låneporteføljen skal ha færrest mulige lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses.

B

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje.

C

Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

D

Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen
(eksklusiv lån for videre utlån).

E

Lån fordeles på varierte rentebindingsperioder.

F

Gjennomsnittlig varighet på låneporteføljen (durasjon) må være mellom 1
og 5 år.
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G

Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal
det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler.

H

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik
at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer
som er satt.

I

Kommunen kan ikke ta opp lån i utenlandsk valuta.

J

Rentebytteavtaler (Swap) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko.

15

Hovedbankavtale
Kommunen skal inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behovet for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om kompetanse,
økonomisk evne og sikkerhet til å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene
overfor kommunen. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Andre kommunale
virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger
dannet av Karmøy kommune (eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner), skal kunne knytte seg til avtalen. Aksjeselskaper som kommunen er største
eier av og Karmøy Kirkelig Fellesråd skal også ha anledning til å knytte seg til
avtalen når det gjelder innskudd og betalingsformidling. Kommunen skal innenfor rammen av avtalen kunne gjøre enkeltforretninger med andre banker og
finans- og kredittinstitusjoner.
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Plassering av ledig likviditet

Obligasjoner/ sertifikater utstedt/
A
garantert av den norske stat

Obligasjoner/ sertifikater
B utstedt/garantert av norske
kommuner eller fylkeskommuner

Bankinnskudd/ obligasjoner/
C sertifikater utstedt av norske
banker

Norske obligasjoner med
D
fortrinnsrett

Pengemarkedsfond/
E
obligasjonsfond
Norske/ utenlandske aksjefond
F samt norske aksjeindekserte
obligasjonslån

Beløp

Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan
plasseres i denne gruppen (A-E) som renteinstrumenter.

Det kan gjøres plasseringer i:

Begrensninger
Maksimal
Andre begrensninger
andel
Papirene skal være i tråd med lov
om statsforetak av 30.08.1991
eller lov om aksjeselskaper av
04.06.1976 jfr §§ 18-3 og 18-5.

Ingen

Ingen

100 mill kr
pr selskap

Maksimalt 2 %
av forvaltningskapitalen i
vedkommende
bank

En soliditet/egenkapital på minst
8 % og tap på utlån mindre enn
2,5 % av brutto lån. Tidsbinding
for uttak av bankinnskudd kan
ikke overskride 6 måneder.

10 % av
porteføljen

Forvaltningskapital på minst 5
mrd kr, en soliditet/ egenkapital
på minst 8 %, samt tap på utlån
mindre enn 1 % av brutto utlån.

Maksimalt 10
% av det
enkelte fonds
totale størrelse

Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i
norske og/eller utenlandske aksjefond

17 Kredittrisiko på renteplasseringer
Rentebærende investeringer skal plasseres i verdipapirer eller verdipapirfond
med bedre eller lik gjennomsnittlig kredittrating som beskrevet i tabellen nedenfor (i prosent av hele porteføljen). Det vises her til punkt 10 ovenfor for
beskrivelse av kredittrating.

Kredittrisiko
ing skal være utført av anerkjent selskap

Rammer i % av
hele porteføljen

1

Beste kredittrisiko (rating AAA til A-)

Inntil 100 %

2

Moderat kredittrisiko (rating BBB+ til BBB-)

Inntil 80 %

3

Høyere kredittrisiko (rating (BB+ til CCC)

Inntil 20 %

Beste kredittrisiko: Lån med kredittrating lik eller bedre enn A- som stats- og
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statsgaranterte, fylkeskommuner/kommuner og større finansinstitusjoner.
Moderat kredittrisiko: Kvalitetslån med kredittrating lik eller bedre enn BBB-.
Finansinstitusjoner bør ha en egenkapital på minimum NOK 250 millioner.
Unntak er hovedbankforbindelsen.
Høyere kredittrisiko: Lån med høyere kredittrisiko og kredittrating lik eller
bedre enn CCC.
I de tilfeller der det ikke foreligger offisiell rating er kravet at forvaltningsselskapet selv vurderer kredittkvaliteten til rentepapiret eller utsteder, slik at sikkerheten tilfredsstiller kravene under dette punkt 17.

18

Avkastningsreferanser
For å kunne sammenligne kommunens finansplasseringer mot referanser i
markedet skal det benyttes kjente avkastningsreferanser som nevnt nedenfor.
Hvilke som benyttes avhenger av hvor våre plasseringer er gjort og i hvilket
omfang. Følgende kjente avkastningsreferanser skal normalt benyttes:

19

Pengemarked

ST1X

Statssertifikatindeks m/rentebinding 0,25 år

Pengemarked

ST3X

Statssertifikatindeks m/rentebinding 1 år

Obligasjonsmarked

ST4X

Statsobligasjonsindeks m/rentebinding 3 år

Norske fond

OSEFX

Oslo Børs fondsindeks

Norske aksjer

OSEBX

Aksjeindeks for Oslo Børs

Nordiske aksjefond

VINX Benchmark

Utenlandske aksjefond

MSCI World Index

Verdensindeks

Utenlandske aksjefond

MSCI Emerging Market Index

Verdensindeks

Aksjeindeks for Norden

Plassering av langsiktig finansiell aktiva unntatt driftsformål
Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres og bare avkastningen skal
brukes. Det har vært vurdert om kommunens eierskap i Haugaland Kraft skal
omfattes av regelverket for kommunens finansforvaltning og dermed inngå
som en del av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Kommunens engasjement i kraftsektoren må sies å ha en strategisk karakter, men det har etter hvert
også fått en betydelig finansiell karakter. Eksempler fra andre store kommuner
viser at kommunenes engasjementer i energisektoren betraktes som en strategisk investering, og dermed ikke som en del av finansforvaltningen. Karmøy
kommune velger også å gjøre dette. En viktig del av begrunnelsen for dette er at
det ikke på kort sikt vil være mulig å selge kommunens kraftengasjement for å
sette pengene i for eksempel aksjemarkedet i stedet. En eventuell salgsbeslut-
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ning vil først og fremst være av strategisk betydning. Ut over ovennevnte
kommentarer har ikke Karmøy kommune langsiktige finansielle aktiva.
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Låneopptak til egne prosjekter
Kommunestyret fatter vedtak om og størrelsen på årets låneopptak i det ordinære vedtaket om årsbudsjett. Det kan tas opp lån for å finansiere investeringer
i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Lån kan tas opp som
direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner samt i livselskap. Det kan
også legges ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Videre kan lån tas opp
som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån), samt refinansiering av
eksisterende lån. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.
Tidspunktet for årets låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling, samt generelle forhold i markedet. Låneopptak skal søkes gjennomført til markedes gunstigste vilkår ved at kommunen (eller låneforvalter hvis det er opprettet avtale
om dette) normalt henter inn tilbud fra minst 2 konkurrerende långivere. Det
gjøres unntak for dette dersom kommunen velger å legge ut sertifikat- eller
obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat.
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Låneopptak til videre utlån - Startlån
Kommunestyret fatter vedtak om låneopptak til videre utlån i form av Startlån i
eget punkt i vedtak om årsbudsjett. Startlån tas opp i Husbanken. Lånetildeling
skjer via et eget lånetildelingsutvalg etter fastlagte retningslinjer fra Husbanken.
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Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene som til enhver til er gjeldende for Statens Pensjonsfond
Utland skal være retningsgivende for Karmøy kommunes etiske håndtering av
kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper
som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre
skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:
- grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel
drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av
barn.
- alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner,
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunn-

Side 12 av 19

leggende etiske normer.
Karmøy kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i dette finansreglementet. Det er
Karmøy kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptable etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som tar hensyn til de etiske
sidene ved utvelgelsen av sine investeringer. Dersom kommunen blir gjort
oppmerksom på at det hos en forvalter er plassering(er) i selskap med en uakseptabel profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at
nevnte plassering(er) gjort av forvalter opphører, eller at kommunen trekker
seg ut av det aktuelle produktet hos forvalteren. Kommunens fondsforvaltere
skal unngå plasseringer i selskap som er registrert i skatteparadis og i selskaper
som benytter seg av skatteparadis for å unndra skatt. Økokrims definisjon av
skatteparadis leges til grunn.
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Kontrollrutine for finansforvaltning

Det skal føres løpende kontroll med kommunens finansforvaltning. Dette gjøres ved:


At det ved inngåelser av finansielle avtaler knyttet til plasseringer og
låneopptak skal disse være gjenstand for en forsvarlig og betryggende
saksutredning før avtaler inngås. Dette for å kontrollere at finansreglementet blir fulgt og for å avklare om den finansielle risikoen er vesentlig.



Jevnlig føring av utvikling i kommunens finansplasseringer i tabeller og
grafiske oversikter.



Løpende utarbeidelse av grafisk samleoversikt over kommunens finansplasseringer sammenholdt mot vektet referanseindeks. Se vedlegg 1.



Løpende utarbeidelse av grafisk oversikt over avkastning sammenholdt
mot beregnet risiko på finansplasseringene. Ved sviktende avkastning under 50 % av periodisert forventning i tre påfølgende måneder (se punkt 9)
skal det gis ekstraordinær melding til kommunestyret. Se vedlegg 2.



Jevnlig kontroll med at ikke andelen i aksjer/aksjefond overstiger maksimalrammen for denne typen plasseringer.



Løpende utarbeidelse av grafisk oversikt over renteutviklingen i låneporteføljen og samlet durasjon (gjenværende vektet renteløpetid). Se vedlegg
3.



Jevnlig ajourhold av oversikt over låneporteføljen med andel fast og flytende rente og lånenes forfall. Se vedlegg 4.
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Jevnlige samtaler og møter med aktuelle forvaltere av både aktiva (våre
finansplasseringer) og passiva (vår låneportefølje).



Utarbeidelse av månedlig oversikt over kommunens samlede likviditetsbeholdning (plasseringer i både bank og plasseringer i finansmarkedet).
Se vedlegg 5.



Utarbeidelse av finansiell tertialrapport til kommunestyret med ovennevnte oversikter og kommentarer til spesielle hendelser i perioden.



Sørge for at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning får
nødvendige dokumenter til å kunne foreta en evaluering om finansforvaltningen er i samsvar med gjeldende finansreglement.
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VEDLEGG 1 – Eksempel på grafisk oversikt over plasseringer
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Vi har en snittrisiko på 2,1

Risikoklasse 1

20,00 %

Risikoklasse 3

26 000 000

Risikoklasse 2

Januar

28 000 000

Avkastning utover
NIBOR-rente sett i
forhold til risiko

Risikoklasse 4

25,00 %

Risikoklasse 5

30,00 %

Februar

35,00 %

Min.

Gj.snitt

Maks.

Risikoklasse 6

30 000 000

Risikoklasse 7

Mars

32 000 000

1. januar

26 741 641

Avkastning 2017 i finansmarkedet sammenlignet mot beregnet risiko
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VEDLEGG 2 – Eksempel på grafisk oversikt over avkastning sett mot

risiko

0,00 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

2,00 %

2,50 %

3,00 %

3,50 %

4,00 %

4,50 %

5,00 %

Re fe ranseporteføljen har en durasjon på 2,5 år.
De n e r satt sammen av 50 % 2 års swap-re nte
og 50 % 3 års swap-re nte med fradrag av
0,10 %-poe ng for forve ntet lånemargin.

3 mnd NIBOR rente

juni 2008

5,50 %

desember 2008

Prosent (rød, gul og grønn kurve)

6,00 %

juni 2009

6,50 %

desember 2009

7,00 %

juni 2010

7,50 %

desember 2011

Referanserente

desember 2010
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juni 2011

8,00 %

Renteutvikling i låneporteføljen og durasjonstid 2007 - 2019

desember 2014
juni 2014

desember 2013

juni 2013

desember 2012

Våre låns gjennomsnittsrente

juni 2019

desember 2018
juni 2018

desember 2017
juni 2017

desember 2016
juni 2016

Durasjon (gjenværende vektet renteløpetid)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

VEDLEGG 3 – Eksempel på grafisk oversikt over renteutvikling på lån
Antall år durasjon (blå kurve)
desember 2019

desember 2015
juni 2015

juni 2012

desember 2007
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123907
492 770 592

40 000 000
692 770 592
-200 000 000

38 672 366

6 697 500
4 227 500
6 003 953
14 020 120
33 996 320
36 952 426

254 864 000

607 407

256 729 000

Flytende rente

Rentebetingelser

Forfall

02.07.2023

Differanse SUM LÅN og SUM markedsverdi:

SUM markedsverdi lån inkl renteswap *:

Netto markedsverdi renteswap:

Fra flytende til fast 3,05 %

Rente 1,95 % i 5 år
02.12.2019
3 mnd N + 21 bp (regulering hver 3.mnd)
20.01.2020
Rente 1,595 % i 5 år
26.02.2020
Flytende 1,09 % med spesielle vilkår
01.11.2020
Fast 2,294 i hele perioden (6 år)
18.06.2021
Fast 1,83 % i 5 år
20.09.2021
5 års fast rente 1,754 %
19.09.2022
3 mnd N + 0,515 % i 5 år
15.03.2022
Fast 2,05 % i 7 år
20.09.2023
Fast 5 års lån 2,155 %
27.02.2024
Fast 7 års lån 2,45 % (eff 2,486 %)
16.01.2026
Flytende 1,66 %
01.09.2028
Flytende 1,66 %
01.09.2028
Flytende 2,485 % (justering hvert halvår)
01.05.2039
Flytende 2,287 % (justering hvert halvår)
01.05.2040
Flytende 1,693 % (justering 6 ganger per år) 01.04.2041
Flytende 1,559 % og 1,598 %
01.04.2042
Flytende 1,584 % (justering 6 ganger per år) 08.03.2043
Flytende 1,584 % (justering 1/11 og 1/5)
14.08.2043
Flytende 1,61 %
01.03.2044
SUM markedsverdi låneopptak:
67,7 %

%

1 655 332 000 77,1 %

200 000 000

1 455 332 000

221 817 000
210 284 000
146 200 000

170 000 000
230 000 000
200 000 000

103 000 000

174 031 000

Fast rente

2 148 102 592

22,9 %

32,3 %

%

Budsjett avdrag på lån i 2019:
Regulert budsjett nye låneopptak i 2019:

-87 750 000

-45 518 743

2 193 621 335

10 596 595

39 931 814
2 183 024 740
-200 495 143
211 091 738

38 820 072

176 714 751
257 269 741
103 780 096
608 574
172 227 271
234 140 780
203 689 692
258 405 127
228 932 116
212 587 398
153 824 577
6 696 655
4 226 714
6 028 477
14 075 398
34 171 669
36 893 820

Markedsverdi
+ påløpt rente

299 008 000

* Differansen mellom SUM LÅN og SUM markedsverdi lån inkl renteswap viser hva kommunen kan tjene/tape ved å innløse sikringskontraktene. Ovenfor viser dette et tap på ca kr 45 mill
kroner hvis vi hadde løst oss fra rentebindigene. Dette skyldes at vi har mye faste renteavtaler til en høyere prosent enn dagens flytende rente.

** Opprinnelig lån 149.121.564 + 50.878.436 av årets låneopptak

SUM LÅN

Fordeling av lån flytende/fast

Renteswap: Nordea 02.07.13

0010725070
20180018
0010731920
13520174
20150286
20160446
0010806391
0010789209

Danske Bank
Kommunalbanken flytende, fast margin
Danske Bank
Husbanken 1
Kommunalbanken
Fastrentelån i Kommunalbanken
Swedbank - obligasjonslån**
Danske Bank
DnB Obligasjonslån 2016/2013
Kommunalbanken
Sparebanken 1 Markets - obligasjonslån
KLP (Karmøy Rådhus)
KLP (Karmøy Rådhus)
Husbanken 12
Husbanken 13
Husbanken 14
Husbanken 15 og 16
Husbanken 17
Husbanken 18
Husbanken 19
DELSUM fordeling av lån flytende/fast

0010838329
0010841539
83175031238
83175031262
135615649
13563032
135640316
135649895
13565986
13565986
13584056

Lånenr

Type lån

Årets låneopptak er markert med gult.

LÅNEPORTEFØLJE KARMØY KOMMUNE 2019

per 31. august 2019

VEDLEGG 4 – Eksempel på oversikt over låneportefølje

VEDLEGG 5 – Eksempel på likviditetsoversikt
BANK og FINANSHUS

TOTALT

SR-bank konsernkonto
Haugesund Sparebank
Skudenes & Aakra Sparebank
SR-bank skattetrekk
Skudenes & Aakra Sparebank*
KLP - Pensjon
DNB Asset Management
Eika Kapitalforvaltning AS
Pluss Utland Etisk
Holberg Norden
Holberg Norge
Odin Rente A Norge
Skagen Avkastning
Skagen Kon-Tiki
Skagen Global
Pareto Nordic Corporate Bond A
Pareto Høyrente

364 705 782
145 823
2 783 241
79 612 546
25 772 200
319 343
196 526 312
178 231 195
7 649 587
11 509 399
10 344 922
21 521 987
56 382 498
6 115 116
8 964 153
16 667 344
15 920 907

364 705 782
145 823
2 783 241

1 003 172 355

923 559 809

Summer

DISPONIBLE

IKKE DISP.

79 612 546
25 772 200
319 343
196 526 312
178 231 195
7 649 587
11 509 399
10 344 922
21 521 987
56 382 498
6 115 116
8 964 153
16 667 344
15 920 907
72 549 758

Løpende likviditet på konsernkonto i bank med gjennomsnitt 2010-2017 og årene 2018 og 2019
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SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 41/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.
Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET
INVESTERINGSFOND
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 49/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst være 100
mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet gjøres
følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til
andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir relevant. Nåværende
punkt 8 blir nytt punkt 7.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øystein Hagerup
20/2746

Arkiv: 242
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst være 100
mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet gjøres
følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til
andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir relevant. Nåværende
punkt 8 blir nytt punkt 7.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Karmøy kommunestyre har tidligere vedtatt å ha egne fond for utvikling av nye bolig- og
industrifelter. Kommunen har i tillegg et system hvor det man setter av «Salgsinntekter til
oppgradering av kommunale bygg». Dette gjøres avsetninger innfor kommunens samlede
ubundne investeringsfond. Det er bygget inn egne fullmakter for håndtering av salgsinntekter til
hver av disse «delfondene», mens nye prosjekter som finansieres av disse behandles av
kommunestyret.
Fond for salg av bolig- og industrifelter er tenkt som «egne økonomier» hvor salgsinntekter
settes av til fond, og nye prosjekter finansieres med disse fondsmidlene. Over tid har disse
fondene vokst seg større, blant annet fordi salgsinntektene overstiger bokførte kostnader, noe
som igjen skyldes blant annet at tomteverdi fra kommunalt eide tomter og kapitalkostnader ved
utviklingen av disse ikke regnskapsmessig belastes de ulike investeringsprosjektene.
I praksis har kommunen de siste årene sett disse investeringsmidlene i sammenheng og
budsjettert med å bruke midler derfra til å finansiere andre investeringer. Nye prosjekter vedtas
uansett av kommunestyret.
Håndteringen av investeringsprosjekter har de siste årene gjennomgått betydelige endringer,
både til hvordan kommunen budsjetterer, følger opp og rapporterer på de enkelte
investeringsprosjektene – men også til hvordan mant tenker finansiering.
Disse fondene har sin bakgrunn i kommunestyrevedtak fra 2004, 2006 og 2010. På denne tiden ble
investeringsprosjektene i Karmøy kommune vedtatt med egen finansiering for hvert prosjekt.
Siden er denne praksisen endret, med bakgrunn i nye statlige retningslinjer for budsjettering og
avslutning av investeringsregnskapet der formålet med å se investeringsregnskapet og
finansiering av disse i større grad under ett. Det er ønskelig å fortsette denne forenklingen av
kommunes håndtering av finansiering av investeringsmidler.
Etter rådmannens syn tjener ikke disse «delfondene» lengre sin hensikt. Det foreslås derfor i
denne saken å avvikle disse «delfondene» og i stedet opererer kun med «ett» ubundet
investeringsfond.
Ubundet investeringsfond i dag
Karmøy kommune hadde ved inngangen til 2020 totalt 301,5 mill. kroner på ubundet
investeringsfond. Dette fordeler seg på følgende inndeling i diverse fond*:
Ubundet investeringsfond – ikke disponert: 16 468 447 kroner
P056 Fond for boligfelter: 37 254 125 kroner
P057 Fond for industrifelter: 214 592 489 kroner
Salgsinntekter til oppgradering av kommunale bygg. 33 119 360 kroner

* Fordelingen mellom disse delfondene må uansett korrigeres, da det i regnskapsavslutningen dessverre er
blitt gjort en feil belastning ved kjøp av aksjer i Haugaland Kraft. Disse skulle etter kommunestyrets vedtak
være finansiert fra fond for industrifelter, men ble i regnskapsavslutningen i stedet belastet den
gjenværende delen av ubundet investeringsfond (som ikke er disponert til spesielle formål).
Det samlede beløpet på 301,5 mill. kroner må også ses i sammenheng med planlagt finansiering
av prosjekter fremover. I sak om rebudsjettering av ubrukte investeringsmidler er det foreslått å
bruke netto ca. 27 mill. kroner fra ubundet investeringsfond i 2020, i hovedsak midler fra fond for
industrifelter. I vedtatt investeringsplan er det budsjettert med å bruke ytterligere 129 mill.
kroner fra disse delfondene i 2021-2023. Det er samtidig budsjettert med 46 mill. kroner i
avsetninger til fondene, slik at det netto forventes brukt 83 mill. kroner i 2021-2023.
I praksis bruker altså allerede kommunestyre muligheten til å se fondene i sammenheng, og har
ved flere anledninger vedtatt å finansiere andre investeringer med for eksempel fond for
industrifelter. Nytteverdien av å holde på disse ulike delfondene anses derfor å være beskjeden,
sammenheng, samtidig som dette unødig øker kompleksiteten i investeringsbudsjett og –
regnskap.
Forslag til ny praksis
Rådmannen ønsker å forenkle praksisen, og det foreslås å avvikle praksisen med flere «sekker»
med penger innenfor ubundet investeringsfond. Investeringsprosjekter bør vurderes under ett,
også i tilfelle oppgradering kommunale bygg, eller utbygging av bolig- og industrifelter.
Rådmannen mener disse delfondene bør slås sammen slik at kommunestyret forholder seg til en
sekk med midler på ubundet investeringsfond. Salgsinntekter som etter tidligere praksis settes av
til en av disse delfondene foreslås at fortsatt settes av til ubundet investeringsfond, men ikke
øremerket til noen av disse delfondene.
Samtidig er det viktig å ivareta hensynet til fleksibilitet, slik at kommunestyret har midler til å
foreta ekstra investeringstransaksjoner ved behov. Slike behov dukker opp fra tid til annen, for
eksempel da kommunen i 2019 vedtok å kjøpe aksjer i Haugaland Kraft. For å ivareta en slik
fleksibilitet er det ønskelig at ubundet investeringsfond samlet ikke kommer under et visst nivå.
Det foreslås derfor at kommunen setter et mål om at ubundet investeringsfond ikke bør være
under 100 mill. kroner.
Ny praksis vil med dette være slik at:
•

inntekter fra salg av kommunale bygg, av industri- og boligtomter settes av til ubundet
investeringsfond.

•

Aktuelle investeringer i rehabilitering av bygg, industrifelter og boligfelter vurderes og
prioriteres på vanlige måte i investeringsbudsjett.

•

Midler på ubundet investeringsfond brukes til å finansiere kommunens investeringer,
men normalt ikke slik at fondet forventes å bli mindre enn 100 mill. kroner.

Rådmannens konklusjon:

1.

Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst være 100
mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet gjøres
følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til
andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir relevant. Nåværende
punkt 8 blir nytt punkt 7.

Rådmannen i Karmøy, 24.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET
INVESTERINGSFOND
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 42/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1.
Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst være 100
mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet gjøres
følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til
andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir relevant. Nåværende
punkt 8 blir nytt punkt 7.

SAKSPROTOKOLL - KAPITALFORHØYELSE I KARMØY
NÆRINGSFOND AS
Formannskapet behandlet saken den 27.04.2020, saksnr. 35/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å investere 5.000.000 kroner i en kapitalforhøyelse i
Karmøy Næringsfond AS
2. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til kommunens representant i selskapets
generalforsamling til å stemme for endringer i selskapets vedtekter som følge av
kapitalforhøyelsen(e).
3. Beløpet skal dekkes av disposisjonsfond avsatt av utbytteinntekter fra Haugaland Kraft i
2019 for å stimulere ny regional utvikling (ref. KST 34/19). I budsjettskjema 2A
Bevilgningsoversikt - investering, gjøres det følgende endring for 2020:
a. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper økes med 5.000.000 kroner
(egenkapitalinnskudd Karmøy Næringsfond AS)
b. Bruk av disposisjonsfond økes med 5.000.000 kroner.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Velde
20/2516

Arkiv: 242
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

27.04.2020
02.06.2020

KAPITALFORHØYELSE I KARMØY NÆRINGSFOND AS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å investere 5.000.000 kroner i en kapitalforhøyelse i
Karmøy Næringsfond AS
2. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til kommunens representant i selskapets
generalforsamling til å stemme for endringer i selskapets vedtekter som følge av
kapitalforhøyelsen(e).
3. Beløpet skal dekkes av disposisjonsfond avsatt av utbytteinntekter fra Haugaland Kraft i
2019 for å stimulere ny regional utvikling (ref. KST 34/19). I budsjettskjema 2A
Bevilgningsoversikt - investering, gjøres det følgende endring for 2020:
a. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper økes med 5.000.000 kroner
(egenkapitalinnskudd Karmøy Næringsfond AS)
b. Bruk av disposisjonsfond økes med 5.000.000 kroner.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Smitteverntiltakene som følge av corona-utbruddet har rammet næringslivet i regionen hardt.
Bare i løpet av få uker kunne NAV melde om en arbeidsledighet på Haugalandet på rundt 2
prosent økte til rundt 13 prosent (12,3 prosent i Karmøy og 15,2 prosent i Haugesund).
I følge en enkel undersøkelse utført av Næringsforeningen Haugalandet (19.03.2020) svarte 50,8
prosent av medlemsbedriftene at omsetningen var vesentlig redusert, 54,6 prosent svarte at
resultatet i 2020 ville bli kritisk eller påvirket i stor grad. 41,6 prosent svarte at
permitteringsvarsler var allerede gitt, eller ville meget sannsynlig bli gitt.
Analysen støttes av en fersk analyse fra Menon som er utført på oppdrag av Eksportkreditt om
konsekvenser for eksportrettet næring. Det er utarbeidet 3 scenarier, hvor alle sannsynliggjør
betydelige utfordringer for næringslivet i tiden framover med bortfall av inntekter og krevende
likviditet. Scenariene viser at Vestlandet vil rammes hardest. I det mest negative scenariet vil hele
40 prosent, eller totalt 55.000 sysselsatte i eksportnæringene i vestlandsfylkene bli oppsagt, og
mellom 3,5 til 4,5 prosent av alle sysselsatte på tvers av alle næringer. Rogaland har høyest andel
eksportrettet næring og er derfor mest utsatt. Isolert for Rogaland viser sårbarhetsanalysen fra
Menon at eksportrettet næringsliv i Sola kommune er mest utsatt for oppsigelser. Deretter
Karmøy og Haugesund.
Karmøy kommune og de fleste kommunene på Haugalandet har anstrengt kommuneregnskap.
Driftsbudsjettet gir lite handlingsrom for bruk av virkemidler som tilskudd og ettergivelse av
kommunale skatter og avgifter. Derimot gir balanseregnskapet betydelig mer handlingsrom, og
det er allerede satt av i overkant av 21 millioner kroner til næringsutvikling på
«disposisjonsfond». Primært bør disse midlene benyttes til å sette «kapital i arbeid», slik at ikke
handlingsrommet i kommuneregnskapet (driften) blir svekket. Det vil si investering for å øke
verdiskaping og sysselsetningen i privat sektor som grunnlag for å opprettholde
skatteinngangen til kommunen. Kommunen må kunne ha tillit til at regjeringens tiltakspakker
med kompensasjonsordninger, likviditetslån, garantier, m.m. i første rekke ivaretar næringslivets
akutte behov for hjelp. Kommunen bør kunne begrense sine tiltak til å komplementere
regjeringens tiltak, og ordninger som må ivareta særlige lokale behov.
Erfaringene med Karmøy Næringsfond AS som ble etablert i 2018 er gode. Næringsfondet har
allerede mandat for å bidra med kapitalinnskudd i små- og mellomstore bedrifter som er i
omstilling. Økt kapitalisering av næringsfondet vil gi et større handlingsrom for å kunne bistå
næringslivet i omstillingsprosesser.

Fakta/saksopplysninger:

Verdiskaping fram til 2019
På oppdrag fra Karmøy kommune og Haugaland Vekst, har Menon (2019) gjennomført en
analyse av verdiskapingen på Haugalandet. Analysen viser verdiskaping fra 2010 til og med
2018. Veksten i privat verdiskapingen på Haugalandet var på 32 prosent, og ligger klart etter
Bergensregionen på 41 prosent og Stavangerregionen på 59 prosent. På grunn at Haugalandet er
et felles bo- og arbeidsmarked må verdiskapingen sees under ett. Mange arbeidstakere bor i en
kommune og arbeider i en annen kommune. For Karmøy som har mye utpendling, slår dette
særlig negativt ut. Isolert for Karmøy var veksten kun 5 prosent. På grunn av størrelsen på
økonomien i næringslivet i kommunen, trekkes hele regionen ned. Holdes privat verdiskaping i
Karmøy utenfor, var privat verdiskapingen på Haugalandet 44 prosent. Altså på nivå med
Bergensregionen.

Kommune
Haugesund
Karmøy
Tysvær
Vindafjord
Suldal
Sauda
Etne
Sveio
Bokn
Utsira
Haugesundregionen
Bergensregionen
Stavangerregionen

2010
12,5
9,8
4,3
2,1
1,2
1,7
0,5
0,3
0,1
0,0
32,5
109,3
362,2

2018
17,8
10,3
5,7
3,1
2,4
2,2
0,7
0,5
0,2
0,0
43,0
154,7
577,6

Vekst
42 %
5%
33 %
46 %
107 %
25 %
62 %
80 %
40 %
-5 %
32 %
41 %
59 %

Attraktivitet fram til 2019
En annen analyse som nylig er gjennomført av Telemarkforskning, også på oppdrag fra Karmøy
kommune og Haugaland Vekst, bekrefter resultatene fra Menon. Attraktiviteten til Haugalandet i
2018 viser negativ verdi, både bo-attraktivitet og næringsattraktivitet. Stavangerregionen (Greater
Stavanger) ligger på landstoppen i næringsattraktivitet, men ligger på bunn i bostedsattraktivitet.

Kilde: https://regionalanalyse.no/report/11010/3/1
Haugalandet hadde sterkere vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet enn resten av landet fram
til 2011. Etter 2011 har utviklingen i næringslivet på Haugalandet blitt svakere enn
landsgjennomsnittet. I det offentlige har antall arbeidsplasser mellom 2000 og 2019 utviklet seg
ganske likt landsgjennomsnittet.
Et lite lyspunkt i siste analyse for 2019 som er under utarbeidelse, viser Karmøy, sammen med
Haugesund og Sauda, en arbeidsplassvekst nær landsgjennomsnittet. Bokn, Tysvær, og Etne
hadde noe sterkere arbeidsplassvekst enn landsgjennomsnittet, mens Vindafjord, Sveio, Suldal
og Utsira hadde svakere vekst enn landet. (Kilde: http://interstats.io:82/rapport/12007/1/1)
Regional effekt av corona og oljeprisfall for eksportrettet næringsliv
Den ferskeste analysen om effekt av corona-situasjonen er en analyse som ble presentert
31.03.2020. Analysen er utarbeidet Menon på oppdrag fra Eksportkreditt (statlig selskap,
underlagt Nærings- og fiskeridepartementet for å tilby norsk næringsliv konkurransedyktig
eksportfinansiering).
Analysen viser eksportindustrien på Vestlandet rammes hardest av corona og oljeprisfallet.
20.000 eksportarbeidsplasser kan bli borte i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylker i
2020. Samlet for hele landet står 50.000 arbeidsplasser i eksportindustrien i Norge i fare. Av disse
tallene risikerer Rogaland 10.000 tapte arbeidsplasser eller 4,75 prosent av privat sysselsetning i
2020.

Det er de fire eksportnæringer prosessindustri, sjømat, reiseliv, og maritim og offshore
leverandørindustri, som er analysert. Disse representerer 70 prosent av norsk eksport, utenom
olje- og gass. Maritim- og offshore leverandørindustri er spesielt utsatt, og kan få konsekvenser
for hundrevis av underleverandører. Frem mot 2023 kan omsetningsfallet bli på mer enn 1.000
milliarder kroner. Dette kan videre påvirke videreutviklingen av nye eksportnæringer og det
grønne skiftet gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling.
Det er mange usikkerhetsfaktorer i prognosene. Derfor bygger analysen på tre scenarioer.






Scenario 1: Koronasmitten vil være relativ kortvarig og samtidig vil norske og
internasjonale myndigheters tiltak mot spredning av viruset være effektive. Norsk og
internasjonal økonomi vil som konsekvens vokse igjen etter sommeren. Etter et kortvarig
fall vil verden raskt komme opp på et produksjonsnivå like under det nivå som var før
krisen.
Scenario 2: Pandemien vil trekke ut i tid. Samtidig vil verdens tiltak mot spredning virke,
noe som betyr at produksjon ta seg opp tidlig på høsten. Den lave oljeprisen vil imidlertid
bety at norsk produksjon forblir noe lavere.
Scenario 3: Også her vil pandemien trekke ut, og både smittefaren og dødeligheten er
høyere enn ventet. Samtidig virker verdens tiltak mot spredning ikke spesielt godt, men
de fortsetter likevel. Krisen øker landenes ønske om å beskytte egne verdikjeder, og vilje
til å legge til rette for global handel faller markant. Global økonomisk vekst faller
markant.

Næringslivet i Karmøy kommune har høy «eksportintensitet» (eksportverdi pr. sysselsatt), som i
utgangspunktet vitner om at næringslivet klarer å produsere varer og tjenester som markeder i
utlandet etterspør. Høy grad av eksport er normalt en styrke. Samtidig betyr høy
eksportintensitet også at næringslivet i kommunen potensielt er sårbar for tilbakeslag i den
globale økonomien, eller store fall i oljeprisen. Næringslivet i Karmøy har høyest eksportverdi
pr. sysselsatt i hele Rogaland. Næringslivet i Sola kommune har høyest eksportintensitet innen
maritim- og offshore leverandørindustri. Samlet sett er da Sola vurdert å ha høyest risiko for
oppigelser i Rogaland, tett fulgt av Karmøy, Haugesund. Blant de kommunene i Rogaland med
minst risiko for oppsigelser er Tysvær og Vindafjord.
Kilde: https://www.eksportkreditt.no/wp-content/uploads/2020/04/Menon-publikasjon-38-2020-medvedlegg2.pdf

Karmøy Næringsfond AS
Karmøy Næringsfond AS ble stiftet av Karmøy kommune 06.04.2018, med en stiftelseskapital på
6,75 millioner kroner delvis hentet fra tidligere passivt næringsfond og restverdiene etter
Karmøy Omstillingsselskap AS. Næringsfondet er 100 prosent eid av Karmøy kommune.
Selskapets formål er:
«Selskapets formål er å investere i små og mellomstore private virksomheter med den hensikt å vareta og
skape nye arbeidsplasser i kommunen og gi konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og
salg av disse virksomhetene, samt hva hermed står i forbindelse med dette og annen virksomhet».

I eierstrategien er investeringsstrategien tydeliggjort med tre kategorier «målselskaper»:
1. Investeringer i tidlig vekstfase: Karmøy Næringsfond kan gjøre investeringer i
gründerselskap som er i tidlig vekstfase. I denne fasen har selskapene kommersiell
omsetning, men oftest ikke oppnådd positiv kontantstrøm. Selskaper med størst
potensiale for å skape varige arbeidsplasser skal prioriteres foran andre
investeringsobjekter.
2. Investeringer i SMB-bedrifter som deltar i et vekstprogram: Karmøy Næringsfond kan
gjøre investeringer i etablerte SMB-bedrifter (under 100 ansatte) som utvikler en
vekststrategi som vil gi nye arbeidsplasser i kommunen og krever tilførsel av ny kapital
til selskapet. Selskaper med størst potensiale for å skape varige arbeidsplasser skal
prioriteres foran andre investeringsobjekter.
3. Investeringer i krevende omstillinger: Karmøy Næringsfond kan også gjør investeringer i
SMB-bedrifter som er i en krevende omstilling, men har potensiale til å oppnå
lønnsomhet og redde eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Disse selskapene skaper
positiv kontantstrøm, men trenger kapital for ekspandere videre med nye produkter, nye
markedssegmenter, nye geografiske markeder, m.m.
Videre er det definert at næringsfondet skal ha en differensiert portefølje, og skal ikke eksponeres
med mer enn 1,2 millioner i hvert målselskap. Tidshorisonten på engasjementene skal primært
ikke være lenger enn 3 år. Hensikten er å bidra til at eksisterende aksjonærer lettere kan hente inn
ekstern kapitalisering av selskapet, eller at eksisterende aksjonærer gis rett til å kjøpe tilbake
næringsfondets aksjeandeler (opsjon). Videre har næringsfondet en «følger-strategi», og skal
primært investere i selskap hvor andre eksterne investorer og kreditorer eksponeres i selskapet.
Karmøy Næringsfond skal aldri bidra med mer enn 50 prosent av selskapets totale kapitalbehov.
Dette betyr at for hver krone næringsfondet investerer skal det utløse over en krone i private
investeringer, og gi en «multiplikatoreffekt» på tilgjengelig kapital tilgjengelig for små- og
mellomstore bedrifter.
I forbindelse med stiftelsen av næringsfondet ble det inngått en forvaltningsavtale med Validé
Haugesundregionen AS, som har siden starten mottatt 10 søknader. 4 av disse er innvilget, 3 er
utsatt eller trukket etter ønske fra søker, 2 har fått avslag, og 1 er under behandling. 2 selskaper
var vurdert og innvilget før Validé Haugesundregionen overtok forvaltningen av næringsfondet.
Pr. dato har næringsfondet 6 selskaper i porteføljen:

Selskap

Selskapets formål

Co-invest

Norcable AS

Selskapet produserer aluminiumsledere til
kabelfabrikker som isolerer lederne og
videreselger som ferdig kabel. Et annet
produktområde er uisolerte hengeliner til e-verk.

Bank
Innovasjon
Norge
Ca. 12
MNOK

samme kurs

Investert Eierandel
p.t.
beløp
1.000.000

Lån

Norvegen Media AS

Deltakelse i medievirksomhet, og virksomhet med
å utvikle en regional arena for næringslivsnytt

850.000

300.000

20 %

Apias AS

Selskapet driver med produksjon og salg av
ladekabler for mobil og nettbrett.

800.000

400.000

1,89 %

Sky of Norway AS

IT-selskap som har utviklet en ny
forretningsmodell rettet mot markedet for
uavhengige interiørdesignere.

2.360.000

250.000

2,14 %

Alginor ASA

Bedriftens hovedmål er å utvikle og etablere
bioraffineri for totalutnyttelse av stortare.

4.600.000 1.100.000

1,20 %

Terp AS

Selskapets formål er utvikling og
kommersialisering av webtjenester og produkter
relatert til adaptive lærebøker

3.700.000

SUM

500.000

0,8 %

24.310.000 3.550.000

Fondets størrelse var på 6 750 000,- og 3.550.000 er investert, og bidratt i å framskaffe over 24
millioner kroner i egenkapital eller lånefinansiering. Dette gir en «multiplikatoreffekt» på nesten
7 gangen. Av fondets midler blir det trukket et forvaltningshonorar (3 %) og andre kostnader
(regnskap, advokat). Tilgjengelig kapital er pr. dato kr. 2 897 424,-. Selskapet får ikke mvarefusjon.
To av «målselskapene» var i «krevende omstillinger» (jmf. kategori 3 i investeringsstrategien). I
begge selskapene har ansatte overtatt eller deltatt i eierskapet i målselskapet for å videreføre
virksomheten og egne arbeidsplasser, samt å skape flere nye arbeidsplasser. De øvrige 4
selskapene i porteføljen er tidligfaseselskaper hvor det er sannsynliggjort vil oppnå en sterk
vekst og jobbskaping, og gi en avkastning i samsvar med kravene i eierstrategien.

Vurdering:
Coronakrise og oljeprisfall rammer næringslivet hardt, og særlig eksportnæringene:
prosessindustri, sjømat, reiseliv, og maritim og offshore leverandørindustri. Dette går særlig ut
over fylkene på Vestlandet. I Rogaland kan 10.000 eksportarbeidsplasser bli borte allerede i 2020.
Etter Sola kommune, er næringslivet i Karmøy og Haugesund vurdert å være mest utsatt for
oppsigelser i følge Menon Economics.
Analysen fra Menon samsvarer med en langt enklere undersøkelse utført av Næringsforeningen
Haugalandet (19.03.2020) hvor 50,8 prosent av medlemsbedriftene svarte at omsetningen var
vesentlig redusert, 54,6 prosent svarte at resultatet ville i 2020 bli kritisk eller påvirket i stor grad.
41,6 prosent svarte at permitteringsvarsler var allerede gitt, eller ville meget sannsynlig bli gitt.
Regjeringen har lansert betydelige tiltakspakker til næringslivet. Tilbakemeldingene fra
næringslivet er foreløpig at de treffer noenlunde etter hensikten. Tap og oppsigelser er likevel
uunngåelig, og det vil bli krevende for mange virksomheter. I følge uttalelser fra Menon er det å
forvente, særlig for små- og mellomstore bedrifter, at det vil komme et «eierskifte». Noen
virksomheter vil avvikles eller gå konkurs, og det forventes at flere vil overtas av de ansatte.
Dette er ikke ukjent situasjon fra tidligere nasjonale kriser, jmf. finanskrisen. Det vil bli «slitasje»
på selskapenes egenkapital og vil føre til lavere omstillingsevne og evne til å utvikle nye

produkter og tjenester. Ansatte har kompetansen, men mangler ofte kapitalen som er nødvendig
for å lykkes. Det er innenfor kapitaltilgang kommunen kan gjøre den største «forskjellen».
Karmøy kommune og de fleste kommunene på Haugalandet har anstrengt kommuneregnskap.
Driftsbudsjettet gir lite handlingsrom for bruk av virkemidler som tilskudd og ettergivelse av
kommunale skatter og avgifter. Derimot gir balanseregnskapet betydelig mer handlingsrom, og
det er allerede satt av i overkant av 21 millioner kroner til næringsutvikling på
«disposisjonsfond».
Næringsutvikling gjennom kapitaltilgang er et viktig virkemiddel som påvirker kommunens
driftsregnskap direkte. Investeringer med kommunens «frie kapital» fører til at «kapitalen
kommer arbeid», og vil sammen med arbeidskraft med riktig kompetanse føre til verdiskaping
og jobbvekst. Slike investeringer er krevende, og forvaltningssamarbeidet om næringsfondet med
Validé Haugesundregionen AS er gode. Validé er en inkubator for tidligfase selskaper og har
spisskompetanse på dette fagområdet.
Effekten som corona og oljeprisfallet vil få på kommuneregnskapet er ikke kartlagt
tilfredsstillende enda. Det er rimelig sikkert at kommunen vil få redusert skatteinngang.
Fungerer de statlige ordningene tilfredsstillende, bør kommunen i første omgang derfor begrense
sine tiltak til å komplementere statlige tiltak, og gjøre tiltak som i varetar særlige lokale behov.
Investeringer i privat verdiskaping vil i denne situasjonen være en «vinn-vinn-situasjon».

Rådmannens kommentarer:
Når privat næringsliv i Karmøy fra før har svak utvikling i verdiskapingen, blir situasjonen med
corona og oljeprisfall ekstra alvorlig. Bare i løpet av få uker kunne NAV melde om en
arbeidsledighet på Haugalandet på rundt 2 prosent økte til rundt 13 prosent (12,3 prosent i
Karmøy og 15,2 prosent i Haugesund).
Analyser viser næringslivet i Karmøy har høy eksportintensitet og er svært utsatt for oppsigelser
i tiden framover. Menon forventer at mange små- og mellomstore bedrifter vil måtte avvikle eller
gå konkurs. Det vil kunne åpne for eierskifter hvor ansatte overtar virksomhetene. Verdiskaping
krever både arbeidskraft med riktig kompetanse og kapital.
Kommunen har positiv erfaring fra å gjøre kapital tilgjengelig for vekstbedrifter og bedrifter i
omstilling gjennom Karmøy Næringsfond AS. Næringsfondets formål er å investere i små og
mellomstore private virksomheter med den hensikt å vareta og skape nye arbeidsplasser i
kommunen og samtidig gi konkurransedyktig avkastning. Det betyr å bidra med egenkapital til
levedyktige små- og mellomstorebedrifter i kommunen. Fondets størrelse var på 6 750 000,- og
3.550.000 er nå investert. Næringsfondet er ikke påført tap siden oppstarten i 2018. Fondets
investeringer har bidratt til å framskaffe over 24 millioner kroner i egenkapital eller
lånefinansiering. Det vil si at for hver krone fondet har investert, har det utløst nesten 7 kroner i
annen privat eller statlig finansiering. Næringsfondets virksomhet utgjør derfor en «forskjell».
Ved å tilføre kapital til fondet vil det kunne øke muligheten for næringsfondet til å involvere seg
mer i virksomheter som nå må gå gjennom en omstilling. Dette kan bidra til bremse de negative
konsekvensene av corona og oljeprisfallet, og få raskere sysselsetning av de arbeidstakerne som
nå rammes.

Rådmannens konklusjon:
Kommunestyret (sak 34/19) har tidligere satt av ca. 21 millioner på disposisjonsfond» til å
anvende til næringsutvikling. Avsetningen ble gjort fra en andel av utbyttet fra Haugaland Kraft
AS i 2019. Rådmannen foreslår å bygge videre på de gode erfaringene fra Karmøy Næringsfond
AS og øke handlingsrommet til å delta i «omstillingen» som følge av corona og oljeprisfallet med
et kapitalinnskudd på 5 millioner kroner. Investeringene aktiveres som en investeringspost i
kommunens balanse i form av økt aksjekapital i næringsfondet.
Rådmannen i Karmøy, 14.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg: Ingen

SAKSPROTOKOLL - KAPITALFORHØYELSE I KARMØY
NÆRINGSFOND AS
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 43/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - REGIONALE REISELIVSMIDLER
Formannskapet behandlet saken den 27.04.2020, saksnr. 34/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta sammen med de andre eierkommunene i
Desitinasjon Haugesund & Haugalandet AS med midler til utvikling av regionens
reiseliv; totalt 5.000.000 kroner fordelt mellom eierkommunene.
2. Karmøy kommunestyre vedtar å delta med en andel på 1.989.675 kroner hvor fordelingen
er beregnet utfra kommunens innbyggertall pr. 01.01.2020.
3. Beløpet skal dekkes av disposjonsfond, avsatt av utbytteinntekter fra Haugaland Kraft i
2019 for å stimulere ny regional utvikling (ref. KST 34/19).
a. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1A:
Sum bevilgninger drift: 1 990 000 kroner
Økt bruk av disposisjonsfond: -1 990 000 kroner
b. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1B:
Rammen for tjenesteområde 14 Næring økes med 1 990 000 kroner.
4. Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå en avtale som formaliserer
anvendelsen av de regionale reiselivsmidlene med Destinasjon Haugesund &
Haugalandet AS og de øvrige eierkommunene som deltar.
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REGIONALE REISELIVSMIDLER

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta sammen med de andre eierkommunene i
Desitinasjon Haugesund & Haugalandet AS med midler til utvikling av regionens
reiseliv; totalt 5.000.000 kroner fordelt mellom eierkommunene.
2. Karmøy kommunestyre vedtar å delta med en andel på 1.989.675 kroner hvor fordelingen
er beregnet utfra kommunens innbyggertall pr. 01.01.2020.
3. Beløpet skal dekkes av disposjonsfond, avsatt av utbytteinntekter fra Haugaland Kraft i
2019 for å stimulere ny regional utvikling (ref. KST 34/19).
a. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1A:
Sum bevilgninger drift: 1 990 000 kroner
Økt bruk av disposisjonsfond: -1 990 000 kroner
b. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1B:
Rammen for tjenesteområde 14 Næring økes med 1 990 000 kroner.
4. Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå en avtale som formaliserer
anvendelsen av de regionale reiselivsmidlene med Destinasjon Haugesund &
Haugalandet AS og de øvrige eierkommunene som deltar.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
«Regional reiselivsstrategi for Haugalandet» ble vedtatt av Karmøy kommunestyre 01.07.2020,
sak 83/19. Strategien er felles for hvordan kommunene på Haugalandet skal utvikle regionens
besøksattraktivitet, verdskaping og arbeidsplasser i reiselivet. Destinasjon Haugesund &
Haugalandet AS er en sentral aktør i realiseringen av regionens reiselivsstrategi.
Reiselivsstrategien har definert visjon med en rekke utviklingsmål for arbeidet framover,
herunder behov for kapital til investering i reiselivsbedrifter og behov for finansiering av viktig
utviklingsarbeid. I tillegg er det også behov for målrettet tildeling av tilskudd til ulike festivaler
og arrangementer som har regional betydning.
Karmøy kommunestyre har allerede vedtatt etablering av «Regionalt Reiselivsfond», jfm. sak
6/20, 10.02.2020. «Haugaland Reiselivsfond AS» etableres som et aksjeselskap som skal øke
kapitaltilgangen for å bidra til etablering av nye arbeidsplasser i små og mellomstore
reiselivsbedrifter. Investeringene skal samtidig gi konkurransedyktig avkastning. Altså bidra
med egenkapital til levedyktige reiselivsbedrifter. Karmøy kommunens andel i reiselivfondet er 3
millioner kroner, og aktiveres som en investeringspost i kommunens balanse.
Neste tiltak er etablering av en ordning for å finansiere målrettet utviklingsarbeid og målrettet
tildeling av tilskudd til festivaler og arrangementer, «Regionale reiselivsmidler». Dette er
driftsmidler og må finansieres over kommunenes driftsbudsjett. Riktignok kan belastningen
fordeles over flere år ved at reiselivsmidlene formaliseres i en avtale.
Kommunene på Haugalandet har lagt fram disse sakene for politisk behandling på ulike måter,
og det kan gi grunnlag for begrepsforvirring. Det er viktig at «Regionalt reiselivsfond» og
«Regionale reiselivsmidler» ikke blandes i sammen. Ordningene representerer to ulike
«virkemidler» for å utvikle verdiskaping og arbeidsplasser i reiselivsnæringen. Begge
virkemidlene vil være nødvendige og inngå i en større helhet av tiltak for å realisere
reiselivsstrategien.
Selv om saken om «Regionale reiselivsmidler» er framlagt litt ulikt i de ulike kommunene er
substansen lik. Totalt skal innbetalingene fra kommunene utgjøre 5 million kroner som skal
anvendes anslagsvis over 3 til 5 år. Fordelingen mellom kommunene baseres på folketallet pr.
01.01.2020. Det betyr at Karmøy kommune skal bidra med 1.989.675 kroner.
Formålet med «Regionale reiselivsmidler» er å øke besøksattraktivitet, verdiskaping og
arbeidsplasser i reiselivet på Haugalandet, ved å finansiere:
1. Målrettet reiselivsutvikling hos Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS i samarbeid
med selskapets medlemsbedrifter, og andre sentrale samarbeidspartner i reiselivet.
2. Helhetlig bruk av tilskudd til arrangementer og festivaler som bidrar til
besøksattraktivitet, verdiskaping og arbeidsplasser.

I praksis vil ordningen etableres i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, svært lik modellen
i Haugaland Vekst med «Regionale Utviklingsfond». Ordningen må formaliseres i en avtale for
at anvendelsen skal være juridisk bindene og kunne aktiveres i balansen med fordeling over flere
år.

Bakgrunn for saken:
Markedesutvikling
Den generelle markedsutviklingen for reiselivet globalt, nasjonalt og regionalt var svært positiv
før corona-utbruddet. WTO (World Tourism Organization) opplyste at det er forventet en årlig
vekst på over 3 % i internasjonale turistankomster fram mot 2030, noe som tilsier en vekst på
nærmere 60 % i perioden 2017-2030. Pr. november 2019 var utviklingen i Norge bedre enn den
internasjonale prognosen. I Norge hadde Fjord Norge sterkest vekst, primært i kundegrupper
som søker natur- og kulturbaserte opplevelser.
Haugalandet er strategisk plassert mellom de store reiselivsbyene Bergen og Stavanger, og har
store muligheter til å ta sin del av verdiskapingen på Vestlandet. Haugalandet har tilstøtende
grenser mot de store naturbaserte reisemålene Ryfylke, Lysefjorden og Hardangerfjorden. Med
utvidet samarbeid og samhandling er klare muligheter for at Haugalandet kan «høste av»
turistene som søker vestlandsfjordene, men dette krever målrettet utvikling.
Før corona-utbruddet var det booket 75 cruiseanløp i 2020, med ca. 150.000 passasjerer. I 2021 var
det det booket 100 cruiseanløp, med ca. 250.000 passasjerer. For 2020-sesongen er det meste
kansellert, og Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS (destinasjonsselskapet) arbeider for å
gjøre det beste ut av 2021-sesongen. Selskapet arbeider aktivt for å få flere reiselivsbedrifter til å
utvikle tilbud og bli gode leverandører til cruiseskipenes utflukter. Dette for å gi
reiselivsaktørene flere ben å stå på, og for å kunne gjøre regionen mer attraktive med å kunne
tilby et større produktutvalg.
Verdiskapingen i reiselivet på Haugalandet
Reiselivsnæringen inkluderer fem bransjer; transport, servering, overnatting, aktivitet/kultur og
formidling, men har også viktige synergier og gir økonomiske ringvirkninger til flere andre
bransjer, herunder detetaljhandel og annen tjenesteyting.
Reiselivet er en arbeidsintensiv næring og summen av ansatte og virksomheter, bidrar til en
betydelig skatteinngang til kommunene på Haugalandet. I følge Menon (2019) bidrar
reiselivsnæringen årlig med nærmere 36 millioner kroner i inntekter fra personskatt bare til
Haugesund kommune. Rapporten viser bare tall for de 20 største reiselivskommunene i landet.
Karmøy kommune er ikke blant de 20 største.
På oppdrag for Innovasjon Norge har Asplan Viak har gjennomført en analyse av
verdiskapingen av reiselivet i Norge. For utvalgte kommuner på Haugalandet viser tallene i
2018:



Haugesund: 431 MNOK
Karmøy: 176 MNOK






Tysvær: 36 MNOK
Vindafjord: 28 MNOK
Etne: 24 MNOK
Sveio: 3 MNOK

Verdiskapingen i reiselivet på Haugalandet har de siste 4 årene hatt en svak positiv utvikling.
Samtidig har sysselsetningen i næringen vist en svak nedgang fra 2.210 sysselsatte i 2015, til 2.161
sysselsatte i 2018 (Menon 2019). Dette tyder på at næringen har oppnådd en økt effektivisering.
Utvikling i verdiskapningen viser likevel svakere vekst enn utviklingen for Stavanger- og
Bergensregionen. Det betyr at Haugalandet taper markedsandeler. Dette samsvarer også med en
analyse gjennomført av Telemarksforskning (2019), som viser at regionen har mistet attraktivitet
de senere årene. Regional reislivsstrategi viser at det er potensiale til å gjøre det bedre, hvis det
satses riktig.
«Regional reiselivsstrategi for Haugalandet»
«Regional reiselivsstrategi for Haugalandet» er kommunenes felles strategidokument. Strategien
ble vedtatt i de ulike kommunene i 2019, og viser visjon, mål, strategier, roller og ansvar, som
skal resultere i en markant økning i besøksattraktivitet, verdiskaping og arbeidsplasser i
regionens reiseliv. (Vedtatt i Karmøy kommunestyre 01.07.2020, sak 83/19).




Hovedmål:
o Utvikle regionen til å bli et foretrukket reisemål i Fjord Norge, basert på våre
fortrinn innen natur- og kulturbasert reiseliv
Delmål:
o Utvikle posisjonen «Homeland of the Viking Kings» til «The Viking Capital of the
world».
o Utvikle og realisere «Merket for Bærekraftig reisemål»
o Styrke markedsføring og finansiering

Behovet for finansiering er beskrevet ytterligere i strategien. Den regionale reiselivsstrategien er
forankret i «Utviklingsplan for Haugesundregionen 2017-2020», som har overordnet mål:
«Attraktive Haugesundregionen, økt samhandling for bærekraftig verdiskaping».
Reiseliv er en næring som er godt representert i alle kommunene på Haugalandet, og aktørene
samarbeider på tvers av kommunegrensene. De samlede kvalitetene og ressursene i regionen,
gjør området til et reisemål med både nasjonalt og internasjonalt potensiale. Regionen har
forutsetninger for å utvikle og drive ulike former for kultur- og opplevelsesbasert turisme
gjennom hele året.
For steder som lykkes innenfor reiseliv er kommunene en svært viktig aktør. Kommunene har
generelt flere roller i forhold til reiselivsutvikling, herunder:


Produkteier og vertsrollen: Kommunene er i mange tilfeller eier av reiselivsproduktet i
seg selv, eller tilrettelegger for reiselivsproduktet. Herunder alle «fellesgoder», som
bysentrum, parker, museer, kulturattraksjoner, gater/veier, offentlige parkeringsplasser,
offenlige småbåthavner, offentlige toaletter, friluftsområder, turløyper, og allmenninger







er ryddige og framstår som attraktive. Besørge god turistinformasjon og informativ
skilting slik at besøkende lett kan orientere seg om tilbud.
Rammesetter: Kommunen setter rammene for næringslivet gjennom politiske føringer,
planlegging og regulering og løyver/tillatelser som skjenkebestemmelser, åpningstider
mv.
Utviklingspartner: Kommunene bidrar til næringsutvikling ved å være en
utviklingspartner gjennom rollen som samfunnsutvikler/næringssjef, ved bruk av
næringsfond, annen bruk av stimuleringstiltak, engasjement i lokale/regionale
destinasjonsselskap.
Koordinator: Kommunene er vertskap og har ansvar for å forvalte helheten.

Arrangementer og festivaler:
Regionen har hvert år en rekke store og små arrangementer og festivaler, herunder:
Filmfestivalen, Karmøygeddon, Vikingfestivalen, Skudenesfestivalen, og mange flere. Samt
forespørsler fra store idrettsarrangementer som IronMan, Tour de Fjords, o.l. I tillegg arbeider
destinasjonsselskapet for å få store idrettsting og årskonferanser i nasjonale forbund og
foreninger til regionen. Ofte er det knyttet en eller annen form for tilskudd til betingelsene.
Tilskuddene er som regel langt lavere enn den totale verdiskapningen og sysselsetningen
arrangementene tilfører regionen. Tilskuddsmidler ligger ikke innenfor budsjettet og
finansieringsmodellen til destinasjonsselskapet. Slike situasjoner medfører da en tid- og
arbeidskrevende prosess for å få gjennomført politiske behandlinger i de ulike kommunene.
Erfaringene viser at helhetsperspektivet for regionen ikke alltid blir ivaretatt. Tildeling av denne
type tilskudd til arrangementer og festivaler kan med fordel overføres til destinasjonsselskapet.
For å få til en god tilskuddsordning vil det forutsette at det også utarbeides en regional
arrangementsstrategi. En slik arrangementsstrategi har lenge vært planlagt, og tiden vil være
hensiktsmessig nå etter at Innovasjon Norge nylig har lansert en nasjonal arrangementsstrategi.
Ofte er det frivillige organisasjoner som er arrangører, og en slik strategi vil kunne løfte mange
av regionens frivillige organisasjoner og bidra til både økt attraksjon og boglede i regionen.

Destinasjonsselskapet – regionens utviklingsaktør:
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS er reisemålselskapet for Hauglandet, og koordinerer
det nasjonale og internasjonale markedsarbeidet for ferie- og fritidsmarkedet og kurs- og
konferansemarkedet.
Selskapet har rundt 200 medlemsbedrifter i regionen og ble etablert i 2007, og eies av Haugesund
kommune (24,39 %), Karmøy kommune (22,09 %), Tysvær kommune (19,78 %), Vindafjord (3,27
%), Sveio (1,73 %), Utsira (0,58 %), Sauda (0,19 %), Etne (0,19 %) og Bokn (0,10 %), totalt 72,3 %.
Største eier er CS Investering AS (tidligere Lufthavnutbygging AS) med 24,98 %. Totalt har de
private eierandelene på 27,3 %.
Destinasjonsselskapet er finansiert gjennom medlemavgifter og avtaler med kommunene som
betaler for faste årlige yttelser i form av profilering, salg- og markedsføring av Haugalandet som
reisemål, samt drift av turistinformasjon og vertskap for større turistgrupper (cruise og
turoperatører). Selskapet bidrar gjennom finansiering av «løpende drift», men har lite rom for
nye strategiske områder og gjennomføring av større utviklingsprosjekt.

Samtidig er destinasjonsselskapet ofte en naturlig «eier» eller samarbeidspartner for å utvikle nye
muligheter for reiselivet. Tilsvarende er det også for større arrangementer, som er avhengig av
tilskudd for å kunne gjennomføres og legges til regionen. Derfor har det vært opp til den enkelte
kommune å yte tilskudd til større arrangement eller utviklingsprosjekter. Dette er ofte både tidog arbeidskrevende med politisk behandling i en eller flere kommuner samtidig.
Destinasjonselskapet må styrkes for å kunne lede gjennomføringen av regjonal reiselivsstrategi
for utviklingen av reiselivet og kan da fungere som en næringsutvikler på vegne av kommunene
på Haugalandet.

Vurdering
Behov for finansiering
Reiselivsnæringen har en fragmentert sammensetning med noen få store og mange små ulike
næringsaktører. Kommunenes ansvar er å tilrettelegge for stabile rammevilkår for
reiselivsnæringen. Som en naturlig del av kommunenes vertskapsrolle for regionens turister, har
kommunene historisk kjøpt grunnleggende markedsføringstjenester og drift av turistinformasjon
av Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS. Destinasjonsselskapet samordner det meste av
reislivsaktivitetene på tvers av de ulike reiselivsaktørene, kommunene, Fjord Norge, og
Innovasjon Norge.
Regionen har et stort behov for videreutvikling av attraksjoner, kurs- og konferanser,
arrangementer og festivaler hvis regionen skal oppnå samme vekst (markedsandeler) i
verdiskapningen som Stavanger- og Bergensregionen.
Behov for finansiering er todelt. Økt tilgang på kapital for egenkapitalfinansiering av små- og
mellomstore reiselivsbedrifter. Dette er allerede ivaretatt gjennom etablering av et regionalt
reiselivsfond, «Haugaland Reiselivsfond AS. Jmf. kommunestyrebehandling sak 6/20, 10.02.2020.
Administrasjon av reiselivsfondet legges til destinasjonsselskapet i et samarbeid om
kapitalforvaltning med Validé Haugesundregionen AS.
Formålet til reiselivsfondet er: «Selskapets formål er å investere i små og mellomstore private
virksomheter, med den hensikt å skape nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen og nært tilstøtende næringer,
inklusive kultur- og primærnæringer, som bidrar til økt besøksattraktivitet for Haugalandet, og gi en
konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av disse virksomhetene, samt hva
hermed står i forbindelse med dette og annen virksomhet».
Det andre behovet for finansiering er målrettet reiselivsutvikling (næringsutvikling) i samarbeid
mellom destinasjonsselskapets medlemsbedrifter og andre sentrale samarbeidspartnere, samt
tilskudd til arrangementer og festivaler. Utviklingsmidler er en av forutsetningene for å realisere
«Regional reiselivsstrategi».
Behov for utviklingsmidler – «Regionale reiselivsmidler»

Ved å forskuddsbetale et større beløp til Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS for
finansiere regional utvikling av reiselivet, gir dette destinasjonsselskapet forutsigbar finansiering
av utviklingsarbeid over flere år. Utviklingsprosjekter følger sjelden kalenderår og kan strekke
seg over flere regnskapsår. Målrettet og langsiktig utviklingsarbeid er viktig for å realisere
regional reiselivsstrategi. Hensikten er å skape økt turisme, verdiskaping og arbeidsplasser i
reiselivsnæringen på Haugalandet. Midlene skal øremerkes finansiering av utviklingsprosjekter
med to formål:
1. Målrettet reiselivsutvikling hos destinasjonsselskapet i samarbeid med sine
medlemsbedrifter og andre sentrale samarbeidspartner for å øke verdiskaping og antall
arbeidsplasser i regionens reiseslivsnæring.
2. Sikre en strategisk og helheltlig anvendelse av tilskudd til arrangementer og festivaler
som har regional betydning for å øke verdiskaping og antall arbeidsplasser i regionens
reiselivsnæring.
Anvendelse og rapportering av «Regionale reiselivsmidler» skal skje etter nærmere avtale med
destinasjonsselskapet og de øvrige kommunene som deltar med midler.
Det er kommunene Bokn, Sveio, Vindafjord, Tysvær, Haugesund og Karmøy som i denne
omgang har til behandling deltakelse i «Regionale reiselivsmidler». Basert på innbyggerantall i
kommunene per 1.1.2020 blir fordelingen mellom kommunene som følger:

Oppdragsgiverne
Karmøy kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Bokn kommune
SUM

Innbyggertall
42 164
37 394
11 054
8 728
5 763
854
105 957

Godtgjørelse
1 989 675
1 764 584
521 627
411 865
271 950
40 299
5 000 000

I praksis vil ordningen etableres i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS.
Beløpet innbetales i sin helhet til selskapet som aktiverer midlene i balansen som
forskuddinnbetaling fra kunder. Etter hvert som selskapet leverer ytelser i form av
utviklingsarbeid eller tilskudd til festivaler og arrangementer, vil midlene inntektsføres i
selskapet. Dette sikrer også riktig skattemessig håndtering. På samme måte vil midlene aktiveres
i kommunenes balanse som forskudd til leverandør, og kostnadsføres i kommunens balanse i
resultatregnskapet etter hvert som ytelsene leveres fra destinasjonsselskapet.
Ekstra kritisk etter corona-utbruddet
Reiselivet er hardt rammet av korona-utbruddet og næringen er inne i en svært kritisk fase som
får store konsekvenser med permitteringer, oppsigelser og konkurser. Mange
reiselivsvirksomheter har mistet omsetningen «over natten». Hoteller og restauranter har måtte
stenge ned. Tilsvarende for aktivitetsleverandører, muséer, buss- og båttransport, skianlegg,

campingplasser, hytteutleie med mer; samtidig som store deler av kostnadsbildet er det samme.
Situasjonen er meget alvorlig.
Mange som har bygget et livsverk over mange år og utviklet små og mellomstore bedrifter og
familiebedrifter, står nå i fare for å gå konkurs. Reiselivsåret 2020 må regnes som tapt.
For de fleste reiselivsbedriftene er hovedsesongen sommerhalvåret, og våren er oppstarten.
Festivaler er allerede avlyst, herunder Vikingfestivalen, Karmøygeddon m.fl. Utenlandsturismen
vil i 2020 bli minimal. Cruiseanløpene som var booket for 2020 med 150.000 cruiseturister er stort
sett kansellert. Tilsvarende for de fleste busstur-operatørene og utenlandsrutene over Haugesund
Lufthavn.
Destinasjonsselskapet, Fjord Norge og Innovasjon Norge, arbeider for fult med å omstille
markedstiltakene for 2020 mot det nasjonale ferie- og fritidsmarkedet, samt å tilrettelegge for det
internasjonale markedet og kurs- og konferanse i 2021. Det vil ta tid å bygge opp igjen
«volumet».
Bransjeforeningen «Norsk Reiseliv» beskriver en gradvis gjenoppbygging av markedene.





Kvartal 2, 2020:
o Tilnærmet ingen reiseaktivitet og marginale inntekter for reiselivsbedriftene.
Kvartal 3, 2020:
o Reiseaktiviteten begynner igjen, først svært begrenset og så en sakte gjenåpning.
Først i form av jobbrelaterte reiser, deretter begrenset ferie- og fritidstrafikk med
egen bil i helgene/kortere ferieturer fra Norge og nærmarkedene.
o Etter hytteforbundet i påsken og et samlet næringsliv som går på sparebluss, kan
det føre til at mange nordmenn prioriterer egen hytte og besøk hos slekt og venner
sommeren 2020. Samt at det blir tatt ut minimalt med sommerferie i 2020.
Kvartal 4, 2020:
o Videre reiseaktivitet, oppdemmet behov både for jobbrelaterte reiser, ferie- og
fritidstrafikk fra Norge og Nord-Europa, samt et begrenset møtemarked.
o De større konferansene kommer neppe i gang før i 2021. Det forventes en
betydelig internasjonal konkurranse både på konferanse-, ferie- og
fritidsmarkedet.

Rådmannens kommentarer:
Dagens situasjon er kritisk for reiselivsnæringen. Haugalandet hadde en svakere utvikling enn
Stavanger- og Bergensregionen allerede før korona-utbruddet og er svært utsatt. Regionens
reiseliv opplever bortfall av turister i alle markeder. Dette krever ekstra oppmerksomhet også fra
kommunene.
«Regional reiselivsstrategi for Haugalandet» viser muligheter for økt verdiskaping i
reiselivsnæringen. Reiselivsstrategien har definert en rekke utviklingsmål for arbeidet framover,
men krever økt innsats og finansiering for å realisere reiselivsstrategien.
Rådmennene på Haugalandet er enige om å foreslå en ordning med «Regionale reiselivsmidler»,
etter modell med «Regionale utviklingsfond» i Haugaland Vekst. Kommunene innbetaler et

forskudd basert på innbyggertall. Ytelsene avtales etter hvert i form av mandater for prosjekter
med definerte milepæler, organisering og budsjett. Dette gir gode rammer for målrettet
oppfølging og rapportering for å sikre at midlene anvendes i samsvar med formålet. Det gir også
mulighet for private aktører til å delta i finansieringen av ulike prosjekter.
Utviklingsmidler vil gjøre det mulig for destinasjonsselskapet å være kommunens verktøy for å
drive næringsutviklingen i reiselivsbransjen og på sikt bygge opp markedsposisjonen nasjonalt
og
internasjonalt.
Haugaland Reiselivsfond AS er allerede vedtatt og avventer politisk behandling i
nabokommunene. Reiselivsfondet vil bedre tilgang på kapital for egenkapitalfinansiering av små
og mellomstore reiselivsbedrifter. Sammen med «Regionale reiselivsmidler» vil begge
ordningene være viktige virkemidler for å realisere den regionale reiselivsstrategien. Både
reiselivsfondet og regionale reiselivsmidler vil også være viktige forutsetninger for å utvikle
desitinasjonsselskapet til å bli en næringsutvikler for reiselivbransjen. Rådmennene på
Haugalandet forutsetter at det utarbeides en offensiv eierstrategi for desitnasjonselskapet, og har
gitt «bestillingen» videre til Haugaland Vekst for å forberede en sak for politisk behandling i
løpet av 2020.

Rådmannens konklusjon:
Rådmennene i Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio og Bokn er enige om å anbefale at
kommunene deltar med regionale utviklingsmidler for reiselivet. Samlet innbetaling anbefales å
være 5 millioner fordelt etter innbyggertallet 01.01.2020. For Karmøy kommune utgjør dette
1.989.675 kroner. Innbetalingen forventes å finansiere utviklingsarbeidet i mellom 3 til 5 år.
Tidspunktet for å etablere ordningen med «Regionale Reiselivsmidler» var naturlig som følge av
realiseringen av «Regional reiselivssstrategi for Haugalandet», men etter korona-utbruddet er
situasjonen blitt kritisk, og det kreves tiltak nå.. Et helt sentralt moment er synergien mellom å
stimulere aktiviteten i ferie og fritidsmarkedet, kurs og konferansemarkedet og
arrangementsmarkedet, og at dette også vil bidra til å styrke trafikken og utviklingen av
Haugesund Lufthavn. Et godt rutetilbud ved flyplassen er helt avgjørende for å utvikle
næringsattraktiviteten i regionen.
Anvendelsen av «Regionale Reiselivsmidler» må formaliseres i en avtale med Desitinasjon
Haugesund & Haugalandet AS og de øvrige kommunene, både for å sikre anvendelse i samsvar
med formålet, men også for å kunne fordele reiselivsmidlene over flere år og unngå utilsiktet
skatteeffekt.
Kommunestyret (sak 34/19) har tidligere satt av ca. 21 millioner på disposisjonfond» til å
anvende til næringsutvikling. Avsetningen ble gjort fra en andel av utbyttet fra Haugaland Kraft
AS i 2019. Rådmannen foreslår at innbetaling til «Regionale Reiselivsmidler» hentes fra denne
avsetningen.

Rådmannen i Karmøy, 14.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg: Ingen

SAKSPROTOKOLL - REGIONALE REISELIVSMIDLER
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 44/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP
OM SJØAREALA
Formannskapet behandlet saken den 27.04.2020, saksnr. 31/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommune godtar Rogaland fylkeskommunes invitasjon om et interkommunalt
samarbeid for å etablere et utvidet kunnskapsgrunnlag for sjøarealer.
2. Karmøy kommune bidrar med sin andel på kr. 125 000 til dette prosjektet. Midlene tas ved
bruk av disposisjonsfond (havbruksfondet).
3. I budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt-drift, gjøres det følgende endringer: Bruk av
disposisjonsfond (havbruksfondet) økes med kr. 125 000. Bevilgning drift økes med kr.
125 000.
I budsjettskjema 1B – bevilgninger drift, gjøres det følgende endringer: Ramme for
funksjon 120 – overordnet planarbeid, økes med kr. 125.000.
4. Kommunestyret legger til grunn at midlene utbetales i sin helhet i 2020.
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INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommune godtar Rogaland fylkeskommunes invitasjon om et interkommunalt
samarbeid for å etablere et utvidet kunnskapsgrunnlag for sjøarealer.
2. Karmøy kommune bidrar med sin andel på kr. 125 000 til dette prosjektet. Midlene tas ved
bruk av disposisjonsfond (havbruksfondet).
3. I budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt-drift, gjøres det følgende endringer: Bruk av
disposisjonsfond (havbruksfondet) økes med kr. 125 000. Bevilgning drift økes med kr.
125 000.
I budsjettskjema 1B – bevilgninger drift, gjøres det følgende endringer: Ramme for
funksjon 120 – overordnet planarbeid, økes med kr. 125.000.
4. Kommunestyret legger til grunn at midlene utbetales i sin helhet i 2020.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Rogaland fylkeskommune har invitert Karmøy til å delta i et interkommunalt samarbeid og
økonomisk spleiselag angående kunnskap om sjøaralene. Invitasjonen er sendt ut til totalt 16
kommuner i fylket.
Samarbeidet er tenkt som et prosjekt fra høsten 2020 til januar 2024. Prosjektet er en oppfølging
av regionalplan sjøareal havbruk og gjennomføring av handlingsprogrammet. Hovedformålet
med prosjektet er å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag og digitale planverktøy. Kunnskap og
digitale planverktøy legger grunnlaget for gode og oppdaterte arealplaner som medvirker til en
bærekraftig verdiskaping, næringsutvikling, sjømatproduksjon og ressursutnytting av
sjøarealene.
Invitasjonsbrevet beskriver et konkret prosjekt der fylkeskommunen og kommunene skal
samarbeide om å produsere et kunnskapsgrunnlag om sjøarealene. Brevet innholder en kortfattet
prosjektskildring av formål, kostnadsplan, finansieringsplan og organisering. I
finansieringsplanen til prosjektet er det lagt opp til at kommunene som får utbetalt midler fra
havbruksfondet, er med og finansierer prosjektet med rundt 2 prosent av tildelte
havbruksfondsmidler i 2018. For Karmøys del utgjør dette en sum på kr. 125 000.
Regionalplan sjøareal havbruk
Fylkestinget vedtok regional plan sjøareal havbruk 13.06.2017, sist justert 05.03.2019. Planens
hovedformål er ifølge plandokumentet:
«…å leggja til rette for å auke produksjonen av sjømat frå havbruket på ein berekraftig måte.
Planen skal mobilisera og motivera kommunane til å planleggja bruken av sjøareala med søkelyset
på havbruk og sjømat. Rogaland satsar på å auka produksjonen av sjømat og då treng
havbruksnæringa tilgang til gode næringsareal.
Tilgangen til gode næringsareal for havbruksnæringa skal løysast og avklarast med planlegging i
medhald av plan- og bygningslova. Det skal vera ein dialog- og kunnskapsbasert planprosess. Det
inneber ei brei involvering av alle brukar- og verneinteresser tidleg i planarbeidet.
Fylkeskommunen skal følgje opp planen med å gjennomføra handlingsprogrammet».
Et viktig fokus i plandokumentet er å få utviklet en digital kunnskapsbase om arealbruk i sjøen.
Kunnskapen om sjøarealene blir tilgjengelig i en åpen temakart-portal som kommunene kan
bruke i sin arealplanlegging. Dette kunnskapsgrunnlaget skal gjøre kommunene i bedre i stand
til å planlegge, utvikle og forvalte sjøarealene på en bærekraftig måte.
Handlingsprogrammet til regionalplanen har ulike tiltak innenfor tre prioriterte områder. Ett av
disse områdene er:

«III. Kunnskapsproduksjon for å få eit godt kunnskapsgrunnlag til ei god planlegging som legg til
rette for ei berekraftig næringsutvikling. Kunnskapsproduksjon for å synleggjera kva rolle
havbruksnæringa spelar for verdiskapinga i Rogaland og i kommunane».
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 2019 publisert: «Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging 2019-2020». Dokumentet viser hvilke politiske hovedspor
som regjeringen har bestemt skal ligge til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Fokuset på
bærekraftig bruk og forvaltning av kystsonen og havet er et gjennomgående tema i dokumentet. I
kapittel 2.4 utdypes blant annet regjeringens ambisjoner for fiskeri og havbruk:
«Norge skal være en ledende havnasjon, og havbasert verdiskaping er viktig for sysselsetting langs
hele kysten. Potensialet for ytterligere vekst er stort og regjeringen ønsker å bidra til å realisere
dette. Samtidig er kystnære sjøområder viktig for mange og til dels motstridende interesser. Det
gjelder næringsvirksomhet, transport, forebyggings- og beredskapstiltak, forsvar, rekreasjon,
friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. Bruken av sjøarealene har økt, og det er behov for
bedre arealplaner med et regionalt og interkommunalt perspektiv. Regjeringen legger vekt på at det
skjer en samordning mellom myndigheter og lovverk gjennom planarbeidet. Ny kunnskap og
digitale verktøy gir fylkeskommuner og kommuner et bedre grunnlag for planleggingen.
Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets ressurser, og
for forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen prioriterer også arbeidet for
rent hav og en lønnsom utvikling av havbruksnæringen. Fylkeskommunal og kommunal
planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig
som andre samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt...
…Det er viktig at fylkeskommuner og kommuner samarbeider med næringslivet og statlige
myndigheter for å finne bærekraftige løsninger og god samordning mellom plan- og bygningsloven
og sektorlover. Arealer for ulike typer akvakultur, inklusiv mobile anlegg, avklares gjennom
regionale og kommunale planer. Det er her viktig å ta hensyn til utvikling av ny teknologi og nye
typer havbruksinstallasjoner, herunder havbruk utenfor kysten. Det kan føre til at nye områder kan
tas i bruk».
Rådmannens kommentar og vurdering
Det er tydelige forventninger til at arealbruk i sjø blir prioritert i den fylkeskommunale og
kommunale planleggingen i tiden fremover. Dagens situasjon er at kommunene ofte mangler et
godt kunnskapsgrunnlag til å vurdere hvilke verdier, ressurser og eventuelle interessekonflikter
som befinner seg langs kysten og i sjøområder. Mangelen på et utfyllende og presist
kunnskapsgrunnlag om kystsonen og sjøen, kan i mange tilfeller gjøre det vanskelig å avveie
ulike forhold opp mot hverandre i arealplanleggingen.
Sett i lys av det forventes økt fokus på bærekraftig bruk og forvaltning av kysten og
sjøområdene, og at Karmøy kommune skal revidere kommuneplanens arealdel i inneværende
periode, er det behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag for sjøarealene lokalt og regionalt. Etter
rådmannens syn kan kunnskapsgrunnlaget som blir utarbeidet igjennom det interkommunale
prosjektsamarbeidet være av stor nytteverdi for kommunens arealplanlegging, spesielt i arbeidet
med kommuneplanens arealdel.

Rådmannen anbefaler at Karmøy slutter seg til invitasjonen om interkommunalt samarbeid og
bidrar med sin andel på kr. 125 000 til dette prosjektet. Midlene tas ved bruk av disposisjonsfond
(havbruksfondet).
Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler at Karmøy godtar invitasjon om et interkommunalt samarbeid for å
etablere et utvidet kunnskapsgrunnlag for sjøarealer. Karmøy kommune bidrar med sin andel på
kr. 125 000 til dette prosjektet. Midlene tas ved bruk av disposisjonsfond (havbruksfondet).
.
Rådmannen i Karmøy, 17.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Invitasjonsbrev fra Rogaland fylkeskommune
- Regionalplan for sjøareal havbruk (med handlingsprogram)
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Sissel Bakke

Invitasjon til å vera med i eit interkommunalt samarbeid og økonomisk spleiselag
om kunnskap om sjøareala

Samarbeidet er tenkt som eit prosjekt frå hausten 2020 til 1 januar 2024. Prosjektet er ei
oppfølging av regionalplan sjøareal havbruk og gjennomføring av handlingsprogrammet.
Hovudføremålet med prosjektet er å utvikle eit felles kunnskapsgrunnlag og digitale planverktøy.
Kunnskap og digitale planverktøy legg grunnlaget for gode og oppdaterte arealplanar som
medverkar til ei berekraftig verdiskaping, næringsutvikling, sjømatproduksjon og ressursutnytting
av sjøareala.
Prosjektet er drøfta og utforma i den politiske styringsgruppa til regionalplan sjøareal havbruk og
med kommuneplanleggjarar på to arbeidsmøter hausten 2019. Prosjektskildringa med føremål,
mål, kostnadsplan, finansieringsplan og organisering av prosjektet ligg med invitasjonsbrevet.
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Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
STAVANGER

Telefon
51 51 66 00
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E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:
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www.rogfk.no
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Finansieringsplan
H/2020

2021

2022

2023

SUM

Fylkeskommunen 450.000

450.000

450.000

450.000

1.800.00

Kommunane

650.000

1.150.000 650.000

0

2.450.000

Stavanger Finnøy og
Rennesøy inkludert

Tysvær
Suldal
Vindafjord
Hjelmeland
Sandnes Forsand inkludert
Karmøy
Kvitsøy
Bokn
Strand
Gjesdal
Haugesund
Randaberg
Sauda
Utsira

800.000
300 000
250 000
210 000
200 000
120.000
125.000
100.000
100.000
90 000
15 000
140.000

SUM
450.000
1.100.000 1.600.000
1.100.000 4.250.000
I tillegg vil det vera eigeninnsats i samband med arbeidstimar brukt i prosjektgruppa.
Finansieringsplanen legg opp til eit økonomisk spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunane
i prosjektområdet. Finansieringsplanen legg opp til at kommunane i prosjektområdet som får
betalt ut midlar frå havbruksfondet, er med og finansierer prosjektet med ca 2 prosent av tildelte
havbruksfondsmidlar i 2018.
Informasjon om regionalplan sjøareal havbruk finn de her
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-ogstrategier/naringsutvikling/regionalplan-sjoareal-havbruk/

Me ber om ei tilbakemelding på invitasjonen innan 1. april 2020.
Ta gjerne kontakt om spørsmål enten på telefon 464 15 413 eller epost sissel.bakke@rogfk.no

Med helsing
Iver Jan Leren
Konstituert næringssjef

Sissel Bakke
spesialrådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg

Regionalplan
sjøareal havbruk

Vedtatt i fylkestinget 13. juni 2017
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INNLEIING

Verda treng mat. Verda treng meir mat i takt med veksten i folketalet og endringane i klima.
Kofi Annan, Aqua Vision 2012: Mangel på mat er den største enkeltårsak til sosial uro og krig
i verden.
Jordbruksareala i verda er under eit stort press, og ei auke i matproduksjonen føreset ei auke
i produksjonen av sjømat. World Resources Institute, WRI 2014, seier produksjonen av
sjømat må aukast med heile 133 prosent fram til 2050 for å dekkja trongen for mat.
FAO som er FN sin organisasjon for ernæring og landbruk, seier sjømaten utgjer under to
prosent av den globale matproduksjonen. FAO seier ei auke i produksjonen av sjømat ikkje
kan dekkjast med auka fiske men må kome frå havbruket.

Sjømaten utgjer heile 88 prosent av den totale matproduksjonen i landet. Foto: Yngvar Svendsen.

Mat er eit prioritert område for regional utvikling og verdiskaping i Rogaland. Havbruket er ei
av dei strategiske næringane for å imøtekome det grøne skiftet, og overgangen frå
oljeøkonomi til bioøkonomi. Det grøne skiftet blir definert som overgangen frå eit samfunn
basert på fossile energikjelder, til eit samfunn basert på fornybare energikjelder.
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PLANOMTALE
Planen er ein strategisk næringsutviklingsplan. Hovudføremålet med planen er å leggja til
rette for å auke produksjonen av sjømat frå havbruket på ein berekraftig måte.

Produksjon av sjømat i laksemerdar. Foto: Torbjørn Rathe.

Planen skal mobilisera og motivera kommunane til å planleggja bruken av sjøareala med
søkelyset på havbruk og sjømat. Rogaland satsar på å auka produksjonen av sjømat og då
treng havbruksnæringa tilgang til gode næringsareal.
Tilgangen til gode næringsareal for havbruksnæringa skal løysast og avklarast med
planlegging i medhald av plan- og bygningslova. Det skal vera ein dialog- og kunnskapsbasert
planprosess. Det inneber ei brei involvering av alle brukar- og verneinteresser tidleg i
planarbeidet.
Fylkeskommunen skal følgje opp planen med å gjennomføra handlingsprogrammet.
Verktøya til planen:
•
•
•
•
•

Prinsipp for god planlegging.
Retningsliner til arealplanlegging i sjøen.
Kunnskap om havbruk.
Digital kunnskapsbase om arealbruk i sjøen. Temakartportalen til planen.
Handlingsprogram.
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Temakartportalen til Regionalplan sjøareal havbruk.

Lokaldemokratisk styring
Planen er retningsgjevande for nærings- og arealpolitikken i kommunane.
Planen ventar at kommunane som prioriterer havbruket som ei viktig næring, set sjømat og
havbruk på dagsorden i den strategiske samfunnsplanlegginga. Slik blir det ein god
samanheng mellom nærings- og arealpolitikken.
Planen ventar at kommunane som prioriterer sjømat og havbruk, reviderer arealdelen til
kommuneplanen. Det skal utformast ein arealpolitikk i sjøen som byggjer opp om regional
nærings- og arealpolitikk og satsinga på sjømat.
Planen oppmodar kommunane til å vurdera om næringsareala som ikkje vert brukt, kan vera
egna til andre marine artar enn oppdrettslaks. Innovasjon og teknologiutvikling gjer truleg at
ubrukte og lite egna næringsareal i dag vert aktuelle i framtida.
Planen legg til rette for ei lokaldemokratisk utvikling og styring av sjøareala. Sjøareala har
lenge vore statlege sektorstyresmakter sitt domene, og forvalta av statlege sektorlovar. Det
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er kommunane som er samfunnsutviklarar og arealstyresmakter. Plan- og bygningslova er
sektorovergripande og koordinerer og samordnar sektorstyresmaktene.
Ein vekst i havbruksnæringa medverkar til ei auka kommersialisering av sjøareala. Havbruket
får ei eksklusiv tilgang til sjøareala, som er ei allmenning. Det er difor viktig med ein politisk
og demokratisk styrt planprosess.

Samarbeid om planlegginga
Planen oppmodar kommunar med felles fjordar, til samarbeid. Det medverkar til ei
heilskapleg og økosystembasert planlegging og tilrettelegging av sjøareala.

Sameksistens i fjordane. Foto: Yngvar Svendsen.
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Kartet viser fjordane og kommunegrensene i sjøen. Fjordane følgjer ikkje kommunegrensene.
Kommunegrensene er ikkje naturlege avgrensingar for arealplanlegginga i sjøen.
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Planområde
Planen omfattar alt sjøarealet i Rogaland ut til ei nautisk mil utanføre grunnlina. Unntatt
sjøarealet i delar av Vindafjord kommune som er omfatta av Regionalplan kystsoneplan for
Sunnhordland og ytre Hardanger.
Alle kommunane i Rogaland har sjøareal unntatt Bjerkreim, Time og Lund.

Kartet viser planområdet.

Planmetode
Planarbeidet er organisert som eit prosjekt i fylkeskommunen. Næringssjefen har vore
prosjektansvarleg. Prosjektleiar har vore eit tverrfagleg plansekretariat. Alle ordførarane i
kommunane med sjøareal har vore med i styringsgruppa med fylkesordføraren som leiar.
Styringsgruppa har fungert som ei lokalpolitisk forankringsgruppe. Brukar- og
verneinteressene, havbruksnæringa, sektorstyresmaktene og kommuneplanleggjarane har
vore involvert i planprosessen i referansegruppa.
Planprosessen har vore viktig. Her ligg heile prosessen:
http://www.rogfk.no/Planer/Naeringsplaner/Regionalplan-sjoeareal-havbruk
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Planlegging av sjøareala
Det er ingen som har privat eigedomsrett. Sjøareala er ein samfunnsressurs, ei allmenning og
eit kollektivt gode til beste for samfunnsutviklinga no og i framtida.
Planlegging av delar av sjøareala byrja tidleg på 1970-talet. I 1989 kunne kommunane
planleggja sjøareala ut til grunnlina. Grunnlina er lina mellom dei ytste skjera og nesa langs kysten. I dag kan
kommunane planleggja sjøareala ut til ei nautisk mil utanfor grunnlina. Ei nautisk mil er 1852 meter.
Dette er verkeområdet til plan- og bygningslova og området kor kommunane er
samfunnsutviklarar og arealstyresmakter. Utanføre ei nautisk mil er det Staten som er
mynde.

26 %

74 %

Om lag ein fjerdedel av alt arealet i Rogaland er sjøareal.

Sjøareal (3215, 2 km2)
Fastland med innsjø (9368,5
km2)
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Politisk forankring
Planen er godt forankra i nasjonale og regionale styringsdokument for regional utvikling.

Bildet viser Regional planstrategi, Stortingsmeldinga om regional- og distriktspolitikken og nasjonale
forventningar til regional og kommunal planlegging.

Planen er ei dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi, Utsyn og vidsyn, 2013 –
2016.
Planen byggjer opp om hovudoppgåva til fylkeskommunen som ein strategisk
samfunnsutviklar. I Stortingsmeldinga om regional- og distriktspolitikken blir sjømatnæringa
og havbruk trekt fram som ei viktig næring for sysselsetting og busetting langs heile kysten.
Dei nasjonale forventningane til planlegging seier søkelyset må rettast mot sjømatnæringane
og verdiskaping.
Fiskeri- og havbruksnæringane er store eksportnæringar som bidreg til aktivitet og sysselsetjing i heile
landet, spesielt i mange lokalsamfunn langs kysten. Regjeringa vil leggje til rette for ein føreseieleg
vekst i lakse- og aureoppdrettsnæringa, der miljømessig berekraft vil vere den viktigaste føresetnaden
for regulering av næringa. Den regionale og kommunale arealplanlegginga er viktig for å sikre dei
langsiktige arealbehova i fiskeri- og havbruksnæringane. Samtidig som ein set av nok areal til
framtidig havbruk, må ein optimalisere bruken av allereie tildelt areal og ein må leggje vekt på
miljøomsyn. Planlegginga må også sørgje for andre samfunnsinteresser og omsyn i kystsona.
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Planen og tilhøvet til andre regionale planar
Fylkesdelplanen for kystsona frå 2002 er svært omfattande med retningsliner til planlegging
og forvalting og med mål, delmål og tiltaksplan til heile 12 tema: Naturvern og biologisk
mangfald, friluftsliv, kulturminne, strandsona, fiske, havbruk, taretråling, skjelsand, sand,
grus og pukkressursar i strandsona, sjøverts infrastruktur og totalforsvaret.
Måla i fylkesdelplanen gjeld til fylkesdelplanen blir oppheva eller revidert.

Fylkesdelplanen er gamal og utdatert når det gjeld arealbruk og digitalisering. Regionalplan
sjøareal havbruk er ei oppdatering og ei digitalisering av arealbruken til verne-, brukar og
næringsinteressene i kystsona.
I dag skal det planleggjast strategisk og ikkje meir enn naudsynt. Det må til for å sikre
næringsutvikling og verdiskaping og for å auke gjennomføringskrafta til regionale planar.
Havbruksnæringa er i rask endring og arealbehova endrast. Det gjer at havbruksnæringa
stiller større krav til oppdaterte planar, enn det ein del andre brukarar av sjøareala gjer.
Fylkesdelplanen har hovudmål og delmål til havbruket. Regionalplan sjøareal havbruk er ei
strategisk oppfølging av hovudmålet Havbruk skal være en lønnsom og berekraftig næring i
utvikling og vekst i Rogaland, og delmåla: 1) Havbruksnæringene i Rogaland skal sikres gode
arealer og rammebetingelser for nåværende og framtidig produksjon og 2) Ulemper og
skadevirkninger som følgje av havbruksvirksomhet skal reduserers til et realistisk minimum.
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Regionalplan for friluftsliv og naturvern
2017 – 2024 omhandlar ikkje friluftsliv i
sjøen, berre i strandsona.

Haugalandet, Jæren og Dalane. Det er sett
miljømål til kvart av vassområda.

Regionalplan for vannforvaltning i
vannregion Rogaland 2016 – 2021 har
søkjelyset på god vasskvalitet og
miljøtilstand i fjordane. Rogaland er ein
vassregion med fire vassområde og fire
regionale planar.
Planområda til vassområda følgjer
kommunegrensene og regionane Ryfylke,
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Havbruk som tema
Planen er tematisk og strategisk avgrensa til å gjelde havbruket.
Havbruk blir definert som all dyrking og produksjon av sjømat, andre næringsmiddel og
ingrediensar i sjøen.
Både fiskeri og havbruk er viktige sjømatnæringar. Det er innan havbruket potensialet er
størst for å få til ei auke i produksjonen av sjømat.

Figuren viser eit scenario fram mot 2050 og potensialet for ei marin verdiskaping og auka sjømatproduksjon.
Kjelde: Rapporten frå 2012 Verdiskaping basert på produktive hav i 2050.

Scenarioet har to hovudstrategiar for å auke produksjonen av sjømat:
•
•

Vidareutvikling av sjømatnæringa slik me kjenner ho i dag.
Utvikling av nye industriar med nye artar i havbruket, marine algar og høgproduktive
havområde. Høgproduktive havområde er definert som Havområder der
produksjonen gjennom prosesser kan styres mot høy høstbar avkastning.
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Føremålet med planen
Det er eit nasjonalt og eit regionalt mål om å auka produksjonen av sjømat.
Bruk av planen skal leggje til rette for ei auka produksjon av sjømat og vekst i havbruket.

Bildet viser Akvakulturstrategien i Rogaland og Stortingsmeldinga om sjømat.

Det er eit regionalt mål å doble produksjonen av sjømat frå havbruket frå 2010 til 2020 på
ein berekraftig måte. Målet er forankra i Akvakulturstrategien i Rogaland, som vart vedtatt
av fylkestinget 11. juni 2013.
Det er eit nasjonalt mål om ei femdobling av produksjonen av sjømat innan 2050. Målet er
forankra i Stortingsmeldinga 22 (2012- 2013), Verdens fremste sjømatnasjon.
Føresetnader er at havet og kystområda brukast på ein berekraftig måte. Det må vera
innovasjon og nytenking i alle ledda i verdikjeda, frå fjord til bord.
Sjømat og havbruk må prioriterast framom annan bruk i dei sjøområda som er best egna for
produksjon av sjømat.
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Næringsareal i sjøen

Figuren viser fleire av faktorane som verkar inn på målet om ei auka produksjon av sjømat.

Planen har søkelyset på næringsareal i sjøen og korleis avklare gode og berekraftige
næringsareal til havbruket. Føretaka i havbruket har blitt færre og større. Denne utviklinga
skapar behov for andre typar næringsareal og større næringsområde.
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Kartet er henta frå temakartportalen til planen og viser arealbruken til oppdrettsnæringa i delar av sjøarealet
per 6. juli 2017. Kjelde: Havbruk- arealbruk, Fiskeridirektoratet.

Sjøarealet kan delast i tre: Sjøbotn, vassøyle og vassflate. Bilda viser at havbruket som regel har behov for meir
areal i vassøyla og på sjøbotn enn på vassflata. Dette må det takast omsyn til i planlegginga. På vassflata er det
dei gule bøyene, bildet til høgre, som viser arealavgrensinga til lokaliteten. Foto: Blue Planet.
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HAVBRUK
Produksjon av sjømat
Målet om ei dobling av produksjonen frå 2010 til 2020 krev at det blir produsert om lag
120 000 tonn sjømat i Rogaland i 2020. Figuren under viser at det frå 2014 går rette vegen.

Figuren viser produksjonen av laks i tonn frå 2011 til 2015. Produksjonen av laks auka med 20 % i perioden. Det
utgjer om lag 80.000 tonn laks. Figuren er henta frå www.rogalandstatistikk.no. Datakjelde: Fiskeridirektoratet.
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Figuren viser produksjonen av laks i Rogaland frå 1994 til 2014. Kjelde: Nofima 2015.

Produksjonen av laks har auka jamt og trutt sidan 1994, og var i både 2010 og i 2014 på ca.
60.000 tonn sjømat. Produksjonen aukar att frå 2015 men det er likevel langt att til ei
dobling frå 2010. Det blir produsert om lag 1000 tonn kveite i året, noko som ikkje gir store
utslag på målet om ei dobling av produksjonen frå 2010 til 2020.
Produksjonskostandene har auka med mest 100 prosent frå 2005 til 2016. I 2005 var desse
18 kroner per kilo laks og i 2016 36 kroner per kilo laks. Hovudgrunnen er kampen mot
lakselusa og auka utgifter til fôr. Kjelde: Nofima.
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Det er om lag 150 løyver til produksjon av sjømat i Rogaland. Noko over ein tredjedel av
desse blir bruk til lakseoppdrett. Mesteparten av løyva til andre marine artar er ikkje i bruk.
Ei dobling av sjømatproduksjonen er avhengig av fleire faktorar. Ein viktig faktor vil vera å få i
gong produksjon av nye marine artar. Etableringa av Rogaland Havbrukspark på Talgje, og
Akvahallen på Strand vidaregåande skule, er langsiktige tiltak for å få til dette.
Lakseoppdrettet dominerer sjømatproduksjonen
Det norske produksjonskonseptet, merder i sjøen, har også slått gjennom internasjonalt. Gratis tilgang på store
og produktive sjøarealer og frihet til å drive åpent oppdrett har gitt norske oppdrettere et komparativt fortrinn.
I nesten 50 år har utvikling av kunnskap, teknologi, driftsorganisering og tjenesteproduksjon i tilknytning til
sjøbasert oppdrett i åpne merder, gjort Norge til en ledende oppdrettsnasjon. Kjelde: Nofima.

Laksemerdar i Boknafjorden. Foto: Sissel Bakke.

Figuren viser produksjonssystemet til laksen frå rogn til slakting. Kjelde: Marine Harvest AS. Laksen er på land i
ferskvatn fram til han er om lag 100 – 150 gram. Laksen blir slakta når han er om lag 5 kilo. Det er 2 årige
produksjonssyklusar. Trenden er å produsera større fisk på land og meir av produksjonssyklusen går føre seg på
land.
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Teknologi
Gjennombrotet for norsk fiskeoppdrett kom i byrjinga av 1970 åra. Pionerane innanfor
oppdrett hadde då lukkast med å produsera laks og regnbogeaure i flytemerdar i sjøen.
Dette var billegare og meir effektivt enn landbaserte anlegg.
Det har ikkje skjedd dei store teknologiske spranga fram til i dag, når det gjeld
produksjonskonseptet med flytemerdar i sjøen. Endringane er stort sett at flytemerdane har
blitt større og materialbruken er endra frå tre til stål og plast.
Fôringa av fisken har gått frå ausekar til data og videoovervaking. Slik blir fôringa godt
tilpassa vasstemperaturen og tilveksten. Teknologiutviklinga har gjort at det blir minimalt
med fôrspel.

Kameraovervaking av fôringa. Foto: Torbjørn Rathe.

Produksjonskonseptet med flytemerdar i sjøen er ein suksess. Det er difor inga sterk
motivasjon i oppdrettsnæringa til å utvikla nye produksjonskonsept. Staten brukar
konsesjonsinstituttet til å motivera oppdrettsnæringa til å ta i bruk innovasjon og ny
teknologi. Miljøutfordringane er noko som kan vera ein motivasjon til å utvikla nye
produksjonskonsept.
Ei rivande utvikling
Sidan 1970 talet har det skjedd store endringar i struktur, både i arealbruken og på eigarsida.
Oppdrettsnæringa har gått frå å vera ei attåtnæring med lokalt eigarskap til ein
milliardindustri mest utan lokalt eigarskap. I byrjinga av oppdrettseventyret var
konsesjonane eit distriktspolitisk verkemiddel for å styrke kystsamfunna. Fram til byrjinga av
1990 talet kunne eit føretak berre eige eit løyve, og eigaren skulle høyre til i lokalsamfunnet.
Då skjedde det ei lovendring som opna for kapital utanfrå. Det vart eigarkonsentrasjon i
næringa gjennom kjøp og fusjonar. No kunne eit føretak ha fleire løyve. Føretaka vart gradvis
færre og større.
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Lokal verdiskaping
Oppdrettsnæringa skapar store verdiar. Norge er verdas største produsent av atlantisk laks.
Oppdrettsnæringa er ei stor eksportnæring og i 2016 blei det eksportert laks for 61,4
milliardar kroner. Det er ei auke på 29 prosent eller 13,8 milliardar kroner frå 2015.
Målt i produktvekt eksporterte Norge 980 000 tonn laks i 2016. Det er 5,2 prosent eller
53 340 tonn mindre enn i 2015.
Sentraliseringa og strukturrasjonaliseringa har svekka omdømme og legitimiteten til næringa
i kommunane og lokalsamfunna. Faren er at kommunane blir mindre på hogget til
demokratisk planstyring av sjøareala. Kommunane meiner dei får for lite att av
verdiskapinga i oppdrettsnæringa.
Skal oppdrettsnæringen få tilgang på større arealer i fremtiden, er den derfor avhengig av å få
organisert et system som gir både vertskommunene og kommuner som påføres effekter gjennom at
de tilhører same økosystem, større uttelling.. I dag er situasjonen at kommunene vil ha garantier for
ringvirkninger dersom de skal legge til rette for ekspansjon i oppdrettsnæringen gjennom
planlegging. Kjelde: Hersoug og Johnsen, 2012.

Havbruksfondet?
Mange av oppdrettskommunane har organisert seg i Nettverket for kyst og fjordkommunar,
som seier verdiskapinga i oppdrettsnæringa må koma kommunane til gode.
Når Stortinget handsama havbruksmeldinga våren 2015, tok dei stilling til om det skulle
innførast ei arealavgift som ville gi kommunane med oppdrett inntekter. Løysinga vart eit
slags kompromiss med opprettinga av eit fond.
Havbruksfondet blei oppretta i 2016 og har førebels ikkje gitt kommunane inntekter. Med
fondet skal 10 prosent av inntektene delast mellom kommunar kor det er godkjent
lokalitetar dei to siste åra. Dei resterande midlane skal delast mellom alle kommunane og
fylkeskommunar som har oppdrettsverksemder.
Konsesjonar i Rogaland
Definisjon: En tillatelse som ofte også blir kalt en konsesjon, er en rett til produksjon av en bestemt
art i et bestemt omfang på en eller flere bestemte lokaliteter. Alle tillatelser får et eget
tillatelesenummer som blir registrert i Akvakulturregisteret. Kjelde: Laksetildelingsforskrifta.

Konsesjonane til laks, regnbogeaure og aure, med samleomgrepet matfisk i
akvakulturforvaltinga, er avgrensa. Staten sel desse med ujamne mellomrom, enten ved
open eller lukka auksjon eller etter politiske bestemte kriteria som storleik, geografi eller
kvalifikasjonar. Konsesjonane kostar og under siste auksjonen som var i 2014, var prisen
mellom 55 og 65 millionar kroner. Konsesjonane til andre marine artar er ikkje avgrensa.
Desse konsesjonane vert gitt etter søknad.
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Formål
Kommersielle
tillatelser

Tillatelser til
særlige formål

Begrensning
Antallsbegrensede
Tillatelser
Ikke antallsbegrensede
tillatelser

Vilkår i «totrinns
behandling»

Produksjonstype
Matfisk - laks, ørret og regnbueørret

Antall
57

Settefisk - laks, ørret og regnbueørret
Settefisk – marine arter
Matfisk –
marine arter
Skalldyr – tidlige livsstadier
Skalldyr – til konsum
Havbeite*
Stamfisk – marine arter
Forskning
Stamfisk
Undervisning
Fiskepark
Visning
Slaktemerd

15
12
20
7
13
3
5
9
4
4
1
0
2
152

SUM

Tabellen er ein oversikt over type og tal konsesjonar i Rogaland per januar 2016. Kjelde:
Fiskeridirektoratet/Akvakulturegisteret.

Regulering av biomasse
Konsesjonssystemet regulerer havbruksnæringa med å setja krav til maksimalt tillat
biomasse, MTB. Definisjon biomasse: Den til enhver tid stående mengde av levende fisk, målt i
kilo eller tonn. Kjelde: Laksetildelingsforskrifta.

Det er to typar MTB. Det er ein MTB på konsesjonsnivå og det er ein MTB på lokalitetsnivå.
På konsesjonsnivå er hovudregelen ein MTB på 780 tonn fisk per konsesjon. I Troms og
Finnmark er MTB på konsesjonsnivå 945 tonn fisk per konsesjon. Det er ein kompensasjon
for lågare sjøtemperatur og kortare sesong.
Grensa for kva som er MTB på lokalitetsnivå vert avgjort når lokaliteten godkjennast.
Mattilsynet vurderer biomasse etter dyrevelferdslova og smittepress, og Fylkesmannen
vurderer biomasse etter forureiningslova.
Selskap/konsern
Marine Harvest Norway AS
Finnøy Fisk AS
Grieg Seafood Rogaland AS
Alsaker Fjordbruk AS med datterselskapene:
Rogaland Fjordbruk AS,
Toftøysund Fjordbruk AS,
Røvær Fjordbruk AS og
Åmøy Fjordbruk AS
Bremnes Seashore AS
Eidesvik Laks AS
NRS Feøy AS

Tal løyver
16
2
14
10

MTB på konsernnivå
12480 tonn
1560 tonn
11700 tonn
7800 tonn

8
3
4

6240 tonn
2340 tonn
3120 tonn

Tabellen er ein oversikt over løyver og MTB til oppdrettsselskapa per januar 2016. Kjelde:
Fiskeridirektoratet/Akvakulturregisteret.
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GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

6 1
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1
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3 1
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3 1

EIDESVIK LAKS AS

1

KARMØY

2

TOFTØY FJORDBRUK AS

2

FINNØY FISK AS

2

RØVÆR FJORDBRUK AS
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1

SULDAL
ÅMØY FJORDBRUK AS

1
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1
0
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Figuren viser korleis konsesjonane er delt på kommunane. Dei store oppdrettsselskapa Marine Harvest Norway AS og
Grieg Seafood Rogaland AS eig over halvparten av alle løyva. Kjelde: Fiskeridirektoratet/Nofima 2015.
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Selskap

Lok.nr

Lokalitet

Kommune

MTB

Grieg Seafood Rogaland

11438 Lauplandsholmen

Bokn

3600

Grieg Seafood Rogaland

17575 Tollaksholmen

Bokn

4680

Marine Harvest Norway

33257 Andreggrunnen

Finnøy

3600

Marine Harvest Norway

20496 Atlatveit

Finnøy

3600

Bremnes Seashore

33637 Brennevinsgrunnen

Finnøy

3120

Marine Harvest Norway

10110 Djupevik

Finnøy

4680

Grieg Seafood Rogaland

21415 Dyrholmen

Finnøy

3600

Bremnes Seashore

22596 Hesbygrunnen

Finnøy

3120

Bremnes Seashore

30036 Jørstadskjera

Finnøy

3120

Marine Harvest Norway

11913 Kjeahola

Finnøy

5940

Eidesvik Laks

18275 Kjeringå

Finnøy

2340

Marine Harvest Norway

10113 Kobbavika

Finnøy

3600

Eidesvik Laks

13222 Kunes

Finnøy

2340

Bremnes Seashore

24715 Langholmen

Finnøy

2340

Bremnes Seashore

19355 Låva

Finnøy

3120

Eidesvik Laks

13221 Nautvik

Finnøy

2340

Grieg Seafood Rogaland

14495 Norheimsøyna

Finnøy

3600

Bremnes Seashore

11972 Prestholmane

Finnøy

2340

Eidesvik Laks

11939 Smal-skar

Finnøy

2340

Grieg Seafood Rogaland

33437 Ådnaholmen

Finnøy

3120

Alsaker Fjordbruk

11435 Bryggelandsholmane

Haugesund

2340

Alsaker Fjordbruk

19336 Flatholmen

Haugesund

3600

Alsaker Fjordbruk

34737 Ulvøyno

Haugesund

3600

Marine Harvest Norway

18235 Bastli

Hjelmeland

3600

Marine Harvest Norway

11893 Fosså

Hjelmeland

3600

Marine Harvest Norway

11928 Langavika

Hjelmeland

3120

Marine Harvest Norway

13226 Vindsvik

Hjelmeland

3600

NRS Feøy

32457 Dalsvåg NV

Karmøy

3120

NRS Feøy

18217 Kvaløy Ø

Karmøy

3120

NRS Feøy

10029 Tuholmane

Karmøy

2340

Grieg Seafood Rogaland

34817 Eime

Kvitsøy

3600

Grieg Seafood Rogaland

14136 Hestholmane Ø

Kvitsøy

3600

Grieg Seafood Rogaland

12007 Dale II

Rennesøy

1560

Grieg Seafood Rogaland

13624 Finnasand

Rennesøy

780

NRS Feøy

18257 Persholmen

Rennesøy

780

Grieg Seafood Rogaland

17357 Rennaren

Rennesøy

3120

Alsaker Fjordbruk

12003 Rossholmen N

Rennesøy

3600

Bremnes Seashore

11957 Indre Slettavikneset

Sandnes

2340

Grieg Seafood Rogaland

11971 Store Teistholmen

Sandnes

3120

Alsaker Fjordbruk

35297 Ådnøy SØ

Sandnes

1950

Bremnes Seashore

33797 Hidlekjerringa

Strand

2340

Bremnes Seashore

13220 Kalhag

Strand

2340

Bremnes Seashore

11959 Solbakk

Strand

2360

Alsaker Fjordbruk

11930 Bjelkarvik

Suldal

3900

Alsaker Fjordbruk

15796 Borgarliflot

Suldal

4680

Grieg Seafood Rogaland

11888 Sandvik

Suldal

2340

Alsaker Fjordbruk

11925 Vintraviki

Suldal

520

Marine Harvest Norway

18639 Halsavika

Tysvær

3120

Alsaker Fjordbruk

12011 Håøyna NØ

Tysvær

2340

Alsaker Fjordbruk

13055 Langøyna Ø

Tysvær

4680

Marine Harvest Norway

13629 Munkholmen

Tysvær

4680
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Marine Harvest Norway

11964 Ringja

Tysvær

4680

Marine Harvest Norway

12965 Stølsvik NØ

Tysvær

2340

Hellesund Fiskeoppdrett

25655 Buholmen

Vindafjord*

1200

Marine Harvest Norway

11920 Herøy

Vindafjord

3055

Marine Harvest Norway

26955 Hettaneset

Vindafjord

1560

Alsaker Fjordbruk

27095 Ihlholmen

Vindafjord*

2340

Marine Harvest Norway

12966 Lindvik

Vindafjord

3120

Bremnes Seashore

22955 Svollandsneset

Vindafjord*

SUM

2340
176965

Tabellen ein oversikt over oppdrettselskap, lokalitetar, MTB og kommunar i Rogaland. Kjelde: Fiskeridirektoratet 2016.

Settefisk
Definisjon: Rogn og fisk som produseres med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type
produksjon. Kjelde: Laksetildelingsforskrifta.

Det er 15 løyver til settefisk for laks, aure og regnbogeaure per januar 2016. Alle er ikkje i
bruk.
Selskap/konsern
Grieg Seafood Rogaland AS
Grieg Seafood Rogaland AS
Lerøy Vest AS
Skretting ARC AS
Ewos Innovation AS
Fister Smolt AS
NINA
Lerøy Vest AS
Sølvfisk AS
Erfjord Stamfisk AS
Utsira Laks AS

Tillatelse
R-B-6
R-B-2
R-FD-3
R-FD-4
R-G-7
R-HM-4
R-SS-20
R-ST-4
R-SD-24
R-SD-9
R-U-2

Lokalitet
12964 Hognaland
11453 Trosnavåg
11894 Eiane
11927 Lerangsvågen land
10131 Dirdal
10123 Fister
11954 Ims II
11961 Tauvågen
10121 Fosse
11897 Kilavågen (land)
35257 Nordvikvågen

Kommune
Bokn
Bokn
Forsand
Forsand
Gjesdal
Hjelmeland
Sandnes
Strand
Suldal
Suldal
Utsira

Ilsvåg Holding AS
Frøfisk AS
Bremnes Seashore AS
Vågafossen settefisk AS

R-V-10
R-V-5
R-Ø-1
R-V-3

12116 Ilsvåg (land)
13819 Klybbatårnet
13637 Trovåg
11892 Vågafossen

Vindafjord
Vindafjord
Vindafjord
Vindafjord

Merknad

Forskning
Forskning
Forskning
Drift?
stamfisk
Ny tillatelse.
Ikke etablert
Drift?

Tabellen viser kven som har løyve til å produsera settefisk og i kva kommunar lokalitetane er plassert. Kjelde:
Fiskeridirektoratet/Akvakulturegisteret.

Settefisken vert produsert på land i ferskvatn. Tilgangen på ferskvatn er avgrensa. Det gjer at
det er utvikla ein resirkuleringsteknologi kalla RAS. Kvart settefiskanlegg sysselset mellom
åtte til 15 personar.
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Resirkuleringsanlegg, Trosnavåg, Bokn kommune. Foto: Sissel Bakke.

Settefisk andre marine artar
Det er 12 løyver til produksjon av settefisk til marine fiskeartar og skjell per januar 2016.
Selskap
Gåsland Torleif
Strand vgs

Ryfylke Rensefisk AS
Strand vgs
NINA
Ryfylke Rensefisk AS
Rogaland Shellfish AS
Raunes Fiskefarm AS

Tillatelse
R-BR-1
R-F-23,
R-F-24,
R-F-38
R-F-40
R-F-15
R-SS-20, RSS-25
R-TV-31
R-TV-29
R-V-8
R-V-24

Lokalitet
11899 Mjåvatnet
17736 Judaberg

Art
Kanadisk bekkerøye
Flere marine arter

Kommune
Bjerkreim
Finnøy

31537 Judaberg II
12962 Rygjabø
11954 Ims II

Rognkjeks
Flere marine arter
Flere marine arter

Finnøy
Finnøy
Sandnes

11976 Hinderåvåg
14297 Iglamyr, Kårstø
23935 Raunes I

Rognkjeks
Berggylt
Torsk
Kveite

Tysvær
Tysvær
Tysvær

Merknad
Drift ?

Ikke drift

Tabellen viser kven som har løyve til å produsera settefisk til marine fiskeartar og skjell og i kva kommunar
lokalitetane er plassert. Kjelde: Fiskeridirektoratet/Akvakulturegisteret.

26

Særlege føremål
Særlege føremål er stamfisk, forsking, undervisning, slaktemerd, visningsføremål og
fiskepark. Det er 20 løyver til særlege føremål per januar 2016.
Selskap
Grieg Seafood Rogaland AS
Marien Harvest Norway AS
Centre for Aquaculture
Competence

Formål
Slaktemerd
Slaktemerd
Forskning

Ewos Innovation AS

Tillatelse
R-F-18
R-F-14
R-F-41
R-HM-29
R-HM-20
R-G-10

Skretting ARC AS
Lysefjordsenteret AS

R-FD-13
R-FD-11

Forskning
Fiskepark

NINA

R-SS-9
R-SS-21
R-SS-22
R-SD-8

Forskning

R-SD-25

Stamfisk

Erfjord Stamfisk AS

Forskning

Forskning

R-SD-31
R-SD-32

Ilsvåg Holding AS

R-V23

Stamfisk

Rogaland Fylkeskommune

R-F-24
R-F-25

Undervisning

R-F-26
R-F-13

Undervisning

Lokalitet
11969 Helgøy
11897 Hundsnes
10113 Kobbavika
13226 Vindsvik
11928 Langavika
11907 Gråtnes
11908 Oltesvik
11927 Lerangsvågen land
11921 Oaneset (land)
11922 Oanes (sjø)
Ims II

Kommune
Finnøy
Hjelmeland
Finnøy
Hjelmeland
Hjelmeland
Forsand Gjesdal

12071 Ommundsteigen
26575 Teigane
8 lokaliteter

Suldal

13225 Kilaneset
11888 Sandvik
13225 Kilaneset
11888 Sandvik
20577 Tandraneset
12115 Ilsvåg
11966 Skigelstrand
12114 Torsneset
17736 Judaberg

Forsand
Forsand
Sandnes

Vindafjord

Finnøy

14495 Norheimsøyna

Tabellen viser kven som har løyve til særlege føremål og i kva kommunar lokalitetane er plassert. Kjelde:
Fiskeridirektoratet/Akvakulturregisteret.

Stamfisk
Definisjon: Stamfisk er fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.
Kjelde: Laksetildelingsforskrifta.

Oppdrettslaksen er avla fram frå ville laksestammar. Stamfisken kjem frå 40 elvar langs
kysten. Avlsarbeidet starta i 1970 åra. Erfaringane frå avlsarbeidet på storferasen norsk
raudt fe, NRF, var grunnlaget for avlsprogrammet for laks. Akvaforsk dreiv avlsarbeid for
norsk oppdrett i 15 år. I dag er det det kommersielle aktørar som driv avlsarbeidet.
Det er to stamfiskbedrifter i Rogaland. Erfjord Stamfisk AS i Suldal kommune sysselsett 45
personar og produserer om lag 15 % av all lakserogna i heile landet. Ilsvåg Holding i
Vindafjord kommune sysselsett 14 personar og produserer rogn til produksjon av
regnbogeaure.
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Lokalitetar
Definisjon: En lokalitet er et avgrenset område enten på land eller i vann for akvakultur. Kjelde:
Laksetildelingsforskrifta.

Det fyrste som må vera på plass for å kunne produsera sjømat er ein konsesjon eller eit
løyve. Det neste steget er å få lokalitetar. For å få lokalitetar må lokaliteten godkjennast av
offentlege styresmakter. Plasseringa må vera i samsvar med kommuneplanen. Det er heimla
i akvakulturlova § 15 Tillatelse til akvakultur kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter planog bygningsloven.

Kartet viser kvar lokalitetane er plassert i Rogaland per 6. juli 2017. Det er nokre lokalitetar i ferskvatn lenger
sør i Rogaland, men ikkje i sjøen. Oppdatert datasett finnast i temakartportalen til planen. Kjelde:
Havbrukslokalitetar- Fiskeridirektoratet.
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Det er flest lokalitetar i Finnøy kommune. Kommunane Tysvær, Suldal, Vindafjord og
Hjelmeland har og mange lokalitetar.
Det er mest 100 lokalitetar i Rogaland per januar 2016. Over halvparten av desse er til
lakseoppdrett. Det er ni lokalitetar til andre marine artar, 15 til særlege føremål, seks til
skjell og åtte til havbeite.

Kommune

Totalt
antall
lokaliteter
i sjø

Antall
lokaliteter.
Matfisk,
laksefisk

3

2

Finnøy

20

19

Forsand

3

2

Gjesdal

2

1

Haugesund

4

3

1

Hjelmeland

8

4

2

Karmøy

3

3

Kvitsøy

7

2

Rennesøy

5

5

Sandnes

3

3

175038

Strand

3

3

131997

Suldal

11

3

Tysvær

12

6

2

Vindafjord

12

6

3

3

SUM

96

59

9

15

Bokn

Antall
lokaliteter.
Matfisk,
andre
arter

Antall
Skjell Antall
Areal
Areal
lokaliteter.
lokaliteter. overflaten bunn
Særlige
m2
Havbeite. m2
formål
(bunn)
1

1

119814 2150353
1293455

1
1

55446
30134
107243

1

1

225335

72946

177344
3

2

243920

480939

1

228222

343468

8

641925
2

2

498239

459158

397017
6

8

4325129 3506864

Tabellen viser kor mange lokalitetar det er i kvar kommune til kva føremål og kor mykje areal desse utgjer totalt
i kvar kommune. Kjelde: Fiskeridirektoratet/Akvakulturegisteret.
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Samfunnsøkonomiske ringverknader og sysselsetting
Havbruket har ei komplett verdikjede i Rogaland.

Figuren viser verdikjeda til sjømatrelatert verksemd. Dei med gule og raude sirklar er direkte sjømatrelatert
verksemd og dei med grøne sirklar er indirekte sjømatrelatert verksemd. Kjelde: IRIS.

Fylkeskommunen er ein del av denne verdikjeda. Fylkeskommunen har oppgåver innan
utdanning, forvalting, planlegging og næringsutvikling.

Figuren viser at talet på sysselsette innan havbruket auka med 18,7% for menn og 18,8% for kvinner frå 2011 til
2015. Gjort om til årsverk, 1845 timer/årsverk, er det ei auke for menn på 26, 3 % og for kvinner på 33,8 %.
Fordelt på artar auka sysselsettinga med 39,1% for laks og med 3,2% for settefisk. Det er ein nedgang for
blautdyr og andre marine artar i same perioden. Kjelde: Fiskeridirektoratet, 2016.

30

Figuren viser sysselsettinga i havbruket, heile verdikjeda, fordelt på kommunane. Kjelde: Nofima, 2015.

Det er totalt 573 årsverk i havbruket i Rogaland delt på 18 kommunar. Grunnen til høg
sysselsetting i Hjelmeland kommune er lakseslakteriet. Finnøy kommune har lakseslakteri og
flest lokalitetar. Stavanger kommune har over 102 årsverk mykje takka vera Skretting
Aquaculture Reserach Center. Gjesdal kommune har mange årsverk grunna Cargill
Innovation Center. Vindaford kommune er den største settefiskkommunen med 29 årsverk.
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Stavanger
Finnøy
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Haugesund
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Hå
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Figuren viser sysselsettingsa delt på aktivitetar i kommunane i 2015. Kjelde: Nofima.

140
Slakteri/VF

160

180
Oppdrett

200

31
Sysselsettinga i leverandørindustrien

Figuren viser sysselsettinga i direkte sjørelatert verksemd i alle fylka. Sysselsettinga er delt i leverandørar,
fiskeindustri og sal, biomarin industri, oppdrett og fiskeri. Leverandørnæringa er dei som leverer spesialiserte
varer og tenester. Leverandørnæringa blir her delt i fôr/medisiner/FoU, maritime tenester, utstyrsleverandørar
og tenester/forvalting. Kjelde: IRIS, 2016.

Figuren viser sysselsettinga i direkte sjømatrelatert verksemd i alle fylka på Vestlandet. Kjelde; IRIS 2016.
Figuren viser at Rogaland er eit lite sjømatfylke med ei komplett verdikjede.
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Figuren viser sysselsettinga i leverandørnæringa til sjømatnæringa og biomarin industri på Vestlandet. Figuren
viser at Rogaland har høg sysselsetting innan leverandørnæringa av fôr/medisiner/FoU og utstyr. Kjelde: IRIS,
2016. Rogaland har to av verdas største forskingsstasjonane innan laksefôr. Det er Skretting ARC i Stavanger
kommune og CARGIL Innovation Center, tidlegare EWOS Innovation, i Gjesdal kommune.

Leverandørindustrien til havbruksnæringa er positive og ventar å veksa. Kjelde: IRIS.
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VERKSEMD
SEGMENT
KOMMUNE
TILSETTE SJØMAT
Skretting AS avd. Stavanger
For/medsiner/FoU
Stavanger
126
FMC Biopolymer AS avd Vormedal
Biomarin industri
Karmøy
115
Sjøfarstdirektoratet Hovudkontoret
Tenester/forvalting
Haugesund
108
Akva Group ASA avd. Bryne
Utstyrsleverandør
Time
70
Biomar AS avd Karmøy
For/medsiner/FoU
Karmøy
65
Skretting Arc avd Stavanger
For/medsiner/FoU
Stavanger
62
Ewos Innovation AS avd Dirdal
For/medsiner/FoU
Gjesdal
62
Adecco Norge AS avd Hospitality Hjelmeland
Tenester/Forvalting
Hjelmeland
49
Egersund Net AS avd Egersund
Utstyrsleverandør
Eigersund
45
Egersund Trål AS produksjon Egersund
Utstyrsleverandør
Eigersund
43
Shipkon avd Skudeneshavn
Utstyrsleverandør
Karmøy
31
Akva Marine Services AS avd Torvastad
Maritime tenester
Karmøy
27
Mørenot Karmsund AS
Utstyrsleverandør
Karmøy
26
Åkrehamn trålbøteri as avd trålbåteri
Utstyrsleverandør
Karmøy
26
Seagarden as
For/medsiner/FoU
Karmøy
26
Åkrehamn Trålbøteri AS avd butikk
Ustyrsleverandør
Karmøy
25
Pelagia Egersund sildoljefabrikk
Biomarin industri
Eigersund
25
Westcon Yards Ølen
Utstyrsleverandør
Vindafjord
25
Steinsvik AS avd produksjon Førresfjord
Utstyrsleverandør
Tysvær
23
Trio Food Processing Machinery AS
Utstyrsleverandør
Stavanger
22
Karmøy Winch AS
Utstyrsleverandør
Karmøy
20
Pelagia Karmsund fiskemel
Biomarin industri
Karmøy
19
VICO AS
Utstyrsleverandør
Karmøy
18
Fiskeridir Egersund
Tenster/forvalting
Eigersund
17
Ryfylke dykk AS
Martime tenester
Strand
16
Malm Orstad AS
Utstyrsleverandør
Klepp
16
Nofima AS avd Stavanger
For/medsiner/FoU
Stavanger
14
Egersund Management AS
Utstyrsleverandør
Eigersund
14
IRIS avd Mekjarvik
For/medsiner/FoU
Randaberg
14
Kystverket vest reg.kontoret Haugesund
Tenester/forvalting
Haugesund
14
Skretting ARC avd Forsand
For/medsiner/FoU
Forsand
13
Havyard MMC AS avd Haugesund
Utstyrsleverandør
Haugesund
12
Steinsvik AS avd installasjon Førresfjord
Ytstyrsleverandrø
Tysvær
10
Storesund Marine Service AS
Utstyrsleverandrør
Karmøy
10
Aqua knowledge AS
Utstyrsleverandør
Haugesund
9
Xylem Water Solutiones Norge AS avd Stvgr
Utstyrsleverandør
Sandnes
11
Am Nutrition AS
For/medsiner/FoU
Stavanger
11
K-Plast AS
Utstyrsleverandør
Hjelmeland
10
Global Maritime AS avd Stavanger
Utstyrsleverandør
Stavanger
9
Jackon AS avd Stavanger
Utstyrsleverandør
Gjesdal
8
Carl Stahl AS avd Stavanger
Utstyrsleverandør
Sola
7
GMC Maritime AS
Utstyrsleverandør
Stavanger
6
Hydratech AS
Utstyrsleverandør
Sandnes
6
Aquascan AS
Utstyrsleverandør
Stavanger
6
Blue Planet AS
Tenster/forvalting
Stavanger
5
Fiskå Undervannsservice AS
Maritime tenetser
Strand
4
Reime Notatek AS
Utstyrsleverandør
Hå
4
Tess Rogaland As avd Egersund
Utstyrsleverandør
Eigersund
4
Tabellen er ein oversikt over verksemdene innan leverandørnæringa til sjømatnæringa og biomarin industri og
sysselsetting fordelt på kommunane i Rogaland. Kjelde: IRIS, 2016.
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MILJØMESSIG BEREKRAFT

Modellen viser berekraft som ein grunnleggjande føresetnad for all samfunns- og næringsutvikling og
verdiskaping.

Omgrepet berekraft kom på dagsorden på slutten av 1980 talet med Brundtlandkommisjonen og rapporten Vår felles framtid, 1987. Ei berekraftig utvikling er definert som
ei utvikling som imøtekjem behova til menneska i dag utan å øydeleggja for generasjonane
som kjem og deira behov.

Figuren viser berekraft som ei likevekt mellom sosiale tilhøve, økonomi og miljø.
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Figuren viser ei berekraftig utvikling kor det er likevekt mellom miljømessig berekraft, sosial berekraft og
økonomisk berekraft og ei kor det ikkje er likevekt. Oppdrettsnæringa held til i figuren til høgre med ei sterk
miljømessig berekraft. Kjelde: Nofima.
Nofima www.nofima.no: Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver
forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima AS har hovedkontor i
Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble
etablert 1. januar 2008 og har om lag 363 ansatte.

AquaAccept
IRIS har saman med mellom anna Veterinærinstituttet sett i gong eit forskingsprosjekt kalla
AquaAccept. Hovedmålet er å få kunnskap om hva som er aksepterbar påvirkning fra
havbruksnæringen på marine kystsystem. Fokus vil være på biologiske indikatorer, sosial
aksept og integrert styring. Et av delmåla er å gi anbefalinger og forslag til myndighetene og
næringen om hvordan bærekraft for havbruk kan økes ut fra ulike aspekter.
Prosjektet er tverrfaglig (biologi, økologi, økonomi, sosiologi og informatikk) og har som mål
å foreslå løsninger for hvordan havbruksnæringen kan utvikles i tråd med samfunnets behov
og med best mulig bruk av miljøressursene. Prosjektet vil utvikle nye miljøindikatorer for å
overvåke hvilke effekter havbruk har på miljø. Sosial aksept for havbruk vil bli studert for å få
kunnskap om ulike brukergruppers prioriteringer og potensielle interessekonflikter.
Resultatene fra miljø- og samfunnsstudiene vil bli samlet i et innovativt online
styringsverktøy (WEB-GIS) som gjør det mulig å identifisere konflikter knyttet til areal og tid i
et gitt marint kyst-område.
Informasjon om prosjektet www.iris.no/research/environment/aquaaccept
Regulert næring
Havbruket produserer mat. All produksjon av mat påverkar miljø og samfunn. Det er ei føre
var tilnærming i forvaltinga for å halda miljøeffektane på eit samfunnsmessig akseptabelt
nivå. Tidlegare var søkjelyset på korleis oppdrettsnæringa påverkar naturmiljøet. Det store
spørsmålet no er om oppdrettsnæringa er berekraftig eller ei. Spørsmålet om
havbruksnæringa har negative miljøeffektar eller ei, er eit spørsmål om å definera kva som

36
er berekraftig og kva som skal vera dei kritiske verdiane for kor mykje naturmiljøet skal og
kan tåla.
Havbruket er ei sterkt regulert næring og omsynet til miljøet står sterkt i
akvakulturforvaltinga. Eit heilt grunnleggjande prinsipp i areal- og ressursforvaltinga er
omsynet til ei berekraftig ressursutnytting. Areal- og miljøressursane skal ikkje forbrukast.
Det er strenge krav til eit godt kunnskapsgrunnlag. Det må til for å kunne ta berekraftige
avgjerder.

Bildet er ein overskrift over alle forskriftene knytt til akvakulturlova. Oversikten er ein dokumentasjon på at
oppdrettsnæringa blir strengt regulert for å ivaretake omsynet til miljøet.
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Samfunnskrav

Samfunnet vil ha eit reint og produktivt hav og fjordar. Havbruket må ha eit reint og
produktivt hav og fjordar. Det må til for å produsera sjømat av god kvalitet med eit godt
omdømme i samfunnet.
Det er eit politisk krav om ei miljømessig berekraftig havbruksnæring. Veksten i
havbruksnæringa og ei auke i produksjonen av sjømat skal vera kunnskapsbasert og
miljømessig forsvarleg.
Meldinga drøftar korleis Noreg kan auka verdiskapinga frå havbruket på ein miljømessig
berekraftig måte. Oppdrettsnæringa er ein økonomisk suksess. Det er eit nasjonalt og eit
regionalt mål at havbruksnæringa skal veksa og produsera meir sjømat. Samstundes er det
andre omsyn å ta, ikkje minst må næringa løyse utfordringane med lus, sjukdom og rømd
fisk. Om det ikkje skjer endringar i produksjonsteknologien, vil det vera naturen og miljøet
som set grensene for veksten i havbruket.
Meldinga føreslår eit nytt vekstregime for oppdrett av laks, regnbogeaure og aure. Veksten
skal styrast med handlingsreglar basert på miljøindikatorar innan geografisk avgrensa
produksjonsområde. I fyrste omgang skal lakselusa vera miljøindikatoren for vekst.
Lovkrav
Plan- og bygningslova regulerer tilgangen til næringsareal. Planlegging i medhald av plan- og
bygningslova, jf. føremålsparagrafen, skal leggja like mykje vekt på sosiale tilhøve, økonomi
og miljø. Arealplanlegginga skal dokumentera effektane for samfunn og miljø og samla
belastning.
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Føremålsparagrafen: Loven skal fremme berekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet
og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger og
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Akvakulturlova heimlar at akvakultur skal etablerast, drivast og avviklast på ein miljømessig
forsvarleg måte. Lova heimlar omsyn til miljø og samla belasting i akvakulturforvaltinga.
Naturmangfaldlova og miljøprinsippa i forvalting og planlegging:
§ 7.(prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder
når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første
punktum skal fremgå av beslutningen.
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade
på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for
å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for.
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Føremålet med miljøprinsippa er at konsekvensane for naturmangfaldet og økosystema skal
vurderast og greiast ut om før det vert gjort vedtak.
Kunnskapsbasert akvakulturforvalting
Krava til kunnskapsbasert vekst og utvikling av oppdrettsnæringa er skjerpa. Føre-varprinsippet er heimla i naturmangfaldlova frå 2010, i forskrifta om konsekvensutgreiingar og i
plan- og bygningslova.
Forvaltinga skal byggje på best tilgjengeleg kunnskap. Før prinsippet vart innført, kunne ikkje
forvaltinga seia nei på grunn av mangel på kunnskap. No skal tvil koma naturmiljøet til gode,
og akvakulturforvaltinga kan seie nei grunna mangel på kunnskap.
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Der det ikkje finnes god nok kunnskap, har forvaltningen anledning til å utsette vedtak og tiltak inntil betre
kunnskap foreligger. Videre innebærer prinsippet at bevisbyrden snus, det er ikke forvaltningen som i
utgangspunktet har ansvar for å bevise at et tiltak kan ha negativ effekt, men den som vil iverksette et tiltak
som kan pålegges å bevise at tiltaket ikkje har negative effekter. For lokalitetstilgangen i oppdrett innebærer
dette at forvaltningen kan begrense oppdrett i ulike områder der en mener å ha for lite kunnskap om hvilke
konsekvenser oppdrettsvirksomheten kan medføre. Kjelde: Nofima, 2014.

Omsynet til miljø dekkjer både forureining og økologiske effektar. Ei forsvarleg og
samfunnsnyttig forvalting av dei marine økosystema, er avgjerande for verdiskapinga i
havbruksnæringa. Både akvakulturforvaltinga og arealplanlegginga skal vera
økosystembasert. Føre-var prinsippet skal brukast for å ta vare på funksjonane og
samanhengane i økosystema.
Godkjenning av lokalitetar
Akvakulturforvaltinga godkjenner lokalitetar til oppdrettsnæringa. Frå 2010 er det
fylkeskommunen som gjer dette. Norge har ei god akvakulturforvalting og andre land kjem
hit for å læra av erfaringar og praksis.
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Figuren viser sakshandsaminga og tidsfristane i godkjenninga av lokalitetar. I søknader som omfattar uttak av
ferskvatn er og NVE sektorstyresmakt. Om ei av sektorstyresmaktene ikkje kan godkjenna lokaliteten etter si
særlov, kan ikkje fylkeskommunen godkjenna lokaliteten.
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Vilkåra for å kunne godkjenna ein lokalitet er heimla i Laksetildelingsforskrifta:
§ 30 i Laksetildelingsforskrifta følgjer av § 6 i akvakulturlova.
§ 30.Generelle vilkår for klarering av lokalitet
Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom
a)
det er miljømessig forsvarlig;
b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på
1. søkers behov for areal til planlagt akvakultur,
2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,
3.
annen bruk av området, og
verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om
4.
viltet;
c)
det er gitt tillatelser som kreves etter
1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,
2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
3. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann,
4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann, og
5.
lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd; og
d)
det ikke er i strid med
1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven,
2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, eller
3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
0 Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2010), 1 juni 2016 nr. 562.
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Fakta om miljømessig berekraft og havbruk

Risikovurderingar
Havforskingsinstituttet har sidan 2011 kome med årlege risikovurderingar av
oppdrettsnæringa og miljømessig berekraft på bestilling frå Nærings- og
fiskeridepartementet. Risikovurderinga ser på smittespreiing, genetisk påverknad på villfisk,
eutrofiering, organisk belastning og utslepp av lækjemiddel.
Havforskingsinstituttet – frå heimesida www.hi.no: Det største offentlige eide marine forskningsmiljøet i
Norge. Hovedansvaret er å forske for å kunne gi råd til det offentlige og private om akvakultur og om
økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Derfor er rundt halvparten av
arbeidet finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Havforskningsinstituttet har hovedkontor i
Bergen, men viktige deler av aktiviteten foregår på avdelingene i Tromsø, på forskningsstasjonene i Matre,
Austevoll og Flødevigen, og på fartøyene. Instituttet har ansvar for driften av fem store forskningsfartøy, og
leier i tillegg kommersielle fartøy med nærmere 1000 toktdøgn i året. Instituttet har også en stor bistandsrettet
aktivitet gjennom Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid. Forskning og råd fra Havforskningsinstituttet skal
være med å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet
og på kysten.

Strategi for ei miljømessig berekraftig havbruksnæring
Fiskeri- og næringsdepartementet har laga ein strategi for korleis havbruket skal verta mest
mogleg miljømessig berekraftig.

Fiskeri- og næringsdepartementet, 2009.

Strategien definerer kva som er eit berekraftig havbruk. Det er ei næring som drives
miljømessig forsvarlig, og er tilpasset hensynet til havmiljø og biologisk mangfold. Som
matprodusent er havbruksnæringa avhengig av gode miljøforhold og god vannkvalitet. Av
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hensyn til egen driftsøkonomi vil oppdretterne ha en klar egeninteresse av å opprettholde en
god vannkvalitet og ikke påvirke omgivelsene i en uheldig retning.
Strategien har ikkje konkrete indikatorar for kva som er ein akseptabel miljøpåverknad.
Strategien seier det er innan desse fem hovudområda havbruksnæringa verkar på miljøet:
I.
II.
III.
IV.
V.

Genetisk påverknad og rømming.
Sjukdom, parasittar.
Forureining og utslepp.
Arealbruk.
Fôrressursar.

Planen brukar desse fem områda til å skildra fakta om havbruk og miljømessig berekraft i
Rogaland. Kvart område blir skildra med:
•
•
•
•

Mål i strategien.
Status og utviklingstrekk.
Trugsmål.
Tiltak.

På studietur for å læra om havbruket. Foto: Torbjørn Rathe.
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I. Genetisk integrasjon og rømming
Mål: Havbruk bidrar ikke til varige endringer i de genetiske egenskapene til
villfiskbestandene.
Status og utviklingstrekk
Risikovurderingane til Havforskingsinstituttet seier talet på rømd fisk går nedetter.

Figuren viser talet på rømd fisk, 1000 stk., frå 1993 til 2015 i heile landet. Talet på rømd fisk nådde ein topp i
2005. Då rømde heile 1,2 millionar fisk frå merdane. Kjelde: SSB.

Grunnen til at det er oppdrettslaks som dominerer rømmingsstatistikken er at det er
oppdrettslaksen som dominerer havbruksnæringa, nasjonalt og regionalt.
Oppdrettseventyret byrja med regnbogeaure men laksen tok over og vart fort dominerande.
Alt i 1997 vart det produsert meir laks enn regnbogeaure. Laksen var lettare å selja på
verdsmarknaden med ein betre pris. Toppen for torskeoppdrett vart nådd i 2010. Då hadde
næringa løyst mange av utfordringane i samband med å produsera torsk, men lønsemda var
ikkje god nok. Det er i seinare tid blitt avla fram god stamfisk. Det er planar om å starta med
kommersielt torskeoppdrett att.
Det er inga klar samanheng mellom produksjonskapasitet og talet på rømd fisk. Kjelde:
Stortingsmeldinga.
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År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SUM

Tal rapporterte hendingar i Rogaland
2
1
3
1
1
0
1
1
1
11

Tal rømd fisk i Rogaland
200
2
53342
29932
2761
100
1000
1
87248

Tabellen viser rømmingar og rømd fisk i Rogaland i perioden 2008 til 2017. Kjelde: Fiskeridirektoratet.

Det er mykje meir fisk i kvar enkelt merd enn tidlegare. Det kan maksimalt vera 200.000 fisk i
ei merd. På ein lokalitet med fem merdar kan det då vera så mykje som ein million fisk. Ei
enkelt rømming får mykje større konsekvensar i dag samanlikna med tidlegare, fordi det er
mykje meir fisk i eit anlegg.

Kartet viser innslaget av rømd oppdrettsfisk i vassdraga i Rogaland. Blå farge fortel om ei lita eller ei moderat
innblanding av rømd oppdrettslaks, under 10 prosent. Lilla farge fortel om ei middels innblanding av
oppdrettsfisk. Kjelde: Havforskingsinstituttet, 2016.

Norsk institutt for naturforsking, NINA, har overvaka vassdraga for rømd oppdrettslaks sidan
seint på 1980 talet. I 2014 starta eit nasjonalt overvakingsprogram for rømd oppdrettsfisk i
vassdrag. Programmet blir leia av Havforskingsinstituttet. Overvakingsprogrammet skal
evaluera effekten av førebyggjande og avbøtande tiltak som Fiskeridirektoratet pålegg
oppdrettsnæringa. Talet på elvar som er med i overvakingsprogrammet har auka kvart år frå
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140 i 2014 til 196 i 2016. I 2016 har 78% av vassdraga eit lågt eller moderat innslag av rømd
oppdrettslaks medan 12 prosent av vassdraga har eit høgt innslag.

Trugsmål av rømd oppdrettsfisk

Fare for genetisk interaksjon
Sjølv om oppdrettslaksen er avla fram frå ville laksestammar, fryktar mange at ei innblanding
av oppdrettslaks reduserer den genetiske eigenarten til villaksen. Den genetiske eigenarten
er lokalt tilpassa og utvikla over tid.
Tiltak for å hindre genetisk interaksjon
Det er oppretta eit eige regime for å hindre at oppdrettslaksen påverkar villaksen genetisk.
Våren 2007 oppretta Stortinget 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjordar.
Intensjonen med opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er at laksebestandene i
disse elvene og fjordene skal ha særlig beskyttelse mot negative effekter fra andre
samfunnsinteresser. Det er et helhetlig forvaltningsgrep som gir de viktigste laksestammene en
særskilt beskyttelse på gyte- og oppvekstområdene i vassdragene og i vandringsområdene i
fjorden. De bestandene som inngår i ordningen skal prioriteres i det generelle arbeidet med å
styrke villaksen. Dette vil i første rekke omfatte tiltak mot Gyrodactylus salaris, restaurering av
leveområder, revisjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i regulerte vassdrag,
vassdragskalking og bestandsovervåking. I tillegg vil generelle tiltak for villaksen være av
betydning, blant annet tiltak mot rømming av oppdrettslaks, bekjempelse av lakselus og
reguleringer i laksefisket.
I nasjonale laksevassdrag er det ikke tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. I
laksefjordene skal det ikke etableres ytterligere matfiskoppdrett for laksefisk, og eksisterende
virksomhet vil bli underlagt strengere krav til rømmingssikring og strengere krav til kontroll av
lakselus og annen sykdom. Kjelde: St.prp.nr 32 (2006 – 2007) Om vern av villaksen og
ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og fjorder.
Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale
laksevassdrag og nasjonale laksefjordar, regulerer etablering og drift av havbruket i desse
områda.
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Kartet viser nasjonale laksefjordar i Rogaland. Kjelde Fiskeridirektoratet. I Rogaland er Sandsfjorden,
Etnefjorden-Ølensfjorden og kysten frå Jæren til Dalane nasjonale laksefjordar. Kartet viser lakseførande del av
vassdrag. Kjelde: Fylkesmannen i Rogaland. Begge datasetta ligg i temakartportalen til planen.

Tiltak for å hindre rømming av oppdrettslaks
Strategi og ein nullvisjon: Fiskeridirektoratet har på oppdrag frå Nærings- og

fiskeridepartementet, NFD, laga ein strategi mot rømming.
Det er laga ein nullvisjon som seier det ikkje skal vera nokon genetisk innblanding av
oppdrettslaks i villaksen. Strategien har to innsatsområde for å nå visjonen:
•
•

Gjennom rømmingssikker utforming og drift av akvakulturanlegg og forvaltningens
risikobaserte tilsyn, skal rømming av oppdrettsfisk reduseres maksimalt.
Ved eventuell rømming av oppdrettsfisk skal genetisk interaksjon i ville bestander
reduseres til et minimum.

Meldeplikt. Oppdrettsnæringa må melde frå til Fiskeridirektoratet når det har rømd fisk,
eller når det er mistanke om rømming. Den nasjonale rømmingskommisjonen jobbar med å
finna årsakene til rømming og setja i verk tiltak for å unngå rømming i framtida.
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God teknisk standard på anlegga: Oppdrettsnæringa er pålagt å ha ein god teknisk standard
på anlegga. Det er ei eiga teknisk forskrift, NYTEK - forskrifta frå 2011, som regulerer dette.
Forskrifta stiller krav til produktsertifisering, undersøkingar av lokaliteten, analyse av
fortøyingane, utlegg av fortøying og at alle flytande anlegg skal ha anleggssertifikat.
Plikt til å dekkja utgiftene. Oppdrettsnæringa har plikt til å vera med i ei samanslutning som
skal dekkja utgiftene til fjerning av rømd fisk, eller fjerning av fisk som har spreidd seg på
anna vis.
Forbod, pålegg eller vilkår frå styresmakta. Nærings- og Fiskeridepartementet kan leggja ned
forbod mot flytting, pålegga flytting eller setja andre vilkår. Dette kan dei gjera om det er det
som må til for å ivareta område som har ein stor verdi for akvatiske organismar.
Krav om internkontroll: Det er ei eiga forskrift om internkontroll i oppdrettsnæringa.
Forskrifta heimlar at næringa må ha eit internt system som hindrar rømming. Dei skal laga
beredskapsplanar og risiko- og sårbarhetsanalyser.
Utfisking av rømd oppdrettslaks: Oppdrettsnæringa si samanslutning for utfisk av rømd
oppdrettsfisk, OURO, brukar data frå overvakingsprogrammet til å finne fram til vassdraga
med for mykje rømd oppdrettslaks. Dei fiskar ut rømd oppdrettslaks frå desse vassdraga.

II. Sjukdom og parasittar
Mål: Sykdom i oppdrett har ikke bestandsregulerende effekt på villfisk, og mest mulig av
oppdrettsfisken vokser opp til slakting med minimal medisinbruk.

Status og utviklingstrekk

Lakselus
Lakselusa er eit problem. Havforskingsinstituttet dokumenterer at det er ein samanheng
mellom intensivt oppdrett, lakselus og lusesmitte på villfisk. Sjukdom og andre parasittar enn
lakselusa er fyrst og fremst eit produksjonsproblem, og ikkje i så stor grad som lakselusa eit
problem for miljøet rundt anlegga, eller for viltlevande bestandar.
Lakselusa er den vanlegaste parasitten både på oppdrettsfisk og vill laksefisk. Lakselusa
høyrer naturleg heime i sjøvatnet, ho likar ikkje ferskvatn, og lev av slim, skinn og blod på
laksefisk. Lakselusa får mange nye vertar når oppdrettsnæringa veks. Det aukar
smittepresset på villfisken. Lakselusa er blitt den største utfordringa for fiskehelsa til
oppdrettsfisken. Det er eit krav om at oppdrettsnæringa må få kontroll på lakselusa.
Lakselusa blir brukt til å regulera vekst.
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Figuren viser utviklinga i vaksne holus per oppdrettsfisk i Rogaland og Agder i perioden 2011 til 2017
samanlikna med resten av landet.

Antibiotika
Bruken av antibiotika er ein god indikator på helsetilstanden i oppdrettsnæringa når det
gjeld bakteriesjukdomar. Havforskingsinstituttet seier antibiotika mest ikkje blir brukt lenger.
Mykje av grunnen er førebygging med vaksiner. Smolten blir vaksinert.
Salet av antibiotika til oppdrettsnæringa var berre 0.5 prosent av det totale salet i heile
landet i 2016. Det er ei halvering på ein prosent frå 2014.

Figuren viser bruken av antibiotika, den gule linja, i perioden 1981- 2014. Figuren viser at det mest ikkje er
brukt antibiotika sidan 1996. Kjelde. Veternærinstituttet.
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Trugsmål
Smittepress på villfisken
Lakselus er i dag den eneste sykdommen i oppdrett som utgjør en kjent og målbar
miljøpåvirkning på villfisken. Havforskningsinstituttet (HI) vurderer risikoen for negative
effekter av smittespredning fra oppdrett av laksefisk til villfisk som lav, med unntak for
lakselus.
Lakselussmitte fra oppdrett er et problem for vill laksefisk, særlig sjøørret. Ifølge HI`s
risikovurdering av norsk oppdrett er oppdrettsfisk antatt å være den dominerende
bidragsyter til smittepress av lakselus langs vesentlige deler av kysten. Dette understøttes av
en rekke undersøkelser som finner at infeksjonspresset på vill laksefisk er høyere i områder
med mye lakseoppdrett enn i sammenlignbare områder uten lakseoppdrett.
Det foreligger per i dag ikke detaljert kunnskap om hvilken betydning lakselusforekomsten i
enkeltanlegg har for villfisken i området rundt. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at den
totale lakselusforekomsten i merdene bidrar til økt smittepress på vill laksefisk. Kjelde:
Nærings- og fiskeridepartementet.
Laksesmolt svømmer ut fra elvene om våren eller tidlig sommer. Smolten oppholder seg så
kort tid langs kysten at selv om den blir smittet med lus, vil ikke lusen utvikle seg til voksen
hunnlus som slipper egg, før etter at den har forlatt fjordene. Utvandrende smolt med lus vil
derfor i liten grad bidra til smittepresset ved kysten. Når laksen kommer tilbake fra havet
som voksen, kommer den inn til kysten og tilbringer noe tid her før den går opp i elvene.
Denne fisken kan ha en del lus. Det er anslått at ca. 475 000 laks vandrer tilbake til elvene
hvert år.
Sjøørret har en noe mer komplisert livssyklus sammenliknet med laks. Den kommer også ut
fra elvene som smolt om våren, men er langt mer stasjonær og beiter inne langs kysten
gjennom sommeren før den vender tilbake til elven. Noen bestander, spesielt i Sør-Norge, er i
sjøen hele vinteren. Det er observert at sjøørret infisert med mye lus kan ha tidlig
tilbakevandring, dvs. at den går inn i brakkvannsområder eller elver for å avluse seg.
Til sammenligning står det over 300 millioner oppdrettslaks og regnbueørret langs kysten til
enhver tid. Det lave antallet vill laksefisk, kombinert med at de fleste står relativt kort tid
langs kysten, indikerer at det er lus fra oppdrett som primært er kilden for lakselus både på
oppdrettsfisk og på villfisk, selv om antall lus på hver oppdrettsfisk er lavt. I perioden når
laksesmolten vandrer ut fra elvene, er det tillatt å ha maks. 0,1 voksne hunnlus per
oppdrettsfisk. På denne måten beskyttes den utvandrende smolten mot lus. Resten av året er
det tillatt med maks. 0,5 voksne hunnlus per oppdrettsfisk. Selv om dette er et lavt tall, gjør
det høye antallet oppdrettsfisk at det likevel blir produsert svært store mengder lakselus fra
oppdrettsmerdene sammenlignet med det som kommer fra villfisken.
Kjelde: Havforskingsinstituttet, 2016 Artikkelen Lakselus – en begrensning for
oppdrettsnæringen.
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Fiskehelsa under press?
Sidan 2013 har Veterinærinstituttet gitt ut ein årleg rapport om helsa til oppdrettsfisken.
God fiskehelse er ein grunnleggjande føresetnad for vekst i oppdrettsnæringa.
Samandraget i fiskehelserapporten frå 2016 er urovekkjande: Veterinærinstituttet har i flere år advart om at lakselus ikke bare er et problem for villaks,
men også for oppdrettsfisk. I dag koster behandlingene næringen milliardbeløp, mens
resistensutviklingen mot legemidler er urovekkende og ikke–medikamentelle behandlinger
gir fisken nye helseplager. Paradoksalt nok er også lusespisere som rognkjeks, nå selv
rammet av lus og andre sykdomsproblemer. En annen utfordring er det store svinnet. 20
prosent av fisken dør eller forsvinner i sjøvannsfasen. Det er et stort tap uansett om en
vektlegger fiskevelferd, økonomi eller bærekraft. Et grovt anslag ut fra en kilopris for
laks på 60 kroner tilsier at en halvering til 10 prosent kan gi ca. 8 - 9 milliarder i økte
inntekter. Ti prosent svinn er høyere enn hva vi ser på Færøyene.
Når behandling mot lakselus passerer fem milliarder pr år, og det i tillegg er høye tap
forbundet med andre sykdommer og skader, er det verd å se på verdien av god fiskehelse.
Hva vet vi om framtiden? En rivende teknologisk utvikling i oppdrettsnæringen der
resirkulering kommer inn i produksjon av settefisk og storsmolt for fullt og der nye løsninger,
som lukkede merder for matfisk, prøves ut. For å lykkes, må utviklerne forstå verdien av god
fiskehelse som et fundament for framtidig fiskeoppdrett. Er det noe vi er sikre på. så er det
dessverre at det vil komme nye sykdomsproblemer. Jo flere individer, jo større sannsynlighet.
Derfor må vi ruste oss gjennom forskning, utdanning og beredskap. Fiskehelserapporten har
siden 2003 hatt som formål å nettopp være et bidrag til nasjonal oversikt og innsikt i trusler
og risiko knyttet til fiskehelsa. Det er et av mange bidrag til å gi næring, forvaltning og andre
god innsikt i hva som bør prioriteres framover.
Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt innen dyrehelse, fiskehelse,
mattrygghet og fôrhygienere med uavhenig kunnskapsutvikling til mydighetene som primæroppgave.
Veterinærinstututtet har hovedlaboratorium og administrasjon i Oslo, og regionale laboratorier i Sandnes,
Bergen trondheim, Harstad og Tromsø. Veterinærinstituttet samarbeider med en rekke institusjoner i inn – og
utland.

Tiltak for å løyse lakselusproblemet
Produksjonsområde. Lakselusa skal brukast som ein miljøindikator til å regulera
produksjonskapasiteten i desse. Kysten er delt i tretten produksjonsområde.
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Kartet viser produksjonsområda i landet: Frå svenskegrensa til Jæren, Ryfylke, Karmøy til Sotra, Nord
Hordaland til Stadt, Stadt til Hustadvika, Nordmøre og Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag med Bindal, Helgeland til
Bodø, Vestfjorden og Vesterålen, Andøya til Senja, Kvaløya til Loppa, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Kjelde:
Nærings- og Fiskeridepartementet.

Rogaland er omfatta av tre produksjonsområde.

Karta viser produksjonsområda frå Svenskegrensa til Jæren, Ryfylke og Karmøy til Sotra. .

Det skal vera eit trafikklyssystem som bestemmer vekst og produksjonskapasitet i kvart
produksjonsområde. Grøn farge signaliserer ein akseptabel miljøtilstand og kapasitetsvekst.
Gul farge signaliserer ein moderat miljøtilstand. I slike produksjonsområde er det aktuelt å
frysa produksjonen. Raud farge signaliserer ein uakseptabel miljøtilstand, og det vil vera
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aktuelt å redusera produksjonskapasiteten. Regjeringa meiner eit slikt system gir ein sterk
motivasjon til å driva miljømessig berekraftig og til å investera i teknologi og driftsformer
som gjer at miljøfotavtrykket til næringa ikkje aukar proporsjonalt med produksjonen.
Førebygging: Døme er fôrutvikling, avl, produksjon av postsmolt, brakklegging.
Postsmolt er å produsera laks på land i sjøvatn, fram til laksen er om lag 1 kilo. Det gjer at
laksen treng mindre tid i sjøen før han er slaktemoden og slik mindre eksponert for
lakselusa.
Motivasjon: Næringa får veksa om ho dokumenterer lite lakselus. Verkemiddelet frå Staten
er utlysing av konsesjonar med krav til lusenivå. Føremålet er motivera næringa til å ta i bruk
ny teknologi og driftsmåtar som reduserer miljøutfordringane med lakselus og rømming av
oppdrettsfisk.
•
•

•

Grøne konsesjonar. I 2013 kom det tilbod om 45 nye løyver til oppdrett av laks, aure
og regnbogeaure. Vilkåret var færre enn 0.25 vaksne holus i gjennomsnitt per fisk.
Mørke grøne konsesjonar. I 2015 kom det eit tilbod om kapasitetsauke med ekstra
strenge krav til lusegrensa med færre enn 0.2 vaksne holus i gjennomsnitt per fisk.
Det er krav om maksimalt to medikamentelle lusehandsamingar per
produksjonssyklus.
Utviklingskonsesjonar. I perioden november 2015 til november 2017 kan næringa
søkja om utviklingskonsesjonar. Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter
som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Føremålet er å
motivera næringa til å vera innovativ og utvikla produksjonsteknologi som løyser ein
eller fleire av miljøutfordringane.

Krav til lusegrenser, teljing og rapportering: Forskrifta om bekjempelse av lakselus set krav til
lusenivået. Det skal til ei kvar tid vera færre enn 0.5 vaksne holus i gjennomsnitt per fisk i
anlegget. Om næringa ikkje klarer dette, skal dei slakta ut fisken. Våren 2017 kom det nye
krav for å sikre låge lusenivå i oppdrettsanlegga om våren. Intensjonen er å få eit så lågt
smittepress på villfisken som mogleg når han vandrar. Kravet om ei samordna våravlusing er
oppheva. I staden er det innført ei lågare grense for kor mange vaksne holus det kan vera
når villkasen vandrar. Grensa er 0.2 vaksne holus frå veke 16 til og med veke 21 i sør og frå
veke 21 til og med veke 26 i nord.
Det er krav om ei kontinuerleg rapportering av lusenivået i merdane. Oppdrettsnæringa er
pålagt å telja og rapportera talet på lakselus per fisk kvar veke når sjøtemperaturen er fire
grader eller meir, og kvar fjortande dag når sjøtemperaturen er under fire grader. Dette vert
rapportert til Mattilsynet.
Mattilsynet samarbeider med BarentsWatchFiskehelse om ein oppdatert oversikt over
lakselusnivået og fiskehelsesituasjonen i alle oppdrettsanlegga i heile landet.
https://www.barentswatch.no/fiskehelse/vert oppdatert dagleg med informasjon om
lakselus og fiskesjukdomar. Informasjon om fiskesjukdom kjem frå Veterinærinstituttet.
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Lukka anlegg kan vera ei god løysing på lakselusproblemet. Med lukka anlegg meinast først
og fremst ei tett barriere som held lakseluslarvar borte frå oppdrettslaksen. Det kan vera alt
frå eit tett skjørt rundt ei vanleg merd, til eit heilt lukka anlegg kor vatnet blir pumpa inn og
ut.
Forsking: Omlag ein tredjedel av all atlantisk laks i verda gyt i Norge. Norge har eit
internasjonalt ansvar for å ta vare på bestandane av atlantisk laks. Norge har slutta seg til
den Nordatlantiske konvensjonen for bevaring av nordatlantisk laks og er medlem i
organisasjonen til konvensjonen, NASCO. Konvensjonen pliktar partane til å ta vare på,
byggja opp att, utvikla og sikra ei berekraftig forvalting av villaksen i Nord Atlanteren
gjennom internasjonalt samarbeid. Det gjer at det blir brukt mykje ressursar for å ivaretake
og forvalta villaksen. Norge har ikkje dette ansvaret når det gjeld sjøauren. Det er truleg
noko av grunnen til at sjøauren ikkje i same grad som villaksen, er prioritert i forskinga.
Avlusing: Det er Mattilsynet som er mynde i kampen mot lakselusa. Mattilsynet forvaltar Lov
om dyrevelferd som skal ivareta fiskehelsa. Mattilsynet deler inn tiltaka mot lakselusa i desse
kategoriane 1) Medikamentell handsaming - bad og for, 2) Utsett av reinsefisk og 3)
Mekanisk fjerning av lakselus.
•

•

Medikamentell handsaming. Medikamenta blir blanda i vatn enten i merdar med tett
presenning eller i brønnbåten. Fisken er berre nokre få minutt i badevatnet.
Medikamenta kan gjevast i kortare periodar som medisinpellets. Det er reglar om
tilbakeholdelsestid. Reglane skal sikra at det ikkje er lækjemiddel over grenseverdiane
i slaktefisken.
Utsett av reinsefisk. Reinsefisk er spesielle artar fisk som et lakselus. Reinsefisk kan
vera fangsta leppefisk eller oppdretta rognkjeks og berggylt.
Haustinga av leppefisk er regulert av ei forskrift som set grenser for kor mykje
leppefisk som kan fiskast. På Vestlandet er det ei kvote på 10 millionar leppefisk. Det
er krav om freding i gyteperioden og krav om minstemål.

Rognkjeks. Foto: Janne Johnsen.

Tørking av skjul og kvileplass for reinsefisken. Foto: Janne Johnsen.
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Figuren viser produksjonen av reinsefisk, 1000 stk., i perioden 2012 til 2016.
Produksjonen auka frå 270 000 til 1 348 000 for rognkjeks, og frå 431 000 til 13 385 000 for berggylt.

•

Mekanisk fjerning av lakselusa. Dette blir meir og meir vanleg særleg når lakselusa
blir resistent mot kjemiske avlusingsmetodar. Oppdrettsnæringa tek i auka grad i
bruk biologi og teknologi som avlusingsmetodar. Konkrete døme er reinsefisk,
tubenøter, lys, laser, straumgjerde, immunstimulerande ingrediensar i fôret, fôring
på djupt vatn, spyling med ferskvatn eller varmt sjøvatn.

III. Utslepp og forureining

Mål: Alle oppdrettslokaliteter som er i bruk holder seg innenfor en akseptabel miljøtilstand
og har ikke større utslipp av næringssalter og organisk materiale enn det resipienten tåler.

Status og utviklingstrekk
Utsleppa frå oppdrettsnæringa kan delast i to hovudkategoriar med underkategoriar:
Utslepp av næringsalter/organisk materiale:
•
•

Fôrspel.
Fiskeskit.

Utslepp av kjemikaliar:
•
•

Lækjemiddel til å fjerna parasittar. Desse er godkjend av Legemiddelverket og
rekvirert av veterinær eller fiskehelsebiolog.
Koparhaldige impreneringsmidlar.
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Næringsalter/organisk materiale:
Risikovurderingane til Havforskingsinstituttet seier utslepp av næringssalter/organisk
materiale ikkje er noko stort problem. Det same viser dei lovpålagte miljøundersøkingane til
havbruksnæringa .
Meldinga til Stortinget nr 16 (2014 – 2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i
norsk lakse- og fiskeoppdrett seier utslepp bør vera ein miljøindikator på sikt. Ei utfordring
med bruk av utslepp som indikator er at det er mange fleire utsleppskjelder enn
oppdrettsnæringa. Det er difor ikkje gitt at miljøtilstanden blir betre sjølv om
oppdrettsnæringa reduserer produksjonen. Meldinga seier utslepp kan bli eit vesentleg
problem i framtida om produksjonen fleirdoblast med gjeldande driftsteknologi og
lokalitetsstruktur.
Det er gjort ei kartlegging av vasskvaliteten og miljøtilstanden i fjordane i perioden 2008 til
2015. Det er brukt biologiske og kjemiske indikatorar for å dokumentera utslepp og
miljøpåverknad frå oppdrettsnæringa. Data ligg på www.vann-nett.no. Kartlegginga seier
oppdrettsnæringa har lita negativ påverknad på miljøtilstanden i fjordane. Dårleg
miljøtilstand skuldast i stor grad naturlege tilhøve. I følgje Havforskingsinstituttet er fjordane
i Rogaland næringsfattige.
Den marine overvakinga i Rogaland, MOR, frå 2010 til 2020 dokumenterer at utslepp av
næringssalt ikkje er noko stort problem for vasskvaliteten og miljøtilstanden i fjordane. Det
skuldast mellom anna god vassgjennomstrøyming på lokalitetane og kameraovervakinga av
fôringa som hindrar store mengder fôrspel.
Meir informasjon om overvakingsprogrammet: https://blueplanet.no/marin-overvaking.

Figuren viser miljøtilstanden under oppdrettsanlegga i Rogaland i perioden frå 2013 til 2016. Det er ei positiv
utvikling kor andelen anlegg som fekk resultatet svært god i 2016 auka frå 70 % til 78 % og ingen med svært
dårleg. Kjelde: Fiskeridirektoratet 2017. MOM-B undersøkingar.
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Kartet viser miljøtilstanden under oppdrettsanlegga i heile landet i 2016. Storparten av anlegga har ein svært
god miljøtilstand. Kjelde: Fiskeridirektoratet. MOM- B undersøkingar.

Kartet viser miljøtilstanden til faunaen på sjøbotn/blautbotn i influensområdet til anlegga. MOM- C
undersøkingane frå 2015 og 2016 viser at storparten av oppdrettsanlegg har ein god miljøtilstand. Kjelde:
Fiskeridirektoratet.
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Fosfor og nitrogen

Figuren viser utslepp av total fosfor frå oppdrettsnæringa i 11 fjordar i Rogaland. Figuren viser gjennomsnittleg
konsentrasjon av fosfat i vassprøvar frå 0 til 10 meters djup frå 14 målestasjonar frå juni 2012 til desember
2016. Miljøtilstanden er markert i bakgrunnen med fargar kor blå er svært god, grøn er god, gul er moderat,
oransje er dårleg og raud er svært dårleg. Kjelde: Fishguard Miljø 2016.

Figuren viser utslepp av total nitrogen frå oppdrettsnæringa i 11 fjordar i Rogaland i perioden frå 14
målestasjonar frå juni 2012 til desember 2016. Vassprøvane er frå 14 målestasjonar frå 0 til 14 meters djup.
Miljøtilstanden er markert i bakgrunnen med fargar kor blå er svært god, grøn er god, gul er moderat, oransje
er dårleg og raud er svært dårleg. Kjelde: Fishguard Miljø.
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Dei elleve fjordane som er med i overvakinga er: A – Sandsjorden, B- Vindafjorden, C- Krossfjorden, DNedstrandsfjorden, E – Jøsenfjorden, F- Hidlefjorden, G- Høgsfjorden, H – Ytre Karmsundet, I – Finnøyfjorden, J
– Jelsa fjorden, K- Boknafjorden, L – Jøsenfjorden.

Utslepp av kjemiske lækjemiddel
Bruken av kjemiske lækjemiddel går nedetter. Det er fleire grunnar til det men mykje
skuldast at oppdrettsnæringa i aukande grad tek i bruk biologiske og mekaniske metodar for
å handtera problemet med lakselusa.

Tabellen viser talet på lusehandsamingar i perioden 2011 – 2016. Tabellen viser eit markert skifte frå
handsamingar med lækjemiddel til handsamingar utan frå 2015 til 2016. Kjelde: Veterinærinstituttet.

Tabellen viser kilo aktiv substans mot lakselus i ulike kjemiske lækjemiddel. Azametifos, Cypermetrin og
Deltametrin er bademiddel. Emamektinbenzoat, Diflubenzuron og Teflubenzuron er fôrmiddel. Forbruket går
nedetter unntatt for teflubenzuron. Det som er blitt mest brukt sidan 2013 er hydrogenperoksid. Forbruket
gjekk dramatisk ned frå 2015 til 2016. Hydrogenperoksid blir til hydrogen og oksygen etter bruk. Kjelde:
Folkehelseinstituttet og Nærings- og Fiskeridepartementet.

60
Trugsmål

Dårleg vasskvalitet?
Ein indikator for å seia noko om utslepp frå oppdrettsnæringa, er å sjå på produksjonen av
algar. Ei auke i algeproduksjonen medverkar til eutrofiering, mindre oksygen i vatnet og
dårlegare vasskvalitet.

Bildet viser at det ikkje er problem med overgjødsling og eutrofiering i fjordane i Rogaland. Stor vekst i
konsentrasjonen av algar er ein vanleg indikator på overgjødsling. Grensa går med 50 prosent over naturleg
referansetilstand. Produksjonen i Rogaland kan meir enn fem doblast utan å vera i nærleiken av grensa for kva
som er akseptabel auke i algeproduksjonen. Kjelde: Havforskingsinstituttet, 2016.

Dårleg kvalitet på villfisken?
Oppdrettsanlegga trekk til seg marine fiskeartar. Miljøundersøkingane viser at det er lite
fôrspel frå oppdrettsanlegga. Det vil likevel alltid vere noko fôr som kjem ut gjennom
merdane og blir mat for villfisken.
Matforskingsinstituttet Nofima, Norsk institutt for Naturforskning, NINA, og
Havforskningsinstituttet har samarbeida i forskingsprosjektet Evaluering av tiltak for å
fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruk. Prosjektet analyserer om
fôrspel frå oppdrettsanlegga spelar ei rolle for kvaliteten på seien. Det vart fiska sei som
hadde ete fiskefôr over noko tid nært oppdrettsanlegg på Hitra i Sør- Trøndelag og i Ryfylke,
til ulik tid på året og over ein periode på tre år. På same tid vart det fiska sei i område utan
oppdrett. Konklusjonen er at det mest ikkje er forskjell i kvaliteten på seien som er fangsta
nært oppdrettsanlegga, og seien som er fangsta i område utan oppdrettsanlegg.
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Resistensutvikling
Lakselusa er i ferd med å bli resistens mot kjemiske lækjemiddel. Matilsynet har i samarbeid
med fleire institusjonar og på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet, laga ein
handlingsplan for å imøtekoma utfordringa.
Veterinærinstititett har overvaka resistensutviklinga sidan 2013. I 2016 fann dei ein utbrett
resistens mot organofosfater, pyretroider og emanektin. Det er framleis minst resistens mot
hydrogenperoksid.
Forsvinn rekefisket i fjordane?
Det vert hevda frå fleire hald at den kjemiske lusebehandlinga har særs negative effektar på
rekebestanden, og er ein av hovudgrunnane til nedgangen i rekefisket. Det er framleis ikkje
godt nok vitskapleg prova klare samanhengar mellom bruken av kjemiske lusemiddel og
nedgangen i rekefisket. Nokre av verkestoffa i dei kjemiske lusemidla verkar på skalskiftet til
rekene. Føresetnaden er at verkestoffa har ein høg nok konsentrasjon over lang tid der
rekene held til. Verkestoffa blir raskt fortynna i sjøvatnet men det er framleis lite tilgjengeleg
forskingsbasert kunnskap om korleis verkestoffa oppfører seg.
Forureining av kopar?
Kopar blir brukt i impregneringsstoffet til å impregnera merdane med. Kopar blir ikkje
akkumulert i sjøbotn. Fleire og fleire sluttar å impregnera merdane og går over til å spyla
merdane med sjøvatn.
Tiltak
Miljøundersøkingar og overvaking: Oppdrettsnæringa er lovpålagt å dokumentera og overvaka
miljøeffektane både i oppstartsfasen og i driftsfasen. Pålegget er heimla i akvakulturlova.
Miljøundersøkingane inneber mellom anna å kartleggja faren for forureining og negative
økologiske effektar. Om miljøundersøkingane dokumenterer ein uakseptabel miljøtilstand,
må oppdrettsnæringa setja i verk tiltak som gjer at miljøtilstanden vert akseptabel.
Fiskeridirektoratet kan i samråd med Fylkesmannen gjera vedtak om å leggja heile
lokaliteten brakk eventuelt trekkja attende godkjenninga av lokaliteten.
Noko av fiskefôret og fiskeskiten løyser seg opp i sjøvatnet medan noko vert liggjande på
sjøbotn. Miljøundersøkingane dokumenterer begge utsleppa med MOM- B, undersøkingar
under anlegget og MOM-C, undersøkingar av sjøvatnet i influensområdet til anlegget.
MOM -B: Alle matfiskanlegg skal gjennomføre en trendovervåkning av miljøtilstanden på
lokaliteten etter Norsk Standard 9410 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine
akvakulturanlegg, eller tilsvarende internasjonal standard, jf. akvakulturdriftsforskriften § 35.
B-undersøkelsen er en enkel og kostnadseffektiv trendovervåkning av bunnforholdene under
og i umiddelbar nærhet til et akvakulturanlegg og måler påvirkningen fra anlegget.
Undersøkelsen skal utføres av et kompetent organ, som kan dokumentere faglig kompetanse
og som er uavhengig av oppdragsgiver.
Undersøkelsen gir en kvalitativ beskrivelse av tilstanden til bunnsedimentet ut fra tre
hovedkategorier: Tilstedeværelse av fauna, kjemisk og sensorisk tilstand. Summen fra
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hovedkategoriene gir en lokalitetstilstand fra «meget god» til «meget dårlig» (1-4), hvor
tilstand 4 blir regnet som overbelastning.
Undersøkelsen skal gjennomføres med faste frekvenser basert på resultatene fra forrige
trendovervåkning. Overvåkningen er risikobasert på den måten at dårlig tilstand fører til
hyppigere undersøkelser på lokaliteten.
MOM-C: er en mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget
(anleggssonen) og utover mot resipienten (overgangssonen) blir målt. Hensikten er å vurdere
utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget. Undersøkelsen måler blant annet
sedimentets kjemi og sammensetting, bunndyrsfauna med mer, for å kunne vurdere om
organisk materiale kommer fra akvakulturanlegget eller andre kilder i området. Cundersøkelsen skal utføres i henhold til Norsk Standard 9410:2016 eller tilsvarende
internasjonal standard av et selskap som er akkreditert for prøvetaking av bunnsediment og
gjennomføring av taksonomisk analyse og som også kan gi faglige vurderinger og
fortolkninger. Kjelde: Fiskeridirektoratet.
MOM-B og MOM-C undersøkingane er tilpassa blautbotn. Botntilhøva under
oppdrettsanlegga varierer. Fiskeridirektoratet kan krevje miljøundersøkingar og
miljøovervaking på stader kor det ikkje er blautbotn. Då må næringa bruka ein meir avansert
teknologi som ROV, som er ein fjernstyrt undervassfarkost, og senkekamera for å kunne
dokumentera miljøtilstand.
Utsleppsløyve: Ein av hovudføresetnadene for å kunna produsera matfisk er at det er gitt
løyve til utslepp. Utsleppsløyvet set grenser for kor mykje biomasse det kan vera på
lokaliteten. Det er fylkesmannen som vurderer om det kan/skal gjevast utsleppsløyve og om
det skal setjast vilkår for å få løyvet.
Arealplanlegging og planlegging av lokalitetsstruktur: Det er ein samanheng mellom drift av
oppdrettsanlegga, mengde biomasse i anlegga, kor tett anlegga ligg og miljøpåverknader. Ei
tett plassering av oppdrettsanlegg med mykje fisk i område med dårleg
vassgjennomstrøyming og djup, kan medverka til store negative lokale og regionale
miljøeffektar. Kvar enkelt lokalitet spelar inn på bereevna til fjordane og kvar enkelt lokalitet
medverkar til ei samla belastning.
Utvikling av teknologi: Kameraovervaking av fôringa.
Overvaking: Prosjektet Marin Overvåking i Rogaland, MOR, 2010 – 2020, overvakar og
måler utslepp av næringsalter i fjordane. Det er Blue Planet som koordinerer arbeidet
medan Uni Miljø/SAM- Marin er ansvarleg for feltarbeid, prøvetaking og analyser.
Kunnskapane frå overvakingsprogrammet vert brukt av oppdrettsnæringa til å tilpassa
driftsform og produksjon.
Soner og felles brakklegging. Dette er hovudstrategien til oppdrettsnæringa i Rogaland for å
redusera bruken av kjemiske lækjemiddel og talet på lusehandsamingar.
Forskrifter og reguleringar: Det er ei forskrift frå 2005 som skal hindra utslepp av
miljøskadelege kjemikaliar frå reingjering, vask og impregnering av oppdrettsnøter.
Forskrifta gjeld fyrst og fremst notvaskeria som er pålagt å reinsa avløpsvatnet.
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Forskrift om transport av akvakulturdyr frå 2017 seier det er forbode for brønnbåtane å
tømma vatn med lækjemiddel i og i nærleiken av reke- og gytefelt. Dette blir kalla
forbodssoner kor tømming skal skje minst 500 meter frå reke- og gytefelta. Både
forbodssonene og rettleiinga skal oppdaterast etter kvart som kunnskapsgrunnlaget blir
betre.
Det er sett grenser for kor mykje kitinsyntesehemmar, påverkar skalskiftet til rekedyr, som
kan vera i spesialfôr.
Det er sett reglar om at det skal gå minst seks månader mellom kvar handsaming med
flubenzuroner. Desse skal ikkje brukast på lokalitetar som ligg nærare enn 1000 meter frå
rekefelta.
Produksjonsplanlegging: Oppdrettsnæringa er pålagt å laga produksjonsplanar for heile
produksjonssyklusen. Planane skal mellom anna seia noko om kva tiltak som skal gjerast for
å redusera negative miljøeffektar av lusehandsamingane.

IV. AREALBRUK
Mål: Havbruksnæringa har en lokalitetsstruktur og arealbruk som reduserer miljøpåvirkning
og smitterisiko. Nye lokaliteter skal plasseres etter en overordnet plan for næringens
arealbruk og i områder avsatt til havbruk i kommuneplanes arealdel. Hver lokalitet som
klareres må være godt egnet ut fra hensynet til miljøet, fiskehelse og fiskevelferd.
Strategien er ei klar bestilling til arealplanlegging i sjøen. Det er trong for å planleggja
sjøareala for å sjå alle lokalitetane i ein større samanheng og i ein plansamanheng. Då blir
det betre vurderingar, analyser og løysingar på interessekonfliktar og det blir betre
vurderingar av samla miljøbelastning på fjordane.
Riksrevisjonen sin rapport om havbruksforvaltinga i 2012 seier planlegging er mykje av
løysinga på miljøutfordringane til oppdrettsnæringa.

64
Status og utviklingstrekk
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Figuren viser kor mykje areal som er sett av til akvakultur som einbruksområde i kommuneplanane og kor
mykje av dette arealet oppdrettsnæringa brukar.

Areal til havbruket kan vera som einbruksområde eller som fleirbruksområde i
kommuneplanane. Kommunane gir frå seg styringa i fleirbruksområda. Fleirbruksområda er
ikkje planavklarte område med fleire arealbruksføremål som natur, fiske, ferdsel, friluftsliv
og akvakultur, NFFFA - område, eller ulike kombinasjonar av desse.
Riksrevisjonen seier dette om fleirbruksområda: Kommunene avklarer også i liten grad
aealstatus til sjøarealene og kryssende arealbruksinteresser i planene. Dette innebærer at
kommunen avsetter sjøareal til natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur utan å skille
mellom aktivitetene.
Miljøverndepartementet oppfordrar kommunane til å ikkje bruka fleirbruksområde.
Akvakultur kan inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, men akvakultur
representerer i motsetning til de øvrige formålene her stort sett en ekslusiv bruk. Man bør
derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for akvakultur i områder for allmenn
flerbruk. Kjelde: Rettleiaren til arealdelen til kommuneplanen.
Det er sett av om lag 30 km2 til havbruk og sjømat i gjeldande kommuneplanar, som
einbruksområde. Havbruksnæringa brukar berre om lag 6 km2 av dette sjøarealet. Det er
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heile 80 prosent av arealet til havbruk i kommuneplanane som ikkje blir brukt. Grunnen kan
vera at kommuneplanane ikkje er tilpassa behova og utviklinga i havbruket.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort ei analyse av kommuneplanane. Dei
finn at i førre rullering er arealbruksføremåla stort sett berre blitt vidareført eventuelt koda
om til dei rette sosikodane, teiknereglane i medhald av plan- og bygningslova.
Totalt brukar oppdrettsnæringa om lag 8 km2 av sjøarealet i Rogaland. Det er 2.5 promille av
det totale sjøarealet. Om lag ein tredjedel av arealet som oppdrettsnæringa brukar er
avklara gjennom dispensasjonar. Dispensasjonane skuldast ofte at areala til akvakultur i
kommuneplanane er for små til å dekka havbruket sine behov for å justera anlegget
innanføre eksisterande næringsområde.
Trugsmål
•
•
•
•
•

Auka bruk av dispensasjonar.
Manglande arealplanlegging og planavklaringar.
Auka konfliktnivå.
Auka press på sjøareala.
Manglande kunnskapsgrunnlag.

Tiltak
•
•
•

Kommunane: Planlegging, samarbeid.
Staten: Marine grunnkart, rettleiar om arealplanlegging i sjøen, rundskriv om
lovreglane for forvaltinga av sjøareal. Vera med i planprosessane.
Fylkeskommunen: Følgja opp og gjennomføra handlingsprogrammet til planen.
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V.FÔR OG FÔRRESSURSAR

Mål: Havbruksnæringens behov for fôrråstoff dekkes uten overbeskatning av de viltlevende
marine ressursene.

Status og utviklingstrekk

Figuren viser utviklinga i ingrediensar i laksefôret. Det er ei stor auke i bruken av planteingrediensar, grøn
farge. Den mørkegrøne fargen representerer fiskemjøl og den lysegrå fargen representerer fiskeolje. Kjelde
Nofima.

Trugsmål
•
•
•

Tilgang på fôr og fôrråvarer.
Auka import av soya.
Lite klimasmart og berekraftig næring.

Tiltak
•
•
•
•
•

FoU – fôrutvikling.
Samarbeid blå og grøn sektor.
Dyrking av mikro- og makroalgar.
Dyrking av insekt og bakteriar til bruk som protein.
Ny bruk av gamle drivhus.
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GRUNNPRINSIPPA I PLANLEGGINGA
Kommunane som vil satsa på havbruk må prioriterte næringa i kommuneplanlegginga.
Kommunane som prioriterer havbruk som ei strategisk næring skal revidera arealdelen til
kommuneplanen.
Planlegginga av næringsareal til havbruk skal vera dialog - og kunnskapsbasert.

Dialogbasert planlegging
Sjøareala brukast av mange og skal dekkje mange samfunnsomsyn.
Frå 1970 talet då oppdrettseventyret starta og fram til i dag har bruken av sjøareala auka
kraftig. I tillegg til mange fleire interesse- og brukargrupper aukar talet på brukarar innanføre
enkelte interessegrupper. Døme er innanføre reiselivet kor bruken av fritidsbåtar og
turistfiske har auka kraftig. Ei auka bruk av sjøareala medverkar til ein auka kamp om
sjøareala og auka potensial for interessekonfliktar. Desse løysast best med ein dialogbasert
planprosess.
Arealbruksinteresser i sjøareala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Havbruk
Sjøtransport
Næringsfiske
Uttak av råstoff
Reiseliv
Olje og gass
Energi
Forsvaret
Kommunane. Vassforsyning, vasskvalitet
Friluftsliv
Naturvern og kulturvern

Havbruksnæringa og alle verne-, brukar- og næringsinteresser i sjøareala må involverast
tidleg. Det er særs viktig at brukarane kor arealbruken ikkje er kartfesta som
friluftslivsinteressene, blir involvert i planprosessen.
Havbruksnæringa må spela inn behov og ynskjer om næringsareal heilt i byrjinga av
planarbeidet. Havbruksnæringa har ofte god kunnskap om geografien til dei gode
lokalitetane. Det skuldast at havbruksnæringa må ha kunnskap om naturgitte eigenskapar til
lokalitetane for å få godkjend desse av akvakulturforvaltinga.
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Kunnskapsbasert planlegging
Plasseringa av næringsareal til havbruk skal vera kunnskapsbasert. Næringsarealet skal vera
egna til å produsera sjømat på ein miljømessig forsvarleg måte. Næringsarealet skal ikkje
vera i vesentleg konflikt med samfunnsinteressene samferdsel, friluftsliv og naturmangfald.
Næringsarealet skal ikkje vera i vesentleg konflikt med fiskeriinteressene.
Konsekvensane av næringsareal til havbruk skal greiast ut om og dokumenterast. Det skal
særleg greiast ut om kva som er konsekvensane for samferdsel, friluftsliv, naturmangfald og
næringsfiske. Andre utgreiingstema er verdiskaping, kulturminne og eventuelle
verneområde. I tillegg skal det greiast ut om/seiast noko om kva som er den samla
miljøbelastinga på fjordane.
Planlegginga og plasseringa av framtidige næringsareal til sjømatproduksjon skal basera seg
på desse kunnskapane:

Kunnskap om havbruksnæringa
Planen har kunnskap om lokalitetar, akvakulturforvaltinga, arealbruk, produksjon,
miljømessig berekraft, samfunnsøkonomiske ringverknader og sysselsetting. Kunnskap om
behov og ynskjer om næringsareal kjem i planprosessen.

Kunnskap om potensialet for nye marine artar

Kunnskap om kven som er nærings-, verne- og brukarinteressene i sjøen og korleis desse
brukar sjøareala.
Kunnskapskjelder er temakartportalen til planen https://www.temakart-rogaland.no/rpsh
og medverknad og brei involvering av alle brukar- og verneinteresser i planprosessen.
Temakartportalen vert oppdatert kontinuerleg. Kunnskap om sjøareala vert lagt inn etter
kvart som det kjem ny kunnskap. Marine grunnkart er døme på slik ny kunnskap.
Temakartportalen er delt i to med arealbrukskategoriar og temalag under kvar
arealbrukskategori. Lista i temakartportalen samsvarar med tabellen i planen.
Bruk: Når du klikkar på fane nummer to i temakartportalen, får du opp lista med
arealbrukskategoriar. Når du klikkar på den lille pila til venstre for arealbruskategorien, får
du opp lista med temalag. Til kvart av temalaga er det ei skildring og informasjon om
datakjelde.
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Temakartportalen til Regionalplan sjøareal havbruk per juli 2017:
Arealbrukskategoriar
HAVBRUK

Temalag
Akvakulturområder fra kommuneplanene
Areal i akvakulturområde som ikke blir
brukt
Areal i akvakulturområde frå kp som blir
brukt
Akvakultur- godkjende lokaliteter (WMS)
Akvakultur lokaliteter, flater fra klarerte
ytterpunkt
MOM-B Miljøundersøkelser
MOM-C miljøundersøkelser

SJØTRANSPORT
Nødhavner
Stamnetthavner
ISPS havneanlegg
Navigasjonsinstallasjoner WMS
Hovedled og biled
Hovedled og biled, arealavgrensing
Hovedled og biled, havneavgrensning
Ankringsområder
Losbordingsfelt
Opplagsområder Vest
Riggområder Vest
Sjøtrafikk og AIS
FORSVARETS FORBUDSOMRÅDER
Forsvaret har lova data.
FRILUFTSLIV
Statlig sikra friluftsområder
Kartlagte friluftsområder områdetype
Kartlagte friluftsområder, verdi
Regionale friluftsområder (FINK 2004)
Sjønære friluftsområder
Sjønærefriluftsområder – buffer 500m
MARINT BIOLGISK MANGFALD
Nasjonale laksefjorder
Lakseførande del av vassdrag
Oppvekst beiteområde
Gyteområder
Gytefelt torsk
Ålegras modellert NIVA
Stortare – tareskog
Kritisk trua (CR)
Sterkt trua (EN)
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Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
områder
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
punkt
Viktige naturtyper – sjø
Naturtype skjellsand
NATURVERNOMRÅDER (RPSH)
Naturvernområder i og ved sjø
Naturvernområde
LANDSKAP OG KULTURMINNER
Helhetlige kulturlandskap
Nasjonal registrering av kulturlandskap
Viktige landskap i Rogaland
Enkeltminner
Kulturmiljø
VANNKVALITET
Vannmiljø
Elvevannforekomster
Innsjøvannforekomster
Kystvannforekomster
NÆRINGSFISKE
Låssettingsplasser
Rekefelt
Fiskeplasser aktive reiskap
Fiskeplasser passive reiskap
Fiskerihavner
Anløpskaier fiskeri
Fredningssoner Anadrom fisk
UTTAK AV RÅSTOFF I SJØ
Tarefelt – gjeldende versjon
Dybdeavgrensning for høsting av tare
Skjellsandkonsesjonsområder i Rogaland
ENERGI
Utbygd vindkraftverk område
Utbygd vindturbin
Konsesjon vindkraftverk område
Konsesjon vindkraftverk
BAKGRUNNSDATA (RPSH)
Grunnlinjen – sjø
Kommunegrenser
Dybdedata (WMS)
Planområde
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Kunnskap om viktige nasjonale og regionale samfunnsinteresser. Mål og føringar sett til
samfunnsinteressene sjøtransport, friluftsliv og biologisk mangfald.
Desse er forankra i Stortingsmeldingar. Måla legg føringar på regional og lokal arealpolitikk
og kva samfunnsomsyn som skal leggjast vekt på. Samfunnsinteressene sjøtransport,
naturmangfald og friluftsliv er avgjerande for regional utvikling, verdiskaping og velferd i
bygdene og lokalsamfunna langs kysten. Ivaretaking av naturmangfaldet og omsynet til
friluftslivet er viktig for næringsinteressene fiskeri og reiseliv. Ivaretaking av naturmangfaldet
er viktig for å kunne imøtekoma det grøne skiftet og satsinga på bioøkonomi.
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FRILUFTSLIV. Målet er å ta vare på friluftslivet som ei viktig kjelde til god livskvalitet og

folkehelse. Dette er viktig i samfunnsutviklinga med levekår, velferd og trivsel. Tilrettelegging
for friluftsliv heng saman med reiselivsutvikling og gode reisemål med naturbaserte
aktivitetar og opplevingar. Reiseliv er ei viktig næring i regional utvikling i Rogaland.
NATURMANGFALD. Målet er å ta vare på naturmangfaldet. Naturmangfaldet er viktig for å

lukkast med det grøne skiftet. Havet og kysten blir trekt fram som viktige økosystem i det
grøne skiftet og samfunnsutviklinga. Stortingsmeldinga seier arealplanlegging i medhald av
plan- og bygningslova er verktøykassa for å ta vare på naturmangfaldet og økosystema.
SJØTRANSPORT. Målet er eit godt og sikkert transportsystem for folk, næringsliv og

verdiskaping langs heile kysten. Mest mogleg av godstransporten skal vera til sjøs. Det
sjøbaserte transportsystemet i Rogaland spelar ei viktig rolle både for sjøbasert og
landbasert næringsliv, lokalsamfunn og verdiskaping.
Kunnskap om naturgitte eigenskapar til sjøareala
Desse kunnskapane er grunnlaget for å vurdera om sjøareala er egna eller ei til å produsera
sjømat på ein miljømessig forsvarleg måte. I plansamanheng er det krav om å dokumentera
samla miljøbelastning på fjordane. Det er viktig med eit godt kunnskapsgrunnlag om
naturgitte eigenskapar, straum og biologi for å kunne vite noko om kva konsekvensar ei auke
og vekst i havbruket har for fjordane som økosystem.

Marine grunnkart, Frå svart til opplyst hav. Skildra med måleriet av Erik Werenskjold; Vannkikkere,
Nasjonalmuseet.

Havbruksnæringa slik me kjenner ho i dag, seier gode næringsareal er sjøareal med gode
straumtilhøve, vassgjennomstrøyming, store nok djup og passeleg med vind og bølgjer.
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Kunnskap om dei naturgitte eigenskapane og biologien til sjøbotn og vassøyla er
mangelfulle. Hovudgrunnen er mangel på marine grunnkart.

Marine grunnkart
Gode marine grunnkart er ein føresetnad for ei kunnskapsbasert planlegging og ei
berekraftig verdiskaping. Før det kan lagast marine grunnkart, må sjøbotn kartleggast med
fleirstråle ekkolodd. Store delar av sjøarealet i Rogaland er ikkje kartlagt med fleirstråle
ekkolodd.

Kartet viser kva sjøareal i Rogaland som er kartlagt med multistråelekkolodd. Kjelde for sjømålingsdata:
Kartverket.
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Det er planar om å setja igong eit stort nasjonalt prosjekt kalla MAGIN, Marine grunnkart i
Norge. Hovudmålet er å kartleggja heile kysten og produsera marine grunnkart i
kystområda, geografisk avgrensa til ei nautisk mil utanføre grunnlina
På oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, har Kartverket laga eit
forslag til eit forprosjekt til MAGIN, kalla PRE-MAGIN. Intensjonen med forprosjektet er
uttalt i tildelingsbrevet 2017 til Kartverket: Utarbeide et forslag til felles pilotprosjekt for
metodeutvikling, utstyrstesting mv. For marine grunnkart for kysten. Forslaget skal sendes til
KMD innen 15.10. 2017. PRE-MAGIN er eit samarbeidsprosjekt mellom Kartverket, NGU, HI
og NIVA. Kartverket er prosjektleiar.
Prosjektet føreslår tre pilotområde basert på desse kriteria: eksisterande data, politisk
modenhet, samfinansieringsvilje, samfinansieringsevne, landskap og landformer. Områda
som blir føreslått er nye Stavanger kommune, Nordre Sunnmøre og Skjervøy og Kvænangen i
Troms.
Sikkerhetsregime
Forsvaret har eit sikkerhetsregime som hindrar Kartverket i å dela med seg av eksisterande
høgtoppløyselege data om sjøbotn. Høgtoppløyseleg data om djup kan brukast til å laga nye
datasett. Døme på dette er marine grunnkart som ankringskart, sedimentasjonskart,
hellingskart, biotopkart osb.

Straum
Straumane i fjordane blir bestemt av topografi, vind, tidevatn og utveksling av vatn med
kystvatnet. Det er ikkje utvikla eigne straummodellar for fjordane. I 2011 tok
fylkeskommunen initiativet til å få sett i gong eit pilotprosjekt. Føremålet var å få laga ein
straumatalog over fjordane i Rogaland. Fylkeskommunen løyvde pengar til prosjektet men
på grunn av manglande finansiering frå Havforskingsinstituttet er prosjektet aldri fullført.
Kunnskap om straum er å finna på www.hi.no
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HI har laga ein nasjonal straumkatalog. Detaljeringa strekk ikkje til for å vurdera straumtilhøva i fjordane.

Naturmangfald
Det er få kartleggingar av naturmangfaldet i sjøen. Det er gjort ei kartlegging av utvalde
marine naturtypar. Marin kartlegging av utvalde naturtypar i Rogaland 2012 – 2015. Dei
utvalde naturtypane er ålegrasenger, stortare og skjelsand. Data ligg i temakartportalen til
planen. Forvaltinga av fiskeriressursane gjer at det er gode kartleggingar av viktige gytefelt
og oppvekstområde for fisk. Data ligg i temakartportalen til planen.
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RETNINGSLINER TIL AREALPLANLEGGINGA I SJØEN

Innleiing
Kommunane har hovudansvaret for å leggje til rette for verdiskaping og næringsutvikling.
Kommunal planstrategi er eit strategisk verktøy som drøftar strategiske val og avklarar
viktige satsingsområde.
Kommunane skal/bør ved kvar rullering av planstrategien vurdera trongen for å leggje til
rette for sjømatproduksjon og næringsareal til havbruket.
Bruk av retningslinene krev at kommunen har prioritert havbruk og sjømat som eit
satsingsområde i kommuneplanen/samfunnsdelen. Arealdelen til kommuneplanen skal
følgja opp arealbehova til satsingsområda.
Retningslinene skal brukast av kommunane i arealplanlegginga for å planlegge og avklare
kvar det kan og skal setjast av næringsareal til havbruk.
Kommunane er arealstyresmakt og lokalisering av næringsareal vert endeleg vedtatt i
arealdelen til kommuneplanen. Arealdelen til kommuneplanen er juridisk bindande.

Det kommunale og strategiske plansystemet. Kjelde: Kommunal- og moderniserinsgdepartemetet.
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Retningslinene

1. Revisjon av arealplanane
Kommunane som prioriterer havbruk som eit utviklingsområde skal revidera arealdelen til
kommuneplanen.
Kommunane skal vurdera trongen for næringsareal til havbruk både i sjøen og på land i
dialogen med havbruksnæringa i planprosessane.
2. Samarbeid
Kommunar med felles kommunegrenser blir oppmoda til samarbeid om arealplanlegginga i
sjøen.
Kommunane oppfordrast uavhengig av samarbeid, til å sørgja for at det er samsvar i
arealbruksføremål og arealbruk inn mot nabokommunane.
3. Næringsareal til havbruk
Næringsareal til havbruket skal avklarast i ein kombinasjon av ønsker og behov til
havbruksnæringa, naturgitte eigenskapar og kvalitetar til sjøareala og omsynet til andre
brukar- og næringsinteresser i sjøareala.
Kommunane skal primært setja av næringsareal til havbruksnæringa på vassflata, som
einbruksområde. Fortøyingane kan vera i eit fleirbruksområde.
Kommunane skal før arealplanane vert vedtatt, greia ut om og opplysa om kva konsekvensar
forslag til næringsareal til havbruksnæringa har for samfunns- og miljøinteressene og samla
miljøbelastning på fjordane.
Kommunane skal vurdera om akvakulturområda i gjeldande arealplanar som ikkje vert brukt
lenger, kan egna seg til ein annan teknologi evt. til oppdrett, dyrking av andre marine artar.
Einbruksområda akvakultur i gjeldande arealplanar skal ikkje takast ut før kommunane har
gjort desse vurderingane.
4. Omsyn til nasjonale og regionale viktige samfunnsinteresser
Kommunane skal take omsyn til samfunnsinteressene sjøtransport, friluftsliv og
naturmangfald i planlegginga av næringsareal til havbruksnæringa.
Om det er vesentlege arealbrukskonfliktar, skal desse nasjonale og regionale
samfunnsinteressene og samfunnsomsyna prioriterast framom havbruksnæringa.
Sjømat og havbruk bør prioriterast framom annan bruk i dei sjøområda som er best egna til
produksjon av sjømat.
•

SJØTRANSPORT: Kystverket må involverast i planarbeidet for å avklara korleis

ivaretake omsynet til trygg og sikker transport på sjøen med bruk av
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arealbruksføremål og føresegner. Sjøtransport er ei viktig samfunnsinteresse som
skal takast omsyn til i arealplanlegginga. Ledestrekane til hovudled og biled i
temakartportalen viser status til farvatnet. Dei viser ikkje omfanget av farledene. Når
kommunane skal planleggja nye eller utvida areal til havbruk må det mellom anna
takast omsyn til skipstrafikken og merkesystemet i farvatnet for å sikre trygg og
sikker ferdsel og transport på sjøen.
•

NATURMANGFALD: Fylkesmannen si miljøvernavdeling må involverast i planarbeidet

for å avklare omsynet til marine naturtypar, villaksen og sjøauren.
Kommunane skal take omsyn til marine naturtypar. Data om desse ligg i
temakartportalen til planen. Framtidig næringsareal til havbruksnæringa skal ikkje
redusera kvaliteten til naturtypane som økologiske funksjonsområde. Om belastninga
verkar å vera vesentleg negativ, skal kommunen vurdera avbøtande tiltak.
Kommunane kan leggje til rette for havbruk om det vert sett føresegner og brukt ein
teknologi og driftsform som sektorstyresmaktene finn miljømesseg forsvarleg ut frå
dei særlege omsyna som gjeld i dei nasjonale laksefjordane og laksevassdraga.
•

•

•

•

FRILUFTSLIV: Arealbruken til friluftslivsinteressene er ikkje kartfesta og difor ikkje

samla i temakartportalen til planen. Representantar for friluftslivsinteressene som
fastbuande, regionale friluftsråd, reisemålsselskap, lokale turlag osb. må involverast i
planprosessen for å få innsikt korleis friluftslivet bruker sjøareala.
RESSURSGRUNNLAGET NÆRINGSFISKE: Fiskeridirektoratet må involverast i
planprosessen for å avklara kva som er viktige gyte og oppvekstområde og korleis
ivaretake omsynet til desse.
SAMFUNNSTRYGGLEIK: Forsvarsbygg må involverast i planprosessen i dei kommunane
kor Forsvaret har skyte- og øvingsfelt. Forbodssonene skal liggja i temakartportalen
til planen.
AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE: Kommunane må vera i kontakt med Stavanger
maritime museum.

5. Kunnskaps- og dialogbasert planprosess
Arealplanlegginga skal vera dialog- og kunnskapsbasert.
Representantar for alle verne- og brukarinteressene i sjøareala må inviterast med i
planprosessen. Det er særskilt viktig at havbruksnæringa og yrkesfiskarane blir involvert
tidleg i planprosessen. Sektorstyresmaktene har rett og plikt til å involvera seg tidleg i
planarbeidet.

79
6. Sjømatnæringa
HAVBRUK:
Kommunane må ha ein tidleg dialog for å få god innsikt i havbruksnæringa sine behov,
ønsker og kunnskap om næringsareal både i sjøen og på land.
Sidan det per i dag ikkje er eit godt nok kunnskapsgrunnlag om sjøbotn og dei naturgitte
eigenskapane til sjøareala treng kommunane ein tidleg dialog med havbruksnæringa for å
vurdera dei naturgitte eigenskapane og kvalitetane til sjøareala opp mot behova og ønskene
deira.
Alle oppdrettsselskapa/bedriftene blir oppmoda til å ha ein plankontakt som
ein kontaktperson for kommunane i planarbeidet.

NÆRINGSFISKE:
Arealplanlegginga skal take omsyn til viktige fiskeområde og viktige låssettingsplassar. Kva
som er særlege viktige fiskeområde og låssettingsplassar skal avklarast og avgrensast i
planprosessane i dialog med yrkesfiskarane. Fiskarlaget Vest representerer yrkesfiskarane i
Rogaland og må involverast tidleg i planarbeidet.
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HANDLINGSPROGRAMMET TIL PLANEN

Handlingsprogrammet gjeld til regionalpolitikarane gjer eit nytt vedtak.
Det skal leggjast fram ein årleg status for politikarane om gjennomføringa av
handlingsprogrammet. Då kan dei føreslå eventuelle justeringar.
ARBEIDSOPPGÅVE
Gjennomføring av
handlingsprogrammet

SKILDRING
Gjennomføring av
handlingsprogrammet skal
organiserast som eit prosjekt i
fylkeskommunen. Prosjektansvarleg
er næringssjefen med ei tverrfagleg
arbeidsgruppe. Her skal
representantar frå sjømatnæringa
(havbruk og fiske), Kartverket og
Havforskingsinstituttet bli invitert
med.

ØKONOMI
50.000
Arbeidsmøter

Handlingsprogrammet har desse satsingsområda:
I. Mobilisering til å setja havbruket på dagsorden i samfunns- og arealplanlegginga.
II. God planlegging for å leggje til rette for næringsutvikling av havbruk og auka
sjømatproduksjon. Kompetanse om planlegging som verktøy for å leggje til rette for
næringsutvikling og vekst i havbruket. God kompetanse om havbruksnæringa og god
dialog med havbruksnæringa i kommunane. Interkommunalt samarbeid og
samhandling om havbruk som satsingsområde og planlegging som verktøy for å
leggje til rette for ei berekraftig vekst og utvikling av havbruksnæringa.
III. Kunnskapsproduksjon for å få eit godt kunnskapsgrunnlag til ei god planlegging som
legg til rette for ei berekraftig næringsutvikling. Kunnskapsproduksjon for å
synleggjera kva rolle havbruksnæringa spelar for verdiskapinga i Rogaland og i
kommunane.
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I.MOBILISERING
TILTAK
Mobilisering til å setja
havbruket på dagsorden
i samfunns- og
arealplanlegginga.

SKILDRING
ØKONOMI
Dette er gjennomført for denne
perioden. Fylkeskommunen har
gitt innspel til dei kommunale
planstrategiane. Det skal
vurderast om det trengs meir
mobilisering i neste omgang
med kommunale planstrategiar.
Fylkeskommunen skal vera
aktiv og reise ut om
kommunane ynskjer
informasjon og mobilisering.

II.GOD PLANLEGGING
TILTAK
Legge til rette for ein
interkommunal
samhandlings- og
samarbeidsarena i Ryfylke

SKILDRING
Pådrivar og tilretteleggar for
ein strukturert
samhandlingsarena mellom
kommunane og mellom
næringa og kommunane

Havbruks- og planfaglege
samlingar for alle
kommunane.
Studieturar?

Aktuelle tema:
Kunnskap om havbruket,
planlegging som
næringsutvikling, samarbeid
over kommunegrensene,
kunnskapsbehov, forsking og
utvikling
Tema basert på behov i
kommunane.

ØKONOMI/TID
Fyrste samling hausten 2017.
Kva som skal vera
intensjonen og kva som skal
skje vidare avgjerast i samråd
med kommunane og næringa
på fyrste samlinga.
100.000
Ei årleg samling
50.000 årleg

82
III.KUNNSKAPSPRODUKSJON
TILTAK
Kunnskap for god planlegging
i sjøen
Marin grunnkartlegging og
marine grunnkart i Noreg,
korta til MAGIN.
Nye Stavanger som
pilotområde, PRE-MAGIN.

SKILDRING

ØKONOMI

Marine grunnkart er sett på
dagsorden som viktig for å oppfylle
den nasjonale målsettinga om ei
femdobling av produksjon av sjømat
innan 2050. Det er sett i gong eit
arbeid for å få på plass eit nasjonalt
kartleggings- og kartarbeid kalla
Marin grunnkartlegging og marine
grunnkart i Noreg, korta til MAGIN.
Før prosjektet kjem i gong skal det
vera eit forprosjekt for mellom anna å
testa ut metodar og ustyr. Her er Nye
Stavanger kommune plukka ut som eit
av tre pilotområde i landet.
Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt
med Kartverket, HI, NGU og NIVA.
Kartverket er prosjektleiar.

Statleg
finansiering
Regionalt
spleiselag 3
millionar.
Sjå sak i FU
145/17
19. september
2017

Kunnskap om miljømessig
berekraft
Kartleggja vandringsrutene til Det er viktig fyrst å få fram kva me har
sjøauren og villaksen og
av kunnskap og kva me manglar av
beiteområda til sjøauren
kunnskap. Fylkeskommunen går i
dialog med fylkesmannen for å
avklare kva, korleis og kven
Kunnskap om verdiskaping
Analysera kva rolle
havbruket, heile verdikjeda,
spelar for verdiskapinga i
Rogaland og i kommunane
Analysera og koma opp med
konkrete tiltak for kva som
må til for å få fortgang i
utviklinga av nye marine
artar i Rogaland.
Analysera
verdiskapingspotensialet som
ligg i koplinga av blå og grøn
sektor i Rogaland og korleis
få det til?

Havbruksfondet?

Havbruksfondet?

Havbruksfondet?
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Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten
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Arkivsaksnr.:

Nina Grødem Lindøe
14/1153

Arkiv: 611 &53
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG MOLO - VIKEVÅGEN
BÅTFORENING

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å forlenge gjeldende festekontrakt til
Vikevågen båtforening for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656. Festetidens utløp settes til
11.5.2040.
I tillegg gis Rådmannen fullmakt til at Vikevågen Båtforening får rettighet til å ha liggende kai og
molo på kommunens grunn gnr. 47 bnr. 218. Båtforeningen får fremtidig rett til å vedlikeholde
og utføre eventuelle fremtidige utskiftninger eller fornyinger av anlegg m/innretninger. Området
skal benyttes til molo, båtopptrekk og almenningskai, iht. gjeldende reguleringsplan 140 Indre
Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten
tinglyses som en personlig servitutt og kan ikke overføres andre. Båtforeningen overtar
kommunens ansvar om å kontrollere og vedlikeholde anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav
blir ivaretatt.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Vikevågen Båtforening søker kommunen om å forlenge festekontrakt til gnr. 47 bnr. 655 og 656. I
tillegg søker båtforeningen om å overta rettighet, tilhørende Kystverket, om å ha liggende kai og
molo på kommunens eiendom gnr. 47 bnr. 218.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Båtforeningen disponerer i dag tomtene gnr. 47 bnr. 655 og 656 frem til år 2024. De har søkt om
og fått igansettelsestillatelse til å oppføre sjøboder og klubbhus på disse eiendommene.
Klubbhus er per i dag under oppføring.
I forbindelse med at Kystverket ønsket å avhende sine kaianlegg ble Karmøy kommune, som
grunneier, tilbudt kjøp av molo og kai på gnr. 47 bnr. 218, beliggende like ved ovennevnte
eiendommer. På bakgrunn av at kommunen selv ikke ønsket å overta kaianlegge ble dette i stedet
kjøpt av Vikevågen Båtforening for å sikre eiendommen for almennheten. De ønsker derfor å få
overta rettighet til å ha dette liggende.
Båtforeningen har derfor behov for å forlenge festetid på eiendommene 47/655 og 47/656 for å
sikre de økonomiske forpliktelsene det innebærer med å overta kai og molen, tillegg til
fremtidige planer for eiendommene.
Gjeldende reguleringsplan, 140 Indre Vikevågen, ble stadfestet i september 2003.
Eiendommene 655 og 656 ble ”funnet” i forbindelse med arbeidet med kommunens
eiendomsarkiv, da var området et restområde mellom friområde og boligområde. Dette området
ble så søkt delt i 2 boligtomter, som skulle selges.
Under denne prossessen ble det fra politisk hold (Hovedutvalget teknisk) gitt signaler om ikke å
selge disse tomtene, da disse skulle innreguleres i den nye reguleringsplan ”Indre Vikevågen”,
med formålet ”Småbåtanlegg(land) område D.
I lignende saker er det inngått festekontrakter med Båtforeningen, som er politisk godkjent,
eksempel som; Skudeneshavn Båtforening, Åkra Båtforening, Storesund Båtforening og Norheim
Båtforening, for å nevne noen.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen konstaterer at gjeldende reguleringsplan viser en arealbruk, som ikke gir mulighet
for for salg av eiendommene. Rådmannen kjenner også til at denne problemstillingen er gjort
gjenstand for omfattende vurdering i den politiske behandlingen av plansaken. Med dette som
utgangspunkt – og med henvisning til avtaler med andre båtforeninger – finner rådmannen at
man kan forlenge gjeldende festekontrakt for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656 til 11.5.2040.
Rådmannen ser det naturlig at Vikevågen båtforening får rett til å ha liggene kai og molo på
eiendommen gnr. 47 bnr. 218 og at de kan vedlikeholde og utføre eventuelle fremtidige

utskiftninger eller fornyinger av anlegg m/innretninger. Med dette innebærer også ansvar for å
kontrollere anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav blir ivaretatt. Avtalen bør formaliseres
gjennom tinglysing av personlig servitutt på eiendommen gnr. 47 bnr. 218 slik at den ikke kan
overføres andre.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

Rådmannen i Karmøy, 15.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Ortofoto datert 14.4.2020
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Kjøpekontrakt med Kystverket datert 8.9.2019
Servitutt som tinglyses på eiendommen 47/218
Gjeldende festekontrakt
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Planbestemmelser
140 INDRE VIKEVÅGEN

Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

99/02218
L12
REGULERINGSPLAN FOR INDRE VIKEVÅGEN

Egengodkjent i Karmøy kommunestyre sak 0075/03 – 30.09.03
§ 25 - Endret i henhold til brev fra Fylkesmannen dat. 28.02.2005
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:
I. BYGGEOMRÅDE:

Bolig.

II. TRAFIKKOMRÅDE:

Kjøreveg og gang/sykkelveg
Havneområde (på land)
Havneområde i sjø

III. FRIOMRÅDE:

Friområde på land.
Friområde i sjø.

IV. SPESIALOMRÅDE:

Naturvernområde; rullesteinstrand,
strandeng og gruntvannsområde.
Naturvernområde i sjø; gruntvannsområde
Kulturvernområde; gammelt naust- og
sjøbruksmiljø, Falnes kirke med kirkegård
og forminne med en bautastein
fra jernalderen.
Privat småbåtanlegg (på land)

Privat småbåtanlegg (i sjø)
Frisiktsoner
BESTEMMELSE FOR:
I. BYGGEOMRÅDE:
Bolig
§1
Eksisterende bolig inngår i planen. Oppbygging etter brann i tråd med dagens utforming
tillates.
II. TRAFIKKOMRÅDE:
Kjøreveger og gang/sykkelveg
§2
Veger og anlegg skal opparbeides som vist i planen. Kommunale og private veger skal
opparbeides etter kommunal norm. Kryss til riksveg 511 skal opparbeides i h.h.t.
vegnormalkravene etter nærmere godkjente byggeplaner.
§3
Innenfor området skal eksisterende veger benyttes i den grad det er vist på planen.
§4
Grusveg i natur- og kulturvernområde skal ikke endres.
Havneområde (på land)
§ 5
Området skal anvendes til molo, allmenningskai og båtopptrekk.
Havneområde i sjø:
§6
Tiltak i sjø, i medhold av Lov om havner og farvann, skal godkjennes av Kystverket.

III. FRIOMRÅDE:

Friområde på land
§7
Friområdet skal brukes til rekreasjon og fri lek.
Friområde i sjø
§8
Friområdet skal brukes til ferdsel til og fra småbåthavn, rekreasjon og fritidsysler
(badeaktivitet).
§9
Mudring/ graving av sandbunn er ikke tillatt.
§ 10
Aktiviteten i området skal ta hensyn til naturkvalitetene i området, dyreliv og vegetasjon.
§ 11
Tiltak i sjø som faller innenfor havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av
havnemyndighet.

IV. SPESIALOMRÅDE:
Naturvernområde
§ 12
Området skal vernes som et våtmarksområde, da området har stor verdi som rasteplass for
sjøfugl. Det er ikke tillatt med inngrep eller tiltak som vil vanskeliggjøre opprettholdelsen av
områdets funksjon som våtmarksområde. Det er ikke tillatt med uttak av løsmasser, planering
og lagring av masse, drenering eller annen form for tørrlegging. Skjøtselstiltak for å
opprettholde eller bedre områdets funksjon som våtmarksområde er tillatt. Skjøtselstiltak skal
skje i samråd med kommunens naturforvalter.
Naturvernområde i sjø; gruntvannsområde
§ 13
Området skal sikres som et viktig sjøfuglområde. Mudring er ikke tillatt i område.

§ 14
Kommunen kan dersom behov foreta fysisk avmerking/stengsel for det mest sårbare området
nærmest elveosen.

§ 15
Anlegg for havn, kaier, molo eller flytebrygger tillates ikke etablert.
Området skal holdes fri for innretninger.

Kulturvernområde
Kulturelt bevaringsområde/eldre naustmiljø på vestsida av vågen
§ 16
Området skal brukes til småbåthavn, fortøyning, naust og båtstøer.
Naustene skal være tilpasset eldre eksisterende naustmiljø når det gjelder høyde, form,
materialbruk, samt plassering i forhold til strandlinje/kai. Grunnflaten på naust skal ikke
overstige 40 m2.
§ 17
Naustene skal kun benyttes til oppbevaring av fiskeredskaper og båtutstyr, mindre båter,
utstyr for dykking og bading og annet bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal
ikke nyttes til overnatting eller varig opphold. Plassering må ikke hindre ferdsel i
strandsonen.
Bygningene skal oppføres i 1 etg + loft i naturstein eller tre, med saltak – takvinkel på 40-45
grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
Taktekkingen skal være teglpanner eller betongpanner med teglfarge. Tekkingen avsluttes i
gavlen med vindskeier/dekkbord. Dører skal være sidehengslede tredører. Vinduer skal være
maks 0,9 m2- oppdelt i sprosser dersom over 0,2 m2. Arker,kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper og lignende tillates ikke.
§ 18
En eventuell utfylling i sjø ved de gamle støene kan vurderes ved innsending av søknad.
Antikvarisk myndighet skal gis anledning til å uttale seg før en eventuell tillatelse kan gis.
Ved søknad om ethvert tiltak på land og eller i strandsonen skal antikvariske myndigheter ha
mulighet til å uttale seg før en godkjenning.
Kulturelt bevaringsområde/sjøbruksområde på østsiden av vågen
§ 19
Ved byggemelding av tiltak skal det foreligge en disposisjonsplan som viser samlet utbygging
innenfor området. Det tillates oppført inntil 3 naust innenfor området. Naust tillates oppført
med grunnflate inntil 40 m2. Naustene skal søkes plassert i tråd med tidligere plasseringer.
Naustene skal kun benyttes til oppbevaring av fiskeredskaper og båtutstyr, mindre båter,
utstyr for dykking og bading og annet bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal
ikke nyttes til overnatting eller varig opphold. Plassering må ikke hindre ferdsel i
strandsonen.
Bygningene skal oppføres i 1 etg + loft i naturstein eller tre, med saltak – takvinkel på 40-45
grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
Taktekkingen skal være teglpanner eller betongpanner med teglfarge. Tekkingen avsluttes i
gavlen med vindskeier/dekkbord. Dører skal være sidehengslede tredører. Vinduer skal være

maks 0,9 m2- oppdelt i sprosser dersom over 0,2 m2. Arker,kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper og lignende tillates ikke.

§ 20
Ved søknad om ethvert tiltak på land og eller i strandsonen skal antikvariske myndigheter ha
mulighet til å uttale seg før en godkjenning.
§ 21
Eksisterende støer skal bevares. Videre skal to store steiner vist på kartet bevares, samt
eksisterende potetkjeller.
Kulturelt bevaringsområde/område med Falnes kirke/kirkegård
§ 22
Området omfatter Falnes kirke med omkringliggende kirkegård. Ingen tiltak på kirka eller i
området omkring som vil endre den fysiske situasjon kan gjennomføres uten godkjenning av
de antikvariske myndighetene. Dog kan området brukes til kirkegård i samsvar med tidligere
godkjente planer.

Kulturelt bevaringsområde/forminne område omkring en bautastein
fra jernalderen sør for Falnes kirke
§ 23
Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i området.

Privat småbåtanlegg (på land)
§ 24
I området skal anlegges båtanlegg med båtopplag og parkering.
§ 25
Innenfor område A tillates oppført inntil 7 naust. Grunnflaten for naust skal ikke overstige
25 m2 pr. enhet. Bygningene tillates oppført i 1 etasje inkludert hems med takvinkel mellom
350 og 450. Mønehøyde skal ikke overstige 5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
§ 26
Innenfor område B tillates oppført naust. Grunnflaten skal ikke overstige 40 m2 pr. enhet.

§ 27
Før utbygging kan skje, skal det foreligge en godkjent og samlet disposisjonsplan som viser
naustplassering, høydeplassering, parkeringsplasser, atkomstforhold og kommunaltekniske
løsninger. Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til kommunal norm samtidig med
byggemodning av småbåthavna.
§ 28
Naustene skal kun benyttes til oppbevaring av fiskeredskaper og båtutstyr, mindre båter,
utstyr for dykking og bading og annet bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal
ikke nyttes til overnatting eller varig opphold. Plassering må ikke hindre ferdsel i
strandsonen.
Bygningene skal oppføres i 1 etg + loft i naturstein eller tre, med saltak – takvinkel på 40-45
grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
Taktekkingen skal være teglpanner eller betongpanner med teglfarge. Tekkingen avsluttes i
gavlen med vindskeier/dekkbord. Dører skal være sidehengslede tredører. Vinduer skal være
maks 0,9 m2- oppdelt i sprosser dersom over 0,2 m2. Arker,kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper og lignende tillates ikke.
Naustene skal ha en enkel og funksjonell form. Naustene skal om mulig samles i grupper.
Naustene bør allikevel ha en variert utforming og plassering. Naustene skal gis en estetisk
utforming.
§ 29
Det er ikke tillatt å inngjerde området. Det skal sikres gangpassasje mellom byggene og
kai/kaikant slik at ferdsel i strandsonen opprettholdes.
§ 30
Brygger skal bygges i tre, naturstein eller betong kledd med treverk.

Privat småbåtanlegg på land – OMRÅDE D:
§ 31
Området skal brukes til oppføring av redskapsboder samt båtopplag vinterstid.
Redskapsboder kan oppføres innenfor en størrelse på maks 15 m2 pr enhet.
Mønehøyde skal ikke overstige 5 m.
§ 32
Det må innsendes situasjonsplan som viser antall redskapsboder, utforming og høyde,
størrelse, samt plassering i terrenget før godkjenning.

Privat småbåtanlegg ( i sjø)
§ 33
Tiltak i sjø må i tillegg til kommunens godkjennelse også godkjennes av Havnemyndighet.

Område I:
§ 34
Innenfor området tillates kun båtfortøyning direkte til kai. Av hensyn til innenforliggende
elveos tillates ikke etablert flytebrygger eller utstikkende pirer av noe slag ut over det som
eksisterer pr. 19.09.02.
§ 35
Mudring er ikke tillatt. Dersom det skulle bli umulig å fortøye til kai, skal spørsmålet om
mudring forelegges kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling.
Område II:
§ 36
Området skal nyttes til småbåthavn. Det tillates etablert flytebrygger innenfor området.
Før det tillates etablert flytebrygger i området skal det foreligge en helhetlig utbyggingsplan
som viser adkomst til kai, parkering og manøvreringsareal i forhold til båtopptrekk på land.
Frisiktsoner
§ 37
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal det være
fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

Datert 19.06.03

18.09.2019
Målestokk 1:550

SAKSPROTOKOLL - 47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE RETTIGHET TIL KAI OG MOLO - VIKEVÅGEN BÅTFORENING
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 46/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å forlenge gjeldende festekontrakt til
Vikevågen båtforening for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656. Festetidens utløp settes til
11.5.2040.
I tillegg gis Rådmannen fullmakt til at Vikevågen Båtforening får rettighet til å ha liggende kai og
molo på kommunens grunn gnr. 47 bnr. 218. Båtforeningen får fremtidig rett til å vedlikeholde
og utføre eventuelle fremtidige utskiftninger eller fornyinger av anlegg m/innretninger. Området
skal benyttes til molo, båtopptrekk og almenningskai, iht. gjeldende reguleringsplan 140 Indre
Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten
tinglyses som en personlig servitutt og kan ikke overføres andre. Båtforeningen overtar
kommunens ansvar om å kontrollere og vedlikeholde anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav
blir ivaretatt.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12
OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Formannskapet behandlet saken den 09.12.2019, saksnr. 145/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar fremme sak om tilsyn med avløpsanlegg, noe som medfører inntil to
årsverk innen tilsyn og et årsgebyr for eiere av slike anlegg.
Formannskapet vedtar å legge «Forskrift om gebyrer for tilsyn etter
forurensningsforskriftens kap 12 og 13» ut på høring.

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12
OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Kommunestyret behandlet saken den 16.12.2019, saksnr. 148/19
Behandling:
Saken trekkes da saken er sendt ut på høring av formannskapet i møtet 09.12.2019.

Vedtak:
Saken trekkes.

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12
OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Formannskapet behandlet saken den 02.03.2020, saksnr. 25/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens §§12
og 13».

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Runar Lunde
19/5079

Arkiv: M41 &58
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

09.12.2019
02.03.2020
02.06.2020

TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar «Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens §§12
og 13».

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Norske kommuner er pålagt å føre tilsyn med utslipp av avløpsvann gjennom private anlegg og
kommunale anlegg opp til en viss størrelse. Arbeidet med tilsyn av disse anleggene kan
gebyrfinansieres. Rådmannen ser det som nødvendig å ansette inntil 2 årsverk for å kunne føre
tilstrekkelig tilsyn med disse anleggene.

Bakgrunn
Karmøy kommune er en kommune med mye spredt bebyggelse hvor det ikke er offentlig avløp.
Hus og hytter med innlagt vann, som ikke er knyttet til offentlig avløp må ha en egen
utslippstillatelse og anlegg for rensing før utslipp. Det følger av forurensningsforskriften kap 12 og
13 at kommunen gir utslippstillatelser, og skal føre tilsyn med avløp av denne størrelsen.
Samlet sett er det ca. 3.000 abonnenter med slamavskiller som er tilknyttet private utslipp i
kommunen og ca 60 kommunale utslipp med private påkoblinger. Det er derfor viktig at de
fungerer som de skal og renser avløpet tilstrekkelig før utslipp.
Arbeidet er også et ledd i oppfølgingen av vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i
Rogaland hvor kort fortalt målet er at alt vann skal ha god kvalitet. En stor påvirkning på
vannkvalitet i kommunen er utslipp fra private/kommunale avløpsanlegg.

Kommunen som forurensningsmyndighet
Karmøy kommune er pålagt å føre tilsyn etter forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Det skal
utarbeides en tilsynsplan basert på antatt tilstand i kommunen og en plan for gjennomføring av
tilsynene. En slik plan skal revideres årlig
Hva er tilsyn?
Tilsyn i forbindelse med avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning
eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. Dette er et ledd for å kontrollere
at avløpsanleggene renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere bruker
anleggene slik det er anbefalt og at anlegget er bygget i henhold til tillatelsen.
I første omgang vil tilsynet innebære oppfølging av innmeldte feil og mangler fra
slamtømmefirma etter slamtømming og kartlegging. Enkelte anleggseiere vil derfor få et brev om
å rette opp feil/mangler etter tømming. Alle anleggseiere som har fått tilsyn vil få en tilsynsrapport
fra kommunen. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil det gis varsel om pålegg
fra Karmøy kommune sammen med tilsynsrapporten med en tidsfrist for å komme med uttalelse
før vedtak om pålegg sendes.

Tilsyn vil i grove trekk gå ut på følgende:
- Gå gjennom dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget.
- Sende ut spørreskjema hvis uklarheter
- Kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter.
- Vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet
- Kontrollbesøk/inspeksjon (dette vil bli varslet i forkant)
- Prøvetaking av anleggsutslipp og inspeksjon av utslippspunkt
- Kontroll av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget
- Tilsynsrapport
- Oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak
De som eier eiendommene vil få varsel på forhånd, enten pr. brev/e-post eller telefon om tilsynet.
Oppdager tilsynet feil vil eieren av avløpsanlegget få rimelig frist til å rette opp feilene. Det vil bli
utarbeidet en tilsynsplan for oppfølging av avløp ila 2020.

Gebyr for tilsyn avløpsanlegg
Miljøverndepartementet har fra 01. januar 2007 pålagt kommunene å føre tilsyn med avløpsanlegg
som er hjemlet i forurensingsforskriften kap. 12 og 13.
For å kunne etterleve kravene i forurensningsforskriften vil Karmøy kommune ansette inntil to
tilsynsmedarbeidere som skal lønnes etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen tar gebyr for
tjenesten, men gebyret skal ikke være høyere enn utgiftene kommunen har med å føre tilsyn (jfr.
Forurensningslovens § 52a). Det er estimert at to stillinger vil koste inntil ca 1 850 000 pr. år. En
saksbehandler gjennomfører 200-250 tilsyn i løpet av et arbeidsår. Det er estimert at det vil gå ca.
10-12 år hver gang ett anlegg får tilsyn. Det er innenfor akseptabel ramme for gjennomføring av
faglig forsvarlig tilsyn. Mange anlegg er helt i tråd med bestemmelsene og krever svært liten
innsats, mens andre igjen krever tung oppfølging for å få alt på plass etter regelverket.
Fordelt på antall anlegg betyr det et årlig tilsynsgebyr på ca kr 310 pr etter kapittel 12. I kapittel 13
(kommunale anlegg) faktureres gebyr etter medgått tid i henhold til selvkostprinsippet. Alle som
har private avløpsanlegg, nye eller gamle, og kommunale anlegg er omfattet av ordningen og vil
motta krav om gebyr. Beløpet som betales er basert på kostnadene det innebærer å drive tilsyn.
Innkreving av tilsynsgebyr er basert på selvkostprinsippet og et eventuelt overskudd eller
underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Selvkost og forskrift

Det er utarbeidet en egen forskrift som hjemler anledningen til å ta gebyr inntil 100 % selvkost for
denne ordningen.
Alle som eier og drifter private avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften skal betale et
fast årlig gebyr. Offentlige avløpsanlegg etter kap 13 i forurensningsforskriften skal betale etter
medgått tid iht. selvkostprinsippet som skal dekke kommunens arbeid med tilsyn av slike anlegg.
Forslag til gebyrstørrelse blir slik som tabellen under viser.

Gebyr etter forurensningsforskrifens kap 12 og 13
Vare Gebyr for tilsyn med avløpsanlegg
nr.
Vnr. Tilsyn med private avløpsanlegg etter kap 12
Y
Vnr. Y Tilsyn med avløspanlegg etter kap 13

Gebyr
310
Etter
medgått tid

Konsekvenser
For hvert anlegg etter kap 12 vil det påløpe en årlig utgift på 310 kr. For kapittel 13 vil det
faktureres etter medgått tid. Det er i dag kun kommunale avløpsanlegg i kapittel 13. Sistnevnte
faktureres sektor VAR. Dette vil danne grunnlag for å finansiere inntil to årsverk som skal jobbe
med tilsynet. I første omgang ansettes 1 årsverk som skal vurdere arbeidsomfanget før det
vurderes behov for ytterligere nytt årsverk. Bortsett fra bidrag fra kommunens VAR-sektor får
ikke tiltaket økonomiske konsekvenser for kommunen.

Saksbehandling
Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap. 12 og 13 ble behandlet av
formannskapet 1. gang i møte den 09.12.19, sak 145/19 og følgende vedtak ble fattet:
Formannskapet vedtar å fremme sak om tilsyn med avløpsanlegg, noe som medfører inntil to
årsverk innen tilsyn og et årsgebyr for eiere av slike anlegg.
Formannskapet vedtar å legge «Forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap
12 og 13» ut på høring.
Forskriften har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 17.02.20. Det er ikke
innkommet noen merknader til forskriften.
Da det er noe usikkerhet til omfanget i forhold til tilsyn med avløpsanlegg kap 13 (kommunale
anlegg) har rådmannen endret satsen fra 310,- per kommunale annlegg til å bli fakturert etter
medgått tid.
På denne måten sikrer en at selvkostprinsippet også blir gjeldende for kommunale.

Rådmannens konklusjon

Dette er en lovpålagt oppgave og rådmannen har i dag ikke kapasitet til å gjennomføre denne
oppgaven. For å kunne gjennomføre et faglig forsvarlig tilsyn mener rådmannen at det er
nødvendig med inntil to nye årsverk.
Rådmannen ser at dette er et viktig arbeid som Karmøy kommune må prioritere da hensynet til
miljø og omgivelser mhp utslipp av forurensende stoffer må ha tilstrekkelig kontroll, samtidig
som det er en lovpålagt oppgave at kommunene utfører slikt tilsyn. En slik kontroll kan oppnås
ved å gjennomføre tilsyn. Dette tilsynet kan gebyrlegges som vist i tabellen ovenfor. På bakgrunn
av dette ber rådmannen kommunestyret vedta lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter
forurensningsforskriftens §§ 12 og 13, ikraftredelse 16.03.2020 som innebærer at kommunen kan
ansette inntil to årsverk etter selvkostprinsippet. I første omgang ansettes 1 årsverk som skal
vurdere arbeidsomfanget før det vurderes behov for ytterligere nytt årsverk.

Rådmannen i Karmøy, 02.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens §§12 og 13

Vedlegg 1

Lokal forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens
§§12 og 13
Hjemmel:, forurensningsforskriften kap 12 og 13. Vedtak: Kommunestyret i Karmøy
kommune.
Ikrafttredelse: 16. mars 2020
Alle som eier og drifter private avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften skal
betale et årlig fast gebyr og offentlige avløpsanlegg etter kap 13 i forurensningsforskriften
skal betale gebyr etter medgått tid som skal dekke kommunens arbeid med tilsyn av slike
anlegg. Forslag til gebyrstørrelse blir slik som tabellen under viser. Alle tall i hele kroner.

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
§ 1-1. Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret ilegges
tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen
betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.
Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.
§ 1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyret beregnes etter årlig vurdering av selvkost og gjøres gjeldende pr 1. Januar
årlig.
Med mindre annet er spesifisert, faktureres gebyret årlig i første kvartal.
§ 1-3. Gebyrene i regulativet
Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med sakene og er beregnet i samsvar
med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.
§ 1-4 Medgått tid
Arbeid som foretas ut over de angitt satsene og som medfører merarbeid faktureres etter
medgått tid pr påbegynte time.
§ 1-5. Klage
Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av kommunestyret, med
unntak av de tilfeller hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-6 om
åpenbart urimelig gebyr. Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr kan påklages
til Fylkesmannen i Rogaland etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-6. Urimelig gebyr
Kommunen kan i helt særlige tilfeller redusere gebyret, hvis gebyret anses å bli åpenbart
urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen antas å ha med saken.

Kapittel 2 – Gebyr avløpsanlegg
Gebyr etter forurensningsforskrifens kap 12 og 13
Vare Gebyr for tilsyn med avløpsanlegg
nr.
Vnr.Y Tilsyn med private avløpsanlegg etter kap 12
Vnr. Y Tilsyn med avløspanlegg etter kap 13

Gebyr
310
Etter medgått tid

SAKSPROTOKOLL - TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12
OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 47/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831,
HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 109/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy, nordre del av Spannavegen, datert 08.10.19, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831,
HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 18/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering 5084 for FV831, Haugesund og Karmøy – Nordre del
av Spannavegen, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/2867

Arkiv: PLANR 5084
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

08.10.2019
18.02.2020
11.05.2020

PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE
DEL AV SPANNAVEGEN

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering 5084 for FV831, Haugesund og Karmøy – Nordre del
av Spannavegen, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
COWI AS har på vegne av Norheim Handelspark AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan
5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy – Nordre del av Spannavegen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 5 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn – grøntareal og sidearealer; energianlegg – trafo,
kombinert bebyggelse og anleggsformål samt forretning/kontor/industri.
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 831
mellom kommunegrensen mot Haugesund og eksisterende gang – og sykkelveg langs fv. 873.
Det er en strekning rett i overkant av 90 meter. Videre foreslås fv. 831, som inngår i plan 5024,
regulert til tofelts veg.
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planforslaget omfatter arealer som ligger innenfor reguleringsplan 5024, godkjent 30.06.10, plan
5018, godkjent 25.02.15 og plan 553, godkjent 17.03.98. Planen innebærer at det reguleres gang- og
sykkelveg på sørsiden av fv. 831(Spannavegen) mellom kommunegrensen mot Haugesund og
eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 873 (T – forbindelsen). Fv. 831 foreslås regulert til
tofelts veg. Endringen vil for det meste ligge innenfor areal som er regulert til samferdselsformål
i gjeldende plan.
Endringen er del av oppfølging av rekkefølgekravene i plan 5018 (§4-1) og plan 5024 (2.2
Rekkefølge). I plan 5018 er det krav om opparbeidelse av rundkjøring i krysset Rennesøygata/
Kvitsøygata X Spannavegen. Rundkjøringen blir liggende like over grensen i Haugesund
kommune.
I plan 5024 er det krav om stenging av midlertidig atkomst til gnr 148 bnr 978 fra Spannavegen.
Som følge av de plangrep som tas i forelagte planforslag, har Statens vegvesen i planprosessen
uttalt at de vil vurdere å frafalle krav om stenging av atkomst til 148/978. Bakgrunnen for dette er
at rekkefølgekravet er basert på at Spannavegen i gjeldende plan er regulert som firefelts veg, og
i planforslaget foreslått som tofeltsveg. I uttalen fra Statens vegvesen har de ingen merknader til
planforslaget slik det foreligger.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer:
Tilrettelegging for økt gang- og sykkelbruk er i tråd med overordnete mål i kommunale og
fylkeskommunale planer, samt statlige retningslinjer.
Tilgrensende reguleringsplaner:
Planforslaget grenser til reguleringsplan 5018, 553 og 5024.

Teknisk plan - vann- og avløp:

Det ligger en 66kV høyspentkabel innenfor planområdet. Det ligger en DN1000
overvannsledning langs omkjøringsvegen, videre er det en DN 300 og DN400
spillvannsledninger innenfor planområdet. Disse må sikres under anleggsperioden.
Trafikkmengde på fv. 831 i 2018 var ÅDT på 7200. Avkjørselen til dagligvarebutikk i
Spannavegen 209 har en så stor trafikkmengde at avkjørselen må utformes som kryss i samsvar
med Statens vegvesen sin håndbok N100.
Overvann: Planforslaget medfører at kjørebaner i Spannavegen, fv. 873 justeres vestover. Endret
linjeføring medfører ikke økning av asfalterte flater sammenlignet med dagens situasjon.
Spannavegen har fall fra sør mot nord og ved ombygging av vegen må det trolig etableres nytt
overvannssystem. Løsninger for dette skal godkjennes av Statens Vegvesen som vegeier, men det
legges til grunn at overvann føres til DN1000 overvannsledning langs fv. 873.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planforslaget legger opp til endring av allerede regulerte veiareal. Det vil ikke være i konflikt
med barns leke- eller oppholdsareal. Planforslaget er ikke del av en skolevei, men er en link i et
større nettverk av gang- og sykkelveier i Norheimområdet.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål. En vurdering av planforslaget i
forhold til naturmangfoldet er ikke relevant.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Et godt utbygd gang- og sykkelvegnett kan bidra til økt bruk av gange og sykkel som
fremkomstmiddel og bidra til økt hverdagsaktivitet. Tiltaket er et trafikksikringstiltak, som skal
øke sikkerheten på denne vegstrekningen. Utover dette anses det ikke som at planforslaget har
innvirkning på folkehelsen.
Økonomi/ gjennomføring av planen:
Det er ikke arealer i planforslaget som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.10.19 - sak 109/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy, nordre del av Spannavegen,
datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og
bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 03.12.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:

A. Uttalelser:

1.
2.
3.
4.
5.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....27.11.19
Fylkesmannen i Rogaland ................................................28.11.19
Mattilasynet........................................................................21.11.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................03.12.19
Haugaland Kraft ................................................................02.12.19

B. Private merknader:
Ingen private merknader.
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.
Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til det foreliggende forslag til
reguleringsplan. Rådmannen vil i denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av
de enkelte uttalelser og merknader.
Det er lagt til et rekkefølgekrav (§ 17) om at utbygger før igangsetting skal avklare med nett- og
ledningseier om spesielle hensyn er nødvendig under anleggsarbeidet for å ivareta ledningsnett
og fiberkabler under anleggsperioden. Forslaget ble sendt til planskonsulent og Haugaland Kraft
Nett AS med frist til 6. januar for å si om de ønsket en annen løsning. Det er ikke mottatt forslag
til andre løsninger. Endringen anses derfor som akseptert av partene.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 18.02.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 09.01.2020
Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.
A. Uttalelser:
Mattilsynet, 21.11.2019:
Har ingen merknader.
Fylkesmannen i Rogaland, 28.11.2019:
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 27.11.2019:
Fylkesrådmannen har ingen vesentlige merknader.
HK – Nett AS, 02.12.2019:
Mangler en byggegrense til trafoen (BE1).
HK Fiber har betydelige med fiberkabler i og alngs fv. Utbygger må tahensyn til disse anlegg før
og under anleggsgjennomføring. Både ledningsanlegg og adkosmt til eiendom og trafo må
opprettholdes under og etter utbyggingen.
Mulige utkoblinger må avtales og gjøres primært i sommerhalvåret.
Rådmannens kommentar:
Det er lagt inn en byggegrense i formålsgrensen til trafostasjonen.
Det er lagt til en planbestemmelse som skal sikre de ulike ledningsnettene i grunnen under
fylkesveien.
Statens vegvesen, region vest, 03.12.2019:
Statens vegvesen har vært involvert i planarbeidet og har ingen merknader til planen.

Oversikt over vedlegg:
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
COWI AS har på vegne av Norheim Handelspark AS utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan for del fv. 841, Spannavegen mellom Haugesund grense og
eksisterende rundkjøring på fv. 873.
Forslagstiller:

Norheim Handelspark AS v/ Rolf Børseth, telefon 930 184 13, epost:
rob@haugaland-handelspark.no
COWI AS v/ Werner Grønås, telefon 990 90 357, epost;

Plankonsulent:
weg@cowi.com

Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang - og sykkelveg på sørsiden av fv. 831
mellom Haugesund grense og eksisterende gang - og sykkelveg la ngs fv. 873. Videre
foreslås fv. 831, som inngår i plan 5024 regulert til tofelts veg.
Planarbeidet omfatter endring av gjeldende reguleringsplan RL1332 i Haugesund
kommune. Her foreslås at utforming av rundkjøring i kryss fv.
831/Rennesøygata/Kvitsøygata endres til dagens krav. Videre foreslås at kryssing av
Spannavegen for myke trafikanter foregår i plan med vegen og ikke planfritt som i
gjeldende reguleringsplan. Endring av kryssingsløsninger for myke trafikanter ses i
sammenheng med at det reguleres gang - og sykkelveg på sørsiden av fv. 831 i Karmøy
kommune frem til dagens undergang nord for rundkjøringen på fv. 873.
Følgende eiendommer berøres av planforslaget:
Eiendom

Hjemmelshaver

Gjeldende reguleringsformål

148/931

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsformål

148/73

Norheim Handelspark

Kombinert bygge- og anleggsområde

148/947

Norheim Handelspark

Kombinert bygge- og anleggsområde

148/978

Norheim Handelspark

Forretning/kontor/industri

Tabell 1: Eiendomsforhold

Rekkefølgekrav – plan 5018
I planbestemmelsene til plan 5018 "Norheim næringspark del 4", godkjent av Karmøy
kommunestyre 10.02.2015,er det stilt følgende rekkefølgekrav:
§ 4-1 Opparbeidelse
av rundkjøring i kryssetRennesøygata/Kvitsøygata
x Spannavegenog
undergang
Rundkjøring i kryssetRennesøygata/Kvitsøygata
x Spannavegenmedtilhørendeundergang
skal væreopparbeidetfør brukstillatelsefor ny bebyggelse
kan gis. Tekniskplan skal
godkjennesav Statensvegvesenfør arbeidetbegynner.
Planendringen, og etterfølgende opparbeidelse av rundkjøring i kryssområdet med
tilhørende vegnett, blir med dette en del av oppfyllelse av dette rekkefølgekravet.

Rekkefølgekrav – plan 5024
I planbestemmelsene til plan 5024 "Omkjøringsveg Norheim -Raglamyr" , godkjent av
Karmøy kommunestyre 15.06.2010,er det stilt følgende rekkefølgekrav:
2.2

Rekkefølge
Atkomst til gnr.148, bnr.978 kan etableresmidlertidig fra Spannavegen.Før tillatelse til
midlertidig avkjørselblir gitt, skal plasseringog utforming godkjennesav Statensvegvesen.
Når ny adkomstvegvia Kvitsøygatai Haugesunder regulert og opparbeidet,og Spannavegen
er opparbeidetsomregulert, skal permanentatkomsttil gnr. 148, bnr 978 etableresvia
Kvitsøygataog midlertidig atkomstvia Spannavege
n skal stenges.

Som følge av de plangrep som er utført, har Statens vegvesen i planprosessen uttalt at de
vil vurdere å frafalle krav om stenging av atkomst til gnr.148, bnr.978. Bakgrunnen for
dette er at rekkefølgekravet er basert på at Spannavegen i gjeldende plan er regulert som
firefelts veg, og i planforslaget foreslått som tofelts veg. Endelig uttale fra Statens vegvesen
vil komme i forbindelse med at planforslaget er ute på offentlig ettersyn.
Tinglyst rettighet og rekkefølgekrav – plan Rl1605 i Haugesund kommune
I planbestemmelsene til plan Rl1605 "Kvitsøygata 9, gnr 36 bnr 660", godkjent av 13.04.2011,
er det stilt følgende krav:
§4.11 Tinglyst rettighet
Det skal tinglysesrettighet til kjøreatkomstfor gnr. 148 bnr. 978 (skilt ut fra gnr. 48, bnr. 59)
i Karmøykommune.Rettighetenkan ikkesiesopp uten tillatelse fra Haugesundog Karmøy
kommune.
§9 Rekkefølgekrav
Rundkjøringeni kryssetKvitsøygata/Spannavegen
skal opparbeides
i samsvarmed
reguleringsplanRL1332før utbygging av Kvitsøygata 9. Det krevesdetaljert plan for
utforming av veganleggeti horisontalog vertikalplanet,somogsåskal godkjennesav Statens
vegvesen.
Som følge av de plangrep som er utført, har Statens vegvesen i planprosessen uttalt at de
vil vurdere å frafalle kra v om stenging av atkomst til gnr.148, bnr. 978. Dermed utgår
behov for tinglyst rettighet som omtalt i §4.11.Videre vil gjennomføring av planen
oppfylle rekkefølgekravene i §9.
Utbyggingsavtale
Det legges til grunn at det inngås utbyggingsavtale mellom f orslagstiller, Statens vegvesen
og eventuelt andre parter, for utbyggingen av hele eller deler av det vegnett som omfattes
av reguleringsplanene i Karmøy og Haugesund.
Krav om konsekvensutredning
Forslagstiller har vurdert at planens omfang, innhold og art ikke medfører krav om
utarbeidelse av konsekvensutredning. Begrunnelsen for dette er at planforslaget i

hovedsak omfatter arealer som i dag er regulert til samferdselsformål. Bruken av området
vil derfor ikke endres sammenliknet med regulerte situasjon.

Kapittel 2: Planprosessen
Planforslaget er utarbeidet i samråd med Statens vegvesen og de berørte kommunene.
Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Haugesunds Avis 11.07.16og på kommunens
nettsider. Berørte grun neiere, offentlige myndigheter og andre ble varslet i eget brev eller
på epost.
Ved varsling ble det opplyst at planen utarbeides på vegne av Haugaland Handelspark AS.
Planforslaget fremmes på vegne av Norheim Handelspark AS som er heleid av Haugaland
Næringspark AS.
Merknader til planvarsel
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid er det kommet inn følgende innspill og
merknader:
Statens vegvesen, brev 15.08.16
Formåletmedplanarbeideter å setteav arealtil gang- og sykkelvegpå sørsidenav fv. 831 mellom
Haugesundgrenseog til eksisterende
g/s-veg ved fv. 873. Videreskal fv. 831 regulerestil 2-feltsveg.
Regulertrundkjøring skal revideresi tråd meddagenskrav.
Planeni sin helhetangår fv. 831 somStatensvegvesenhar ansvarfor på vegneav Rogaland
fylkeskommune.I det videreplanarbeidetbesdet om tett samarbeidmedStatensvegvesen.
Kontaktpersoni Statensvegvesener planbestillerIvar Kalkvik, ivar.kalkvik@vegvesen.no,
tlf.
51911749.Det leggestil at Statensvegvesenhar standardkravtil utforming av reguleringsplanerpå
riks- og fylkesveger.Forslagsstillerbesom å kalleinn til et møtemedStatensvegvesenfor å starteet
plansamarbeid,og få en gjennomgangpå hvilke plankrav somStatensvegvesenstiller til
reguleringsplanpå fylkesveger.Det må sikresgodeovergangermot tilgrensendeplaner/terreng.
SykkelbyenHaugesund- Karmøy
Det pågåret planarbeidfor Kvitsøygatai forholdtil stamvegnett for sykkeli Haugesundog Karmøy.
Planengrenserinn til varsletplanområdet,og det må sikresgodeoverganger.
Kvaløygata– Kvitsøygata:
Statensvegvesenholderpå medbyggeplanfor strekningenKvaløygata– Kvitsøygata,og vedlagt
byggeplantegningbeslagt inn for den delensomberørervarslet planområdet.
Industrigata:
Industrigata skal på sikt stengesi kryssetmot fv. 831 og Kvaløygata.KryssetIndustrigata ved
Felleskjøpetmå reguleresi tråd meddagenskrav.
Rundkjøring Rennesøygata/Kvitsøygata
:

I forbindelsemedplanarbeidetfor reguleringsplan5018 detaljreguleringfor Norheim næringspark
IV har Statensvegvesentidligere signalisertat undergangenkan vurderestatt bort, mot at det i
stedettilretteleggesfor gang- og sykkelveglangs fv. 831 til eksisterende
gang- og sykkelvegnettved
fv. 873. I tillegg har Statensvegvesenvurdert at det ikke er behovfor 4 felt veg fra fv. 873 og inn i
Spannavegen.
Reguleringsbestemmelsene:
I reguleringsbestemmelsene
må det leggesinn et rekkefølgekrav
om at det må utarbeidestekniskplan
i tråd medhåndbokR700 Tegningsgrunnlagog at den skal til godkjenneshosStatensvegvesenfør
prosjektetkan realiseres.
AvkjørselKiwi:
Det presiseresat avkjørseltil Kiwi er skal saneresog at Kiwi skal ha adkomstvia Kvitsøygata,når
rundkjøringen blir bygd.
Statensvegvesenser frem til et tett plansamarbeid.
Statens vegvesen, brev 05.02.18
Vi viser til oppstartav planarbeidjuli 2016,og til flere møteri forbindelsemedsaken,sist
30.01.2018.
Bakgrunn for saken:
Rundkjøring i kryssetFv. 831 Spannavegen/Kvitsøygata/Rennesøygata
er regulert i RL1332
Haugesundkommune,vedtatt 13.12.2000.Denneplanenhar i §16 krav om at «Gjennomkjøringfor
allmenntrafikkgjennomny veg mellomSpannavegenog Karmsundgatai kkeer tillatt før ny
omkjøringsvegtil Karmøyer bygget».Dette er bakgrunnenfor at rundkjøringen ikke ble etablerti
forbindelsemedutbygging av næringsområdeti planen.Etableringav rundkjøringen og alternative
løsningerfor adkomstfra fv. 831 til dette næringsområdeti Haugesundog Karmøyhar vært temai
flere sammenhenger
etter at fv.873 Norheim – Raglamyrble etablert.Det er blitt stilt samme
rekkefølgekrav
til etableringav rundkjøringeni alle planer somhar vært på høring i områdetetter
etablering av «omkjøringsvegen».
Dette for å gi hjemmeltil å fordeleutbyggingskostnaderpå
ubebygdearealersomvil få adkomsttil rundkjøringen,så langt det har latt seggjøre.RL1605i
Haugesundkommune,og 553 og 5018i Karmøykommunehar alle rekkefølgek
rav knyttet til
gjennomføringav dennerundkjøringen.
Den 07.07.2016varslet Cowi AS oppstartav planarbeidfor justering av rundkjøring med
undergangpå vegneav HaugalandHandelsparkAS. Høsten2016 ble det avholdtflere møtermed
Statensvegvesenfor å avklareny løsning. Sidennovember2016 er planarbeidetholdt i bero.
Statensvegvesenble i november2017 bedtom å vurderemulighetenfor dispensasjonfra
rekkefølgekravet
i R5018i Karmøykommune.Etter dialogmøtemedHaugesundog Karmøy2
kommunersignaliserteStatensvegvesenat de er sværtskeptisktil at det gis dispensasjonfra dette
kraveti enkeltsaker.For alle parter vil det væretjenlig å få realisertrundkjøring på fv. 831. Statens
vegvesenhar 26.01.2018mottatt søknadom dispensasjoni Karmøy kommunetil uttale. Sakenvil bli
besvartved egetbrev.

Statensvegvesenhar tatt sakenopp medSamferdselssjefen
i Rogalandog fått mandattil å ta et
formelt initiativ overforkommunerog forslagsstillerfor å få videreførtplanarbeidet,og drøfte
mulighetenfor gjennomføringav rundkjøringenmedtilhørendeanleggved finansieringsavtale.Det
er ikke prioritert midler til rundkjøringenpå fv. 831 i handlingsprogramfor fylkesvegnetti Rogaland
for perioden2018-2021 (2023).
Statensvegvesenpå vegneav Rogalandfylkeskommune,Haugesundog Karmøykommuner,og
HaugalandHandelsparkAS har konkludertmedat rundkjøringen er nødvendigfor å gi
næringsområdetsomhelheten god adkomsttil overordnetvegnett.
Det ble i møte30.01.2018enighetom at planarbeidetbør videreføres.Statensvegvesengir nye
rammerog føringer for planarbeidet,og Cowi AS videreførerplanarbeidetpå vegneav Haugaland
HandelsparkAS.
Rammerfor planarbeidet:
Planavgrensning:
Statensvegvesenber om at planområdetutvides til å omfatteeksisterende
kryss medIndustrigata og
kurve innover Industrigata ved Felleskjøpet.Kryssetog kurven må utformesi tråd medkravenei
N100. Linjeføring på fv.831 tilpasseseksisterende
senterlinje.Måledataoversendes
Cowi AS.
Rundkjøring og veganlegg:
Rundkjøring og kjørevegreguleressomvist i foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.Det er
ikke behovfor 4 felt mellomrundkjøringenepå fv.831 og fv.873.
Løsningfor gåendeog syklende:
Regulertundergangtas bort, og erstattesav gs- veg på vestsidenav fv.831 frem til eksisterende
undergangved fv.873 somvist i foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.
Det leggestil rette for kryssing for myketrafikanter på 3 av armenei rundkjøringen somvist i
foreløpigskisse.Det vurdereså etableregangfeltmedintensiv belysningi forbindelsemedbyggeplan.
Sykkelløsningeri områdetblir sombeskreveti møtereferatdatert 09.11.2016.Hovednettfor sykkel
skal ligge langs østsidenav fv.831. Det reguleres4,5 m separertløsning for gåendeog syklende.
Midlertidig avkjørseltil Kiwi R553 i Karmøykommune:
Avkjørselentil Kiwi, tidligere vist i R553 ble tatt ut i 5024 OmkjøringsvegNorheim – Raglamyr.
Det ble lagt inn bestemmelse
om at den kunne etableresmidlertidig, medkrav om at den skulle
stengesnår rundkjøring på fv.831 var etablert.Ny adkomstble sikret i RL1605i Haugesund
kommune.
Avkjørselenhar vært gjenstandfor diskusjoni planarbeidet,og Statensvegvesenkonkludertei
oktober2016 medat kravetom stengingav avkjørselenmå opprettholdes.HaugalandHandelsparker
tydelig på at detteer årsakentil at planarbeidetble stilt i bero.
Foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.viser en utbedretløsning der avkjørselener utformet
somet kryss i tråd medN100, medfysisk dråpe.Fv.831 er vist med2 felt og fysisk midtdelermellom
rundkjøringene,slik at trafikken til Kiwi blir høyreav/ høyrepå. Dette vil reduserefaren for ulykker

i kryssetog tilbakeblokkeringmot fv.873. Linjeføringenpå vegener ogsåskjøvetvestover,slik at det
blir normert avstandmellomveg og sykkelveg.
Statensvegvesenhar nå vurdert dettepå nytt og konkluderermedat avkjørselenkan reguleressom
permanentløsning og utbedressomen del av planlagt rundkjøring medtilhørendeanlegg.Dette
kreverimidlertid at konfliktpunktet gang- og sykkelveg/ avkjørselløsespå tilfredsstillendemåte.Det
vil si vikepliktforholdmå værelett lesbarfor alle trafikantgrupperog krav til sikt må væreoppfylt.
Trafikkøyog intensiv belysningmå væredel av løsningen.
Reguleringsbestemmelsene:
Det må leggesinn et rekkefølgekrav
om at det må utarbeidestekniskplan i tråd medhåndbokR700
Tegningsgrunnlag,og at den skalgodkjennesav Statensvegvesenfør prosjektetigangsettes.Det
innarbeidesogsåen bestemmelse
om finansieringsavtalefor å følgeopp rekkefølgekravet
i
tilgrensendeplaner.
Statensvegvesenimøteseret fortsatt tett samarbeidom planen,og finansieringsavtalefor
gjennomføringav anlegget.
Kommentar fra plankonsulent
Planforslaget er utarbeidet i tett dialog med både Statens vegvesen, kommunene og
Sykkelbyen Haugesund -Karmøy. Det har vært avholdt en rekke møter med Statens
vegvesen og man er kommet frem til omforente løsninger som er innarbeidet i det
planforslaget som nå fremmes.
Av merknadene fra Statens vegvesen kommenteres følgende spesielt:
Veganlegget er planlagt i samsvar med standardkrav i vegvesenets håndbøker.
Geometriplan er på reguleringsplannivå er godkjent av vegvesenet
Planforslaget er tilpasset tilgre nsende reguleringsplaner
Løsninger i planforslaget er drøftet og avklart med Sykkelbyen Haugesund -Karmøy
og med Statens vegvesen
Planforslaget er tilpasset byggeplan for strekningen Kvaløygata -Kvitsøygata
Kryss med Industrigata er regulert i samsvar med ti lbakemeldinger fra Statens
vegvesen
Rundkjøring Rennesøygata/Kvitsøygata, vegstandard på Spannavegen og løsninger
for myke trafikanter er regulert i samsvar med tilbakemeldinger fra Statens
vegvesen
Det er i reguleringsbestemmelsene satt rekkefølgekrav om at det skal utarbeides
teknisk plan i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag, og at den skal til
godkjennes hos Statens vegvesen før prosjektet kan realiseres
Avkjørsel til Kiwi er regulert i samsvar med tilbakemeldinger fra Statens vegvesen.

Rogaland Fylkeskommune, brev 31.07.2016
Ny plan vil innarbeidegang- og sykkelveipå sørsidenav Spannavegeni Haugesundog Karmøy
kommune,og endrekryssløsningenmedfv. 832, Rennesøygata
og Kvitsøygatai Haugesund
kommune.
Opparbeidingav gang- og sykkelveivil væreet positivt bidrag for å få flere til å gå og sykle.Det vil
væreviktig å videreføregang- og sykkelveinordoverlangs Spannavegen.Dette må, somannonsert,
skjei form av en god hensiktsmessig
kryssløsningmed korteog logiskeføringer for gåendeog
syklende.
Kommentar fra plankonsulent
Merknaden tas til etterretning.

Haugaland Kraft AS, mail 22.08.2016
Vedr. Regionalnett-anlegg:Vi har liggendeto stk. 66 kV oljetrykkskablerpå sør/vest- sidenav
Spannavegeni planområdet.Dissekableneble omlagt i forbindelsemedbygging av FV873 og vises
somLILLA strek på kart.
Kableneer en viktig del av strømforsyningentil Haugesundog ble lagt tidlig på 1970-tallet.
Det vil medførestorekostnadermedflytting og reparasjonerpå oljetrykkskablene
somligger her.
Dersomarbeidskal gjøresnær ved kablenemå dettegjøresi avtalemedHaugalandKraft Nett
Driftsentralen og primært i sommerhalvåret.
Vedr. Distribusjonsnett-anlegg:VisessomROSA strekerog BLÅ/HVITE sirkler på kart.

Kommentar fra plankonsulent
Merknaden tas til etterretning. Ved gjennomføring av planforslaget må Haugaland Kraft
AS kontaktes for påvisning av sitt kabelanlegg. Planforslaget kommer ikke i direkte
konflikt med kabler i området, men evt. nytt overvannsnett må hensynta kablenes
plassering.

Kapittel 3: Planstatus:
Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle
berørte kommunedelplaner
Planens målsetning og valgte reguleringsformål er ikke i strid med fylkeskommunale
planer, kommuneplanens arealdel eller bestemmelser, eller med kommunedelplaner.
Temaet er derfor ikke nærmere omtalt.
Gjeldende reguleringsplaner
Planforslaget omfatter i all hovedsak arealer som allerede er satt av til samferdselsformål i
gjeldende reguleringsplaner, eller arealer der forslagstiller er hjemmelshaver.

Plan553

Plan
5018

Plan
5024

Figur 1: Regulert situasjon

Plan 553: Omkjøringsveg Norheim -Raglamyr, 17.03.1998
Plan 5018:Detaljregulering for Norheim Næringspark, del 4 –gnr/bnr. 148/8 mfl., 25.02.2015
Plan 5024:Omkjøringsveg Raglamyr -Norheim, 30.06.2010

Kapittel 4: Dagens situasjon

Planområdet
Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger like sør for kommunegrensen mot Haugesund kommune.

Topografi
Området er forholdsvis flatt og består i hovedsak av vegarealer.
Vegetasjon
Det er ikke vegetasjon av betydning innenfor planområdet
Sol - og skyggeforhold
Ikke relevant for planforslaget

Nyere tids kulturminner, ev. fredete kulturminner
Ikke relevant for planforslaget da området er undersøkt/vurdert i forbindelse med
gjeldende reguleringsplaner.
Grunnforhold (stabilitet, ledninger, ev. rasfare, forurensing i grunn)
Det ligger 66 kV høyspentkabel inne nfor planområdet. Området for øvrig består av
kjøreveg og noe jorddekte arealer (tidligere hage). Det har ikke vært aktiviteter i området
tidligere som kan ha medført at forurensing av grunnen.
Annen forurensing (lyd, luft)
Aktiviteten i området (biltrafik k) påvirker ikke støyømfintlig bebyggelse eller
virksomheter.
Landbruk
Det er ikke landbruksjord innenfor planområdet.
Beredskap og ulykkesrisiko
Planforslaget påvirker ikke disse forholdene.

Eksisterende forhold
Planforslagetberørerkun bebyggelse
og eiendommersomforslagstillereller Statensvegvesen
er hjemmelshaverfor
Sosialinfrastruktur: Påvirkesikke av planforslaget
Tekniskinfrastruktur: Det ligger DN1000 overvannsledninglangs omkjøringsvegen(fv.
873). Videreligger det DN300 vannledning og DN400 spillvannsledninginnenfor
planområdetog dissemå sikresi anleggsperioden.

Grønn infrastruktur: Det er ikke grønn infrastruktur innenfor planområdeti dag
Barn og ungesbruk av området:Områdetbrukesikkeav barn og unge i dag.

Trafikkforhold
Kollektivtilbud: Påvirkesikke av planforslaget
Overordnetegang- og sykkelveisystem:
Det er gang- og sykkelvegpå østsidenav
Spannavegeni dag og dennevidereføresi planforslaget.
Skolevei:planforslagetpåvirker ikke skoleveg
Kjøreatkomst: Dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309 har i dag tilkomst fra
Spannavegen.
Trafikkmengdepå adkomstvei/samlevei:
Av Nasjonalvegdatabase
fremkommerat denne
delenav fv. 831 i 2018 haddeen trafikkmengde(ÅDT) på 7200.Avkjørseltil
dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309 har en så stor trafikkmengdeat
avkjørselenmå utformessomkryss i samsvarmedStatensvegvesensin håndbokN100.

Kapittel 5: Planforslaget

Overordnet ide
Hensiktenmedplanforslageter å etablereny rundkjøring på fv. 831 i kryss
Rennesøygata/Kvitsøygata.
Somfølgeav dettemå linjeføring for den del av fylkesvegensom
ligger i Karmøyjusteres.Videreer målsetningenå etablereny gang- og sykkelveglangs
vestsidenav fylkesvegen,samt etablerepermanentatkomsttil
dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309.

Arealbruk
Planområdeti Karmøyer på 5,0 daa

Sammenstiltmedplanforslageti Haugesundblir samletregulert områdeslik:

Arealregnskap:Basert på vist arealbruk får man følgende arealdisponering innenfor
planområdet:
Formål

Areal i daa

Bebyggelseog anlegg
Energianlegg- trafo

<0,1

Kombinert bebyggelseog anleggsformål

1,5

Forretning/kontor/industri

0,2

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Kjøreveg

1,4

Gang-/sykkelveg

0,4

Annen veggrunn- grøntareal

1,3
SUM

5,0 daa

Områdersatt av til bebyggelse
og anlegger tatt medfor å endrebyggegrensermot veg og for
frisiktsonermv.
Eiendomsgrenser
på vestsidenav fv. 831 justeresnår offentligevegarealerfradeles.

Bebyggelse, struktur og tiltak
Utforming av bebyggelse
er ikke avklart, og vil fremgåav søknadom tiltak innenfor de
enkelteområdersatt av til bebyggelsesformål.

Samferdselsanlegg
Spannavegen,fv. 831 er regulert til offentlig kjørevegmedbredderi samsvarmed
vegvesenets
håndbøker.
Gang- og sykkelvegpå østsidenav fv. 831 er regulert medsammebreddesomi gjeldende
plan og er tatt medfor å sikre frisiktsonerfor avkjørseltil n æringsområdet
Gang- og sykkelvegpå vestsidenav fv. 831 er regulert medbreddepå 3,0 metermed3 meter
seperasjonsareal/annen
veggrunn mot fv. 831.
Veiprofil er vedlagtplanbeskrivelsen
(normalprofil og lengdeprofil)
Trafikksikkerhet:somfølgeav dialog mellomforslagstillerog Statensvegvesenforeslåsdet
gjennomgående
midtdelerpå Spannavegenmellomeksisterende
rundkjøring på fv. 873 i
Karmøykommuneog ny rundkjøring i kryss Rennesøygata/Kvitsøygata
i Haugesund
kommune.Dette gir god trafikksikkerhe
t for kryss/avkjørseltil næringsområdetøstfor
Spannavegen.
Universell utforming: ny gang- og sykkelvegplanleggesmeduniversell utforming.
Krav til samtidig opparbeidelse:
heleveganleggetsominngår i planforslagetvil opparbeides
samtidig og i dialog medStatensvegvesensomvegeier.

Teknisk infrastruktur
Planforslagetmedførerikke behovfor nytt vann- og avløpsanlegg
Det er regulert arealfor eksisterende
nettstasjonnordøsti planområdet.Planforslaget
medførerikke behovfor etableringav nye nettstasjoner.
Områdersatt av til bygningsformålhar eller vil få vannforsyning og brannvannsdekningfra
eksisterende
kommunaltledningsnett.Det ligger DN300 vannledning langs fv. 873, og
dennesammenmedøvrigevannledningerhar tilstrekkelig kapasitettil å forsyneny
bebyggelse
og gi tilstrekkelig medslukkevann.
Det er ikke utarbeidetskissetil tekniskplan ettersomdet ikke skal etableresnytt
ledningsanleggfor å gjennomføreplanforslaget.
Eksisterendevann- og avløpsanleggligger innenfor arealersatt av til samferdselsformål.
Det
er derfor ikke satt av hensynssone
langs ledningsanlegget.

Overvannshåndtering:
Planforslagetmedførerat kjørebanerfor Spannavegen
, fv. 873 justeresvestover.Endret
linjeføring medførerikke økning av asfaltertearealersammenliknetmeddagenssituasjon.
Spannavegenhar fall fra sør mot nord og ved ombyggingav vegenmå det trolig etableres
nytt overvannssystem.
Løsningerfor detteskalgodkjennesav Statensvegvesensomvegeier,
men det leggestil grunn at overvannførestil DN1000 overvannsledninglangs fv. 873.

Universell utforming
Stigningsforholdfor ny gang- og sykkelvegpå vestsidenav Spannavegener i samsvarmed
Statensvegvesensine krav til universell utforming utenfor tettbygd strøk.Det skal
utarbeidestekniskplan for veganleggetsomskalgodkjennesav Statensvegvesen.
Ytterliggeretiltak for universell utforming slik somledelinjer,oppmerksomhetsindikatorer
mv. vil innarbeidesi de tekniskeplanene.

Sosial infrastruktur
Planforslagetomfatterikke sosialinfrastruktur

Grønnstruktur
Planforslagetomfatterikke grønnstruktur

Barn og unges interesser:
Planforslagetleggertil rette for trygg ferdselpå gang- og sykkelvegerlangs beggesider av
Spannavegen.

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Tiltaket omfattersideforskyvningav Spannavegenover en korterestrekning, justering av
avkjørseltil dagligvarebutikk/næringsbygg
og ny gang- og sykkelveglangs vestsidenav
justert veglinje for Spannavegen.
Somfølgeav tiltakets begrensede
omfanger det utarbeidet
en forenkletROS-vurdering av de forhold somanseså værerelevanteved behandlingav
planforslaget.

Miljøkonsekvenser
Planforslagetansesikke å gi konsekvenser
for miljø da det ikke leggestil rette for økt
biltrafikk/transport, medførerbeslagav landbruksjord,eller påvirker kollektivtrafikkens
framkommelighet.
Planforslagetberørerikke bekker,myrer eller andrevassdragog våtmarksområder

Naturmangfold
Planområdetinngår i gjeldendereguleringsplanerog omfatteri hovedsakarealersom
alleredeer opparbeidettil samferdselsformål
eller bygge- og anleggsområder.
Planforslaget
påvirker derfor ikke naturmangfoldeti området.
§8 Kunnskapsgrunnlaget
o Det er ikke registreringeri naturbaserog artsdatabanken
innfor planområdet.Det
ansesikke å værebehovfor tilleggsregistreringeri forbindelsemeddette
planarbeidet.
o Planforslaget/tiltakethar påvirker ikke naturmangfoldeti området
§9 Føre-var prinsippet
o Ingen arter blir berørtav tiltakenei planforslagetog det er ikke grunn til å ta ekstra
hensyntil naturmangfoldeti området.
§10 Samlet belastning
o Ingen arter påvirkesav tiltaket og samletbelastingendresderfor ikke sammenlignet
meddagenssituasjon.
§11 Kostnader
o Kostnadenefor tiltak knyttet til å hensyntanaturmangfoldbæresav tiltakshaver
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
o Basertpå ovennevnteer det ikke behovfor særskiltemiljøforsvarligeteknikkereller
driftsmetoderved gjennomføringav planforslaget.

Kulturminner
Planområdetomfatterarealersominngår i gjeldendereguleringsplanereller dagensvegnett.
Det er ingen kulturminner innenfor planområdet.

Lyd og støy
Planforslagetomfatteri hovedsakeksisterende
kjørevegerog arealersominngår i gjeldende
reguleringsplaner.Planforslagetleggerikke til rette for trafikkstøyi områdersomikke har
eller somtidligere ikke er vurdert i forhold til vegtrafikkstøy.Planforslagetomfatterheller
ikke arealermedeller tilrettelagt for bygningermedstøyfølsomtbruksformål.Somfølgeav
detteer det ikke utarbeidetegenstøyfagligutredning for planforslaget.

Luftkvalitet
Retningslinje for behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingT -1520 leggeropp til å
kartleggeluftforurensning gul soneog rød sone.Hovedregeler at det ikke bør etableres
boliger,skoler,barnehager,annensårbarbebyggelse
eller forurensendevirksomhetinnenfor
rød sone.I gul sonebør man gjøreen nærmerevurdering av luftkvaliteten ved ny
bebyggelse.
Retningslinjen skal leggestil grunn ved:
1. Etableringeller utvidelseav bebyggelse
medbruksformålsomer følsomtfor
luftforurensning i eksisterende
eller planlagteområder.Med bebyggelse
medslikt
bruksformålmeneshelseinstitusjoner,barnehager,skoler,boliger,lekeplasserog
utendørsidrettsanlegg,samt grønnstruktur.

2. Etableringav ny virksomhetsomvil medførevesentligøkning i luftforurensningen.
Dette kan væresamferdselsanlegg,
tekniskeanlegg(VAR -anlegg,biogassanlegg
m.fl.),
størreboligprosjekter,institusjoner, kjøpesenter,forretning, råstoffutvinning, industri
eller annennæring.
3. Utvidelseeller oppgraderingav eksisterendevirksomhet.Det forutsettesat
utvidelsen/oppgraderingen
av virksomheteni segselv vil medførevesentligøkning i
luftforurensningen.
4. Bygg- og anleggsvirksomhet
somvil medførevesentligøkning i luftforurensningen
Planforslagetsomfatterikke ti ltak somomfattesav retningslinjene,og temaeter derforikke videre
utredet.

Forurensning, energiforbruk og lukt
Forurensingfra biltrafikk somfølgeav asfalt- og dekkslitasjeføresmedovervanntil
sandfang/sedimentering
langs veganlegget.

Anleggsfasen
Planforslagetmedførerat veglinje for Spannavegenjusteresvestoversammenlignetmed
dagenssituasjon.Videreskal det etableresny gang- og sykkelvegpå vestsidenav kjørevegen.
Anleggsarbeiderkan i stor grad foregåuavhengigav biltrafikk og ferdselpå eksisterende
gang- og sykkelveg.Midlertidig omleggingav trafikken må påregnesi anleggsperioden.
Opparbeidelse
av veganleggetmedførerikke støyulemperfor boligbebyggelse
eller bygninger
medstøyfølsombruk i områdetfor øvrig.

Kriminalitetsforebyggin

g

Planensinnhold og omfanggjør at det ikkeer relevantå utrededettetemaet.

Folkehelse
Planensinnhold og omfanggjør at det ikkeer relevantå utrededettetemaet.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslagetfår ingen direkteøkonomiske
konsekvenser
for kommunen.Gjennomføringav
vegtiltaketsomomfattesav planenskal skjei samarbeidmedStatensvegvesen.

Kapittel 7: ROS - analyse

X. Risiko og sårbarhetsvurdering
X.1 Innledning
I henhold til plan - og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verd ier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko - og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikring stiltak og lignende.

X.2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T -1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan - og byg ningsloven danner grunnlaget for
analysen.
Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne
til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer
risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom
sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult).

Konsekvens

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig/flere
enkelttilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder.
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere
varighet.
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som
opptrer i lengre perioder, flere måneder.
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede
i om rådet.
Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person - eller miljøskader/ belastende forhold

for enkeltpersoner.
3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en

gruppe personer.
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person - eller miljøskader og kritiske

situasjoner.
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange

skadd; langvarige miljøskader.

X.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Hendelse/Situasjon

Aktue
lt

Sanns
.

Kons.

Risiko

Kommentar

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
Nei
1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang
Nei
2. Snø-/is -/ sørperas
Nei
3. Ras i tunnel
Nei
4. Flom
Nei
5. Flom ras: erosjon
Nei
6. Radongass
Nei
7. Vind
Nei
8. Nedbør
Nei
9. Overvann
Nei
10. Isgang
Nei
11. Farlige terrengformasjoner
Nei
12. Annen naturrisiko
Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora
14. Sårbar fauna
15. Naturvernområder
16. Vassdragsområder
17. Drikkevann
18. Automatisk fredet kulturminne
19. Nyere tids kulturminne/ - miljø
20. Kulturlandskap
21. Viktige landbruksområder
22. Område for idrett/lek
23. Parker og friluftsområder
24. Andre sårbare områder
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

25. Vei, bru, tunnel, knutepunkt
26. Havn kaianlegg, farleder
27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner
28. Brann, politi ambulanse,

Nei
Nei
Nei
Nei

Hensyntas av TEK19

sivilforsvar
29. Energiforsyning

Ja

1

4

Nei
30. Telekommunikasjon
Nei
31. Vannforsyning
Nei
32. Avløpsanlegg
Nei
33. Forsvarsområde
Nei
34. Tilfluktsrom
Nei
35. Annen infrastruktur
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
Nei
36. Akutt forurensning
Nei
37. Permanent forurensning
Nei
38. Forurensning i grunn / sjø
Nei
39. Støy, støv, lukt
Nei
40. Sterkt/forstyrrende lys
Nei
41. Vibrasjoner
Nei
42. Høyspentlinje
Nei
43. Skog- /gressbrann
Nei
44. Større branner i bebyggelse
Nei
45. Dambrudd
Nei
46. Vannmagasiner, med fare for
usikker is, endinger i vannstand
Nei
47. Endring i grunnvannsnivå
Nei
48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper
Nei
49. Risikofylt industri m.m
Nei
50. Avfallsbehandling
Nei
51. Oljekatastrofe
Nei
52. Ulykke med farlig gods
Nei
53. Ulykke i av- påkjørsler
Nei
54. Ulykke med gående/syklende
Nei
55. Vær/føre – begrensinger i
tilgjengelighet til området
Nei
56. Andre ulykkespunkt langs
veg/bane
Nei
57. Potensielle sabotasje-/
terrormål
Nei
58. Annen virksomhetsrisiko
Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

4

Inngå avtale med
kabeleier

Veganlegg planlegges i
samsvar med
vegvesenets håndbøker

Veganlegg bygges i
samsvar med
vegvesenets håndbøker

60. Andre spesielle forhold ved
utbyggingen/ gjennomføring

Nei

X.4 Avbøtende tiltak
Punkt 29. Energiforsyning: Innspill fra Haugaland Kraft AS: "Vi har liggendeto stk. 66 kV
oljetrykkskablerpå sør/vest- sidenav Spannavegeni planområdet.Dissekableneble omlagt i
forbindelsemedbygging av fv. 873. Kableneer en viktig del av strømforsyningentil Haugesundog
ble lagt tidlig på 1970-tallet. Det vil medførestorekostnadermedflytting og reparasjonerpå
oljetrykkskablene
som ligger her. Dersomarbeidskal gjøresnær ved kablenemå dettegjøresi avtale
medHaugalandKraft Nett Driftssentralenog primært i sommerhalvåret."
Avbøtende tiltak: Det er egne planbestemmelser knyttet til tiltak langs kabelen. Ved
gjennomføring av tiltaket inngås avtale med Haugaland Kraft. Dette vil redusere risikoen
til akseptabelt nivå.

X.5 Konklusjon
ROS-analysen har ikke avdekket forhold som med avbøtende tiltak ikke kan få akseptabel
risiko.
Veganlegg planlegges og bygges i samsvar med vegve senets håndbøker.

Kapittel 8: Vedlegg
1. Høringsuttalelser
2. Plan- og profiltegninger for veganleggetsamt normalprofil
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1. Planens hensikt
Det skal etableres ny rundkjøring på fv. 831 i kryss Rennesøygata/Kvitsøygata i
Haugesund kommune. Hensikten med planarbeidet er å sikre areal for justering av
linjeføring for den del av fylkesvegen som ligger i Karmøy kommune. Videre settes det av
areal for ny gang- og sykkelveg langs vestsiden av fylkesvegen, og eiendom gnr/bnr
148/978 gis tilkomst fra fv. 831.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Energianlegg - trafo
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Forretning/kontor/industri
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveger
Gang- og sykkelveg
Annen veggrunn
Hensynssoner (§ 12-6)
Frisiktsone
Bestemmelsesområde (§ 12-7)
Midlertidig bygge og anleggsområde

2.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

§1

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for gang- og
sykkelarealer. Utforming og materialbruk skal understøtte dette. For områder som
beplantes skal det ikke benyttes allergifremkallende vegetasjon.

§2

Utbygging av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal kun skje i henhold til
godkjent teknisk plan.

§3

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av
planen må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om
kulturminner § 8, 2. ledd).

3. Bestemmelser til arealformål
3.1

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg
§4
For alle områder avsatt til "Bebyggelse og anlegg" som det ikke er egne
bestemmelser for, gjelder planbestemmelser gitt i de respektive tilgrensende
reguleringsplaner som eiendommene forøvrig er en del av.
3.1.1
§5

Energianlegg - trafo
Området skal benyttes til transformator for strømforsyning og evt.
telekommunikasjon mv. Byggegrense til trafo ligger i formålsgrensen.

3.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§6
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegget skal skje mest mulig skånsomt.
Konkret utforming vises i byggeplan.
§7

Overvann som skal ledes bort fra planområdet må ha tilfredsstillende kvalitet og
om nødvendig føres via fordrøyningsanlegg. Detaljerte planer for
overvannshåndtering skal utarbeides i byggeplanfasen og skal også omfatte
avrenning i anleggsperioden.

§8

Ved utarbeidelse av skilt- og oppmerkingsplan i byggeplanfasen skal det utarbeides
løsninger som sikrer at det ikke oppstår fare for kollisjoner mellom gående og
syklende, mellom syklende med motsatt kjøreretning og mellom syklende og
kjørende.

§9

Opparbeidelse av offentlig veganlegg er unntatt fra søknadsplikt etter plan og
bygningsloven (PBL), jfr. PBL §§ 20-6 og 20-7

3.2.1
§ 10

Kjøreveger
Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kommunal veg skal
opparbeides som vist i planen etter kommunens norm. Fylkesveg skal opparbeides
som vist i plan iht. Statens vegvesens normaler.

§ 11

Offentlig veg skal overtas og vedlikeholdes av Karmøy kommune eller Statens
vegvesen.

3.2.2
§ 12

Gang- og sykkelveg
Området skal nyttes til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg skal opparbeides
som vist i plan samtidig med veganlegget forøvrig.

3.2.3
§ 13

Annen veggrunn
Annen veggrunn kan være rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg, fyllinger
og skjæringer, siktsoner mot vegkryss mv. Arealene skal ha fast dekke eller
matjorddekke som tilsås med plen eller annen lav vegetasjon, og vedlikeholdes av
de ansvarlige myndigheter.

4.

Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1.1
§ 14

Sikringssone - frisiktsone
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal
det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
Enkeltstående høystammede trær kan tillates.

4.1.2
§ 15

Midlertidig bygge og anleggsområde
Områdene kan benyttes til midlertidig bygge- og anleggsområde ved etablering av
veganlegget med sideområder. Bestemmelsesområdet oppheves når veganlegget er
ferdigstilt.

5.

Rekkefølgebestemmelser

§ 16

For alle tiltak som berører riks- eller fylkesveier, også kryss i tilknytning til disse,
skal det utarbeides teknisk plan i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag og
som skal godkjennes hos Statens vegvesen før prosjektet kan realiseres.

§ 17

Før igangsetting skal utbygger avklare med nett- og ledningseier om spesielle
hensyn må tas for å ivareta ledningsnett og fiberkabler under anleggsperioden.
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Hei!
Vi viser til nevnte planforslag.
HK Nett har den 22.08.16 gitt uttale til oppstartvarsel? av nevnte plan eller del av større plan, jf. vedlagt kopi av uttale med
ortofoto ikke målestokk med beskrivelse av våre hovedanlegg innen planområdet. I tillegg til dette har vi liggende en trafo
knyttet til vårt 22 kV nett. Den er tatt inn i reguleringsforslaget, men det ser ut til å mangle byggegrense både for Trafoen og
fv. Vegen i dette området. HK Fiber har og betydelig med fiberkabler liggende i og langs fv. Vegen og rundkjøring med armer.
Vi viser til vår uttale den 22.08.16, og at utbygger må tas hensyn til disse anlegg før og under anleggsgjennomføring. Både
ledningsanlegg og adkomst til eiendom og Trafo, må opprettholdes uavkortet under og etter utbyggingen.
Mulig utkoblinger må avtales og gjøres primært i sommerhalvåret.
Vennlig hilsen Haugaland Kraft Nett AS
Lars Tore Nordskog
Senioringeniør
Mobil: +47 41695969
E‐post: ltn@hkraft.no
Tlf.: 52708028
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KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region vest

Tonje Karin Rio / 90067051

16/108830-26

16/2867-14

03.12.2019

Fv. 4802 - Høring - Uttale til plan 5084 - Detaljregulering for FV831,
Haugesund og Karmøy - Nordre del av Spannavegen
Statens vegvesen viser til høringsbrev mottatt 21.10.2019. Planarbeidet omfatter
detaljregulering for fv. 4802 (tidligere fv. 831) i Haugesund og Karmøy kommune.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og
som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Statens vegvesen sine interesser i denne saken er i forhold til fylkesvegen og vi uttaler oss
på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 4802
(tidligere fv. 831) mellom kommunegrensen mot Haugesund og eksisterende gang- og
sykkelveg langs fv. 4848 (tidligere fv. 873). Videre foreslås fv. 4802 regulert til tofelts veg.
Statens vegvesen har vert involvert i planarbeidet og har ingen merknader til planen.

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Tonje Karin Rio

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Regionalplanavdelingen

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

Deres
ref.:

27.11.2019
2019/40981
3
Synnøve
Hognestad
16/2867-12

Karmøy kommune - Detaljregulering - FV831 Haugesund og Karmøy - Nordre del av
Spannavegen - Plan 5084 - Høring og offentlig ettersyn
Viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen til uttalelse.
Det er positivt at det blir lagt til rette for et fullverdig gang- og sykkeltilbud langs denne
vegstrekningen. Fylkesrådmannen har ingen vesentlige merknader til saken.

Med hilsen
Synnøve Hognestad
rådgiver

Stefanie Muller
rådgiver

Kopi til:
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

3201.05.50520
firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Vår dato:

Vår ref:

28.11.2019

2019/10188

Deres dato:

Deres ref:

17.10.2019

16/2867-12

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - offentlig ettersyn av plan 5084 for Fv831 Haugesund og Karmøy
kommuner
Vi viser til oversendelse datert 17.10.2019.
Saken gjelder offentlig høring av plan 5048 for FV831, Haugesund og Karmøy. Hensikten med
planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 831 mellom
kommunegrensene mot Haugesund og eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 837. Videre
foreslås det at fv. 831, som inngår i plan 5024, reguleres til tofeltsvei og at eiendom 148/978 gis
tilkomst fra fv. 831. Dette er et ledd i etablering av ny rundkjøring på fv. 831 i kryss
Rennesøygata/Kvitsøygata.
Planforslaget omfatter i hovedsak eksisterende kjøreveier og arealer som inngår i gjeldende
reguleringsplaner. Planforslaget legger ikke til rette for økt trafikk, men gir en bedre løsning for myke
trafikanter og er et positivt bidrag til å få flere til å gå og sykle.
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
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4001 Stavanger

Stavanger
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Til Karmøy kommune
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet kan ikke se at planen berører våre forvaltningsområder, og vi
har ingen merknader.
Med vennlig hilsen
Andreas Sandvik
Førsteinspektør
Mattilsynet, Haugesund, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 5536 Haugesund
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831,
HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 48/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering 5084 for FV831, Haugesund og Karmøy – Nordre del
av Spannavegen, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 27.08.2019, saksnr. 88/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5106 for Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer datert
27.08.19, legges ut til offentlig ettersyn.

2. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 15/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KrF 1, MDG 1).
I
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til detaljreguleringsplan
5106 for «Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer» og med
reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 21.01.20). Jf. plan- og bygningslovens § 1212.

2. Parter, herunder regionale myndigheter hvis saksområde berøres, varsles og gis en rimelig
frist til uttalelse. Dersom innsigelser som er fremmet opprettholdes, bes rådmannen ta
initiativ til å gjennomføre administrativ drøfting før ny behandling i hovedutvalg teknisk og
miljø.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 49/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Norheim – kollektivtrasé og tilgrensende arealer gnr. 148/862 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.04.20),
jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jarle Stunes
19/707

Arkiv: PLANR 5106
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

27.08.2019
18.02.2020
28.04.2020
02.06.2020

PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM – KOLLEKTIVTRASÉ MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Norheim – kollektivtrasé og tilgrensende arealer gnr. 148/862 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.04.20),
jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ovennevnte område. Bakgrunn
for planarbeidet er at kommunen har planer om å bygge boliger for personer med særlige behov
på gnr. 148, bnr. 1028. I denne forbindelse ville en forenkle adkomstløsningen ved å gi tomta en
adkomst i øst og endre vegen sør for tomta fra kjøreveg til gang- og sykkelveg.
Ved nærmere ettersyn fant en at det også kunne være rasjonelt å endre andre forhold ved
reguleringssituasjonen i området. For eksempel å endre arealet vist til offentlig tjenesteyting på
kommunens eiendom 148/860 til boligformål.
Vedlagte kart som viser nåværende regulering illustrerer bakgrunnen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 22 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
et større næringsområde sørvest for rundkjøringa i E134, tilgrensende boligarealer og
kollektivtrasé fra Salhusvegen til E134.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer:
I kommuneplanen, godkjent i juni 2015, er det vist hensynssone for framtidig veganlegg knyttet
til ny Karmsund bru. Dette berører deler av det viste næringsområdet.
Reguleringsplaner:
Planområdet omfatter deler av tidligere godkjente reguleringsplaner. Dette gjelder plan 511, plan
544, plan 5045 og plan 5060.
Teknisk plan - vann- og avløp:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Skisse til teknisk
plan vil samordnes med byggeplan for veganlegget.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Det synes imidlertid ikke som om arealene er i jevnlig bruk til dette formålet. Planen ansees
ikke å ha negative konsekvenser for barn og unge i forhold til dagens situasjon.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Det er ikke registrert forekomst av sjeldne arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Utbygging etter foreslått plan vil ikke påvirke naturmangfoldet i nevneverdig grad.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Plan vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for folkehelsen. I den grad planen i det hele tatt
har konsekvenser, må de anses for å være positive fordi planen omfatter arealer for realisering av
et funksjonelt vegnett for kollektivtrafikk.

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 27.08.19 - sak 88/19 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5106 for Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer datert
27.08.19, legges ut til offentlig ettersyn.
2. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 25.10.19.
Det innkom følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....13.11.19
2. Statens vegvesen ................................................................12.12.19
Det gitt utsatt frist for å gi uttalelser.
Det kom ingen private merknader til planforslaget.
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Forslaget ble behandlet 2.gang i møte den 18.02.20 - sak 15/20 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til detaljreguleringsplan
5106 for «Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer» og med reguleringsbestemmelser.
(Vist på kart sist datert 21.01.20). Jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Parter, herunder regionale myndigheter hvis saksområde berøres, varsles og gis en rimelig frist
til uttalelse. Dersom innsigelser som er fremmet opprettholdes, bes rådmannen ta initiativ til å
gjennomføre administrativ drøfting før ny behandling i hovedutvalg teknisk og miljø.
Det ble etter dette gjennomført en begrenset høring med frist satt til 02.04.20.
Det innkom følgende uttalelser:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ....... 24.03.20
2. Statens vegvesen .................................................................01.04.20

Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det ble etter offentlig ettersyn fremmet innsigelser til flere forhold ved planforslaget. I
utgangspunktet omfattes planområdet i sin helhet av tidligere godkjente planer. Med bakgrunn i
regional plan for Haugalandet, godkjent i KMD i 2017, fremmet Rogaland fylkeskommune
innsigelse mot alle forhold som ikke var i samsvar med denne planen.
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtok med ett unntak, endringer i planforslaget som skulle
imøtekomme innsigelsene fra Rogaland fylkeskommune. Det som ikke ble anbefalt
imøtekommet, var kravet til tetthet i mindre boligareal sørvest i planområdet. Her stiller
regionalplanen krav om 4-8 boliger per dekar. Planforslaget stilte krav om minst 2,5 boliger per
da.
I uttalelsen etter den begrensede høringen opprettholder Rogaland fylkeskommune innsigelsen
knyttet til tetthet for det aktuelle boligarealet. En antyder at tettheten bør ligge i øvre sjikt av
kravet i regional plan som er 4-8 boliger per da. Rådmannen ser ingen grunn til å gå videre med
prosessen knyttet til denne detaljen i planforslaget. Boligarealet inngår som en del av et område
som det vil være naturlig å se i en større sammenheng, og det vil være svært sannsynlig at det
blir utarbeidet et helhetlig forslag til endring av gjeldende plan. Utbygging av området er uansett
noe som vil skje på lengre sikt og innen den tid vil kommunen ha en ny arealdel til
kommuneplanen. I den reviderte arealdelen vil det være naturlig at regionalplanens tetthetskrav
blir vurdert opp mot den tettstedsutvikling er ser for på Norheim, den bygningstypologi en vil
legge til grunn for et fysisk miljø med kvaliteter og de boligpreferanser som kommunens
innbyggere har. Rådmannen har for øvrig registrert at det foregår en prosess mot
fylkeskommunen knyttet til tetthetskrav for et annet boligprosjekt i Norheimsområdet.
Konklusjon som en her kommer fram til, kan gi noen føringer for framtidig boligutvikling i
denne delen av kommunen.
Rådmannen vil derfor anbefale at boligarealet i sin helhet blir tatt ut av planen og at gjeldende
plan videreføres. Ellers vil rådmannen anbefale at det blir gjort noen mindre endringer i
reguleringsbestemmelsene i tråd med fylkeskommunens anbefalinger.
Statens vegvesen sier i sin uttalelse etter begrenset høring at det fremmes innsigelse til planen om
ikke byggegrensen mot E134 målsettes, og at det må utarbeides en reguleringsbestemmelse til det
midlertidige anleggsbeltet som er vist i planen. Begge deler anbefaler rådmannen blir innarbeidet
i planen.
Det vises for øvrig til den etterfølgende detaljerte gjennomgangen av innkomne uttalelser.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen konstaterer at det primære grunnlaget for utarbeiding av revidert reguleringsplan,
nemlig avklaring av arealbruk for området B/K1 nå er på plass. Innenfor dette området er det
planlagt boliger med støttefunksjoner for beboere med særlige behov.

Så medførte det at man inkluderte øvrige arealer noe utvidet saksbehandling, men nå er dette
også avklart. At endelig avklaring av området BF2 skyves ut i tid, har ingen praktisk betydning.
En utbygging av dette området vil med all sannsynlighet omfatte mer enn BF2 og kreve endring
av reguleringsplanen. Det vil være mest hensiktsmessig at denne endringen blir utarbeidet som
en integrert del av den planlagte utbyggingen.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 28.04.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 01.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.
Etter offentlig ettersyn med høringsfrist 25.10.19
Uttalelser:

1. Rogaland fylkeskommune sier i sin uttalelse:







Fremmer innsigelse til manglende minimumskrav til utnyttelse for næringsområdet.
Utnyttelsen bør være i tråd med minimumskrav for næringsområde kategori 2 i
regionalplanen for Haugalandet.
Fremmer innsigelse mot at det åpnet for kontorbebyggelse i bygningsmassen i hele
næringsområdet.
Fremmer innsigelse mot manglende krav til parkeringsdekning for bil og sykkel i
næringsområdet.
Fremmer innsigelse manglende krav til tetthet for bolig og krav til felles uteoppholdsarealer
for BF2. Jf. retningslinje 12-14 i regionalplanen.
Fremmer innsigelse til manglende krav til uteoppholdsareal for område B/K1.

Vurdering:
Rådmannen har kommentert innsigelsene i de generelle kommentarer gitt innledningsvis, og har
utarbeidet forslag til endrede bestemmelser. Etter rådmannens vurdering imøtekommer dette
innsigelsene. Dette er gjort, ikke nødvendigvis fordi dette gir mer funksjonelle løsninger for
arealbruk og fysisk miljø i området, men fordi reguleringsendringen bør avsluttes uten
ytterligere saksbehandling.

2. Statens vegvesen sier i sin uttalelse:
 Det fremmes innsigelse mot at byggegrensen mot E134 ikke er definert ut fra senterlinja for
vegen.
 Det fremmes innsigelse for manglende sideareal og manglende byggegrenser fra senterlinjer
for veg.
 Det fremmes innsigelse for manglende midlertidig anleggsbelte for realisering av
veganlegget.
 Gir faglig råd om å begrense trafikkproduksjonen til næringsområdet og at det stilles krav om
at adkomsten skal utformes i tråd med vegnormalen.
Vurdering:
Rådmannen kan ikke, men henvisning til «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og
digitalt planregister, Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler», fastsette en byggegrense som går ut
over planområdet. Å inkludere deler av E134 i den foreliggende plan, vil være særdeles lite
hensiktsmessig. Beskrivelse av at byggegrensen er 30 meter mot E134, framgår derfor av
bestemmelsene til planen.

Kommunen har som etablert praksis at byggegrenser vises fra vegkant for kommunale veger. Å
endre denne veletablerte praksis er ikke aktuelt. Å vise sideareal inn på en etablert, privat
parkeringsplass for et fortau som ble bygd for flere år siden, er heller ikke rasjonell
planutforming.
De ovennevnte innsigelser tas med andre ord ikke følge.
Midlertidig anleggsbelte ved kollektivtraséen foreslås innarbeidet i planforslaget. For øvrig er
veganlegget i all hovedsak etablert og det vises ikke ytterligere anleggsbelte.
Utnyttelsen av næringsområdet blir endret som følge av uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune
og den framtidige trafikkbelastning betraktes som akseptabel.

Etter begrenset høring med høringsfrist 02.04.20
Uttalelser:

1. Rogaland fylkeskommune sier i sin uttalelse:






Anbefaler at det vil være mest hensiktsmessig for forståelse av tomteutnyttelsen for
næringsområdet, at den gis med BRA. Påpeker at teksten på kart om utnyttelse ikke er
sammenfallende med bestemmelsen.
Konstaterer at innsigelse knyttet til kontorarbeidsplasser og parkering er imøtekommet.
Opprettholder innsigelsen knyttet til tetthet for boligområdet BF2.
Anbefaler at det blir inntatt i bestemmelsene at uteoppholdsareal skal ligge på bakkeplan.

Vurdering:
Rådmannen har kommentert innsigelsen knyttet til tetthet i boligområdet BF2 innledningsvis, og
anbefalt at området tas ut av planforslaget. Bestemmelsene endres tilsvarende.
Utnyttelse av næringsområdet uttrykkes i BYA som i flertallet av kommunens øvrige
reguleringsplaner. Tekst på plankartet for utnyttelse endres til å være sammenfallende med
bestemmelsene.
Det innarbeides i bestemmelsene at uteoppholdsareal innenfor område B/K1 skal ligge på
bakkeplan.

2. Statens vegvesen sier i sin uttalelse:
 Innsigelse mot at byggegrensen mot E134 ikke er definert ut fra senterlinja for vegen, kan
frafalles dersom den framgår av plankartet.
 Innsigelse knyttet til midlertidig anleggsområde kan frafalles dersom det innarbeides i
bestemmelsene.
Vurdering:

Rådmannen kan fremdeles ikke, men henvisning til «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan
og digitalt planregister, Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler», fastsette en byggegrense som går
ut over planområdet. Å inkludere deler av E134 i den foreliggende plan, vil være særdeles lite
hensiktsmessig. Byggegrensen på 30 meter til senterlinje for E134 blir i tillegg til bestemmelsene
også tekstet på plankartet.
Det innarbeides et eget punkt i bestemmelsene som beskriver midlertidig anleggsbelte.
Innsigelsene anses imøtekommet og planen kan godkjennes av kommunestyret.
For øvrig tas uttalelsen til orientering.

Y 290300

Y 290200

Y 290100

Y 290000

X 6588300

TEGNFORKLARING

Reguleringsplan PBL 2008
Bestemmelsegrense for midlertidig bygg- og anleggområde

X 6588200

B

Boligbebyggelse

BF

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

BK

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

NB

Næringsbebyggelse

B/K

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

KV

Kjøreveg

F

Fortau

GS

Gang/sykkelveg

S

Sykkelveg/-felt

AVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

KN

Kollektivnett

#

Bestemmelseområde-Midlertidig bygg- og anleggområde

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008
Regulerings- og bebyggelsesplanområde
Planens begrensning
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert senterlinje
Frisiktslinje
Regulert fotgjengerfelt
Regulert støyskjerm

Eierform PBL2008:
o_ offentlig
f_
felles
Basiskart:
Geodetisk grunnlag: UTM-sone32v (EUREF89/WGS84)
Geodetisk høydegrunnlag: NN2000
Geodatakilde: Karmøy kommune / Geovekst
U=aksdato basiskart: 02.04.2020
0

10

Ekvidistanse 1m

20

Endret kollektivnett ihht SVVs byggeplan for kollektivtrasè

Detaljregulering for
Norheim kollektivtrase
med tilgrensende arealer
Bestemmelser både på kart og som egen tekst
Utarbeidet av: Karmøy kommune
Forslagsstiller: Karmøy kommune

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
1.gangs behandling i kommunen HTM-sak 88/19
Utlegging til offentlig ettersyn i tidsrommet 13.09 - 25.10.19
2.gangs behandling i kommunen HTM-sak 15/20
Begrenset ettersyn i tidsrommet 20.02 - 02.04.20
3.gangs behandling i kommunen HTM-sak
Kommunestyrets vedtak (egengodkjenning) KST-sak
Kunngjøring av kommunens egengodkjenning

40 m

Målestokk 1:1000

REVISJONER:

X 6588100

30

rev: htm3
12.09.19

JST/HKA

5106
Nasjonal plan-ID:
1149_5106
Sak nr. 19/707

Dato

Sign.

27.08.19

JST/HKA

18.02.20

JST/HKA

28.04.20

JST/HKA

Planbestemmelser
5106 NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

19/707
PLANR 5106
PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862
MFL.

Endrede bestemmelser - til møte i HTM 28.04.20. JST
Området reguleres til følgende formål:

I. Bebyggelse og anlegg
a.

Område for næring og privat tjenesteyting i kombinasjon

b.

Område for bolig og offentlig tjenesteyting i kombinasjon

c.

Boligområde

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a.
b.
c.

Kjøreveg
Fortau
Gang/sykkelveg

III. a.1) Hensynssone
a. Hensynssone – frisikt

IV. Fellesbestemmelser
I.

Bebyggelse og anlegg

a.

Område for næring og forretning i kombinasjon - NB1

§ 1.
Næringsvirksomhet som tillates etablert er kontor, verksted- og lager.

Forretning omfatter salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre
større byggevarer.
Varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer er her
definert som virksomhet hvor varespekteret er begrenset til primærvarene og tilsvarende
varer. Tilsvarende varer omfatter for eksempel motorsykler, campingvogner, båthengere,
anleggsmaskiner, stein, grus og sement.
Ikke plasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte varegruppene, tillates solgt på
maksimalt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 500 m2 BRA.
Det tillates etablert inntil 5000 m2 rene kontorlokaler innenfor området. Dette omfatter ikke
kontorlokaler tilknyttet forretnings-, lager og produksjonsbedrifter innenfor området.
Det tillates ikke etablert bedrifter som ved støy eller andre forurensninger, vil være til
vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende boligområder.
Dersom støynivået fører til vesentlige ulemper for boligbebyggelsen, skal kommunen etter
nærmere vurdering og skjønn fastsette støygrenser for virksomheten. Støynivå og
eventuell tiltak skal være innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt i T-1442.
§ 2.
Innenfor området kan det oppføres bebyggelse med gesimshøyde inntil 12,5
meter. Det tillates teknisk rom på tak inntil 2 meter over maksimal gesimshøyde
på maksimalt 15 % av byggets takareal. Maksimal tomteutnyttelse er BYA = 70
%. Minste tomteutnyttelse er 100 % BRA. Byggegrensen vist på plankartet har
avstand 30 meter fra senterlinje for E134, beliggende øst for området.
§ 3.
Deler av området omfattes av hensynssone for veganlegg knyttet til framtidig bru over
Karmsundet. Hensynssonen framgår av kommuneplanens arealdel godkjent 16.06.2015.
Bru og veganlegg er en del av E 134 og utbygging av området kan ikke finne sted før
arealbehovet for framtidig trase for E 134 er fastlagt gjennom arealplan eller gjennom
annen vurdering i regi av Statens vegvesen.

§4
For handel kan det anlegges maksimalt 0,9 parkeringsplasser for personbil per 100 m2 BRA.
For kontor og annen næring kan det etableres maksimalt 1,2 parkeringsplasser per 100 m2
BRA.
Det skal avsettes areal for minimum 3 oppstillingsplasser for sykkel per 100 m2 BRA.

§5
Utomhusanlegg skal gis en helhetlig utforming med bruk av anerkjente og velprøvde
materialer.
Ubebygd areal skal holdes ryddig og i stand. Kommunen kan forby lagring eller annen
bruk av ubebygd areal når det etter kommunens skjønn vil virke sterkt skjemmende eller
være til vesentlig ulempe for andre.

b.

Område for bolig og offentlig tjenesteyting i kombinasjon - B/K1

§6
Innenfor området kan det etableres boliger eller boliger i kombinasjon med
bygningsarealer for offentlig tjenesteyting.
BYA skal ikke overstige 70 %. Bebyggelsen skal ikke ha høyde over 8 meter. Dersom en
oppfører bygg som har takform med møne eller pulttak, skal mønehøyden ikke overstige 9
meter og gesimshøyden ikke overstige 7 meter. Høyde måles som angitt i tekniske
forskrifter til plan- og bygningsloven.
Det skal opparbeides minst 30 m2 felles uteoppholdsareal per bolig. Arealet skal være mest
mulig sammenhengende, ha trafikksikker adkomst og være skjermet fra trafikk og støy.
Minimum 50 % av arealet skal ha sol kl. 15 ved vårjevndøgn. Uteoppholdsarealer skal ligge
på bakkeplan.
Maksimalt antall parkeringsplasser fastsettes ved behandling av søknad om byggetillatelse.
Ved fastsetting av antall skal en ta hensyn til framtidige beboeres funksjonsnivå og behov
for parkingsplasser for eget bruk og til bruk for tjenesteytere. I denne forbindelse skal en ta
hensyn til i hvilken grad det blir egne arealer for tjenesteytere i bygningene.

§7
Området kan før utbygging benyttes til riggområde i forbindelse med gjennomføring av
reguleringsplan 5045 og reguleringsplan 5060. Etter at bruken av området er avsluttet, skal
området tilbakeføres til dagens tilstand, eller tilstand etter nærmere avtale med grunneier.

II.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§8
For samferdselsanlegg og infrastruktur gjelder bestemmelser gitt til formålet i plan 5060,
Kollektivtrasé og sykkelveg – Norheim - 148/857 m.fl., godkjent 07.03.2016.
§9
I tilknytning til opparbeiding av samferdselsanlegg, kan tilliggende midlertidig
anleggsbelte nyttes i samband med anleggsvirksomheten. Når anleggsarbeidet er avsluttet,
kan arealet nyttes til det regulerte formålet slik det framgår av plankartet.

III. a.1) Hensynssoner
a.

Hensynssone – frisikt

§ 10
I frisiktsonene skal det ikke være vegetasjon eller tiltak høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående høystammede trær kan tillates. Jfr.
bestemmelser i § 5 andre ledd.

IV. Fellesbestemmelser
§ 11
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med gjennomføringen av
planen må straks varsles Rogaland fylkeskommune og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert funnet, jf. Lov om kulturminner §
8, 2. ledd.
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Revidert planbeskrivelse til HTM 28.04.20.JST
1. Bakgrunn for planarbeidet
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ovennevnte område.
Bakgrunn for planarbeidet er at kommunen har planer om å bygge boliger for personer
med særlige behov på gnr. 148, bnr. 1028. I denne forbindelse ville en forenkle
adkomstløsningen ved å gi tomta en adkomst i øst og endre vegen sør for tomta fra
kjøreveg til gang- og sykkelveg. I dette ligger det naturligvis reduserte utgifter.
Ved nærmere ettersyn fant en at det også kunne være rasjonelt å endre andre forhold ved
reguleringssituasjonen i området. For eksempel å endre arealet vist til offentlig
tjenesteyting på kommunens eiendom 148/860, til boligformål. Dessuten gjøres det noen
endringer som har karakter av «reguleringsmessig opprydding».
Planforslaget omfatter et areal på ca. 22 da.
2. Arealbruk
a. Kollektivtrasé
Sentralt i planen er den tidligere vedtatte kollektivtraséen fra Salhusvegen og til
rundkjøringa i E 134. (Reguleringsplan 5060). Statens vegvesen har ved utarbeiding av
byggeplan gjort noen mindre endringer i traséen for kollektivtrafikk. Reguleringsforslaget
endrer traséen i samsvar med dette.
b. Næringsområde
Vest for E134 er det vist et næringsområde med størrelse i underkant av 10 da. Dette er i
planforslaget gitt adkomst fra kollektivtraséen. Trafikken til næringsområdet er så liten at
den ikke vil representere noen hindring for kollektivtrafikkens framkommelighet. En anser
dette som en bedre løsning enn å gi næringsområdet adkomst fra Salhusvegen.
Deler av arealet omfattes av hensynssone for ny bru over Karmsundet. Hensynssonen er
vist i godkjent kommuneplan. Som en følge av dette, er det behov for at Statens vegvesen
har gjort noen mer detaljerte vurderinger av den nye bruforbindelsen med tilhørende
veganlegg, før området kan bygges ut. I denne forbindelse er det i bestemmelsene

innarbeidet et krav om at en avklaring av arealbehovet til nytt veganlegg skal foreligge før
det kan gis tillatelse til utbygging i området.
c. Område for kombinert formål, bolig/offentlig tjenesteyting
Nord i planområdet er ca. 1,8 da avsatt kombinert formål bolig/offentlig tjenesteyting. Her
er det konkrete planer om å oppføre boliger for personer med spesielle behov. Kombinert
formål foreslås fordi det kan bli aktuelt å etablere baser for personell som yter tjenester til
framtidige beboere. I mange tilfeller er slike funksjoner etablert innenfor boligarealer, men
et kombinert formål gir indikasjoner på hvilke funksjoner området kan få, selv om
boligfunksjonen vil være den fremtredende arealbruken.
d. Boligområde
Sør-vest i planområdet er det i gjeldende reguleringsplan vist et område for offentlig
tjenesteyting på ca. 2,5 da. Kommunen er grunneier og det er uklart hva formålet med å
avsette arealet til en eller annen form for tjenesteyting har vært. Situasjonen i dag er at
kommunen verken på kort eller lang sikt har noen planer om å disponere arealet til en
funksjon som er sammenfallende med reguleringsformålet. Arealet foreslås derfor
omdisponert til boligformål som kan ses i sammenheng med tilgrensende boligarealer.
Området med tilhørende bestemmelser ble tatt ut av planen etter offentlig ettersyn.
3. Reguleringsbestemmelser
Gjeldende reguleringsbestemmelser for kollektivtraséen videreføres gjennom en
henvisning i bestemmelsene for den foreliggende plan.
For området for kombinert formål er det utarbeidet bestemmelser om utnyttelse og
bygningsutforming.
4. Teknisk plan - vann- og avløp:
I forbindelse med bygging av kollektivtrasé og gang- og sykkelvegnett ved Salhusvegen,
vil det bli utarbeidet planer for ivaretagelse av vann, avløp og overvannshåndtering for
hele området.
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Karmøy kommune - detaljregulering - kollektivtrase med tilgrensede arealer plan 5106 - Norheim - begrenset ettersyn
Vi viser til brev fra Karmøy kommune datert 20.02.2020. Saken gjelder avklaring av innsigelse til
reguleringsplan 5106 – Norheim – kollektivtrase med tilgrensende arealer.
Fylkesutvalget vedtok 05.11.2019 (sak 205/19) følgende vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende minimumskrav for
arealutnyttelse for næringsområde. Arealutnyttelsen bør være i tråd med minimumskrav til
tetthet for næringsområde kategori 2, jfr ATP – Haugalandet.
2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at det blir åpnet for opptil 24000 m2 til
kontorformål, tilsvarende ca 1000 nye kontorarbeidsplasser. Et så stort antall
kontorarbeidsplasser på Norheim står ikke i forhold til den funksjonen Norheim som
områdesenter er tenkt å ha.
3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til parkeringsdekning for
bil og sykkel for næringsområdet. Krav til parkeringsplasser bør harmonere med krav til
parkering for bil og sykkel for næringsområde kategori 2 i ATP – Haugalandet.
4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til tetthet for bolig og krav
til felles uteoppholdsareal for BF2, jfr retningslinje 12-14 i ATP – Haugalandet.
5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til uteoppholdsareal for
område B/K1.
Alle innsigelsene var knyttet til manglende detaljering av bestemmelsene. I nytt forslag til
bestemmelser er det tatt inn presiseringer som imøtekommer de fleste innsigelsene. Unntaket er
innsigelsene knyttet til krav til tetthet for boligområdet BF2, jfr vedtakspunkt 4.
Punkt 1:
Minimumskrav til arealutnyttelse for næringsområde er tatt inn i tråd med minimumskrav til tetthet
for næringsområde kategori 2, jfr ATP – Haugaland slik kravet var i innsigelsen til dette punktet. I
tillegg er maksimal utnyttelse økt fra 50% BYA til 70% BYA.
For å lettere samstemme arealutnyttelsen med krav i ATP – Haugalandet både til tetthet og
parkering, oppfordret fylkesrådmannen i saksutredningen kommunen til å angi utnyttelse i BRA
eller %BRA i stedet for %BYA. Innholdet og konsekvensen av planen er vanskelig å få tak i når
minimumkrav til tetthet er angitt i BRA og maksimal utnyttelse er angitt i %BYA. Fylkesrådmannen
vil derfor igjen be kommunen vurdere om maksimal utnyttelse kan oppgis i BRA eller %BRA i
stedet for %BYA.
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Fylkesrådmannen vil også peke på at plankartet angir en annen utnyttelse enn bestemmelsene,
50% BYA i stedet for 70% BYA. Fylkesrådmannen legger til grunn av tekst i plankartet blir justert i
tråd med bestemmelsene.
Punkt 2:
Nytt utkast til bestemmelsene angir et konkret tall for rene kontorarbeidsplasser, 5000 m2. Dette er
en vesentlig justering av mulig kontorareal (24000 m2) som første utkast av planen åpnet for.
Kontorareal på 5000 m2 tilsvarer ca 200 arbeidsplasser. Fylkesrådmannen er enig med kommunen
i at rundt 200 kan være et fornuftig antall arbeidsplasser i forhold til den funksjonen og størrelsen
Norheim som områdesenter er tenkt å ha, jfr senterhierarkiet i ATP – Haugalandet.
Punkt 3:
Krav til bil- og sykkelparkering er justert i bestemmelsene og er nå i tråd med krav til parkering i
næringskategori 2, jfr ATP – Haugalandet.
Punkt 4:
Innsigelsen omhandler både manglende minimumskrav til tetthet for boliger og krav til felles
uteoppholdsareal for boligområder BF2. Innsigelsen var forankret i retningslinjene i ATP –
Haugalandet som gir klare retningslinjer for boligområder når det gjelder arealutnyttelse
(retningslinje 12) og bokvalitet med tilgang til områder for lek og aktivitet (retningslinje 13 og 14).
Krav til felles uteoppholdsareal
Nytt utkast til bestemmelser inneholder krav til felles uteoppholdsareal, i tråd med retningslinje 13
og 14 i ATP – Haugalandet. Dette gjelder både krav til størrelse på arealet og kvalitative krav.
I tillegg til de formuleringene som er lagt inn i bestemmelsene om kvalitative krav, kunne det vært
lagt inn en presisering om at felles uteoppholdsareal skal ligge på bakken.
Boligtetthet
I bestemmelsene er det også ført inn krav til boligtetthet, men krav til tetthet for boliger er satt
vesentlig lavere enn føringene gitt i ATP – Haugalandet (2,5 boliger pr dekar). Det er ikke lagt fram
argument for at nettopp denne boligtettheten er valgt.
I saksutredningen pekte fylkesrådmannen på at nytt planlagt boligområde ligger nær Norheim
sentrum (mindre enn 750 meter). For områder så nær sentrum setter ATP – Haugalandet krav om
en arealtetthet på 4-8 boliger per dekar. Den overordna tanken i regionalplanen om å fortette nær
sentrum, er at avstanden til daglige gjøremål skal bli kort for flest mulig.
Fylkesrådmannen vil også vise til at sentrumsområdet Norheim er særlig omtalt i ATP –
Haugalandet:
«Norheim sentrum er betydelig overdimensjonert med handelsvirksomhet i forhold til det lokale
grunnlaget. Videre utvikling må derfor skje uten å øke handelsarealet, men i stedet utjevne denne
balansen – primært med økt boligbygging.»
I saksutredningen oppfordret også fylkesrådmannen kommunen til å vurdere om det i dette
området bør etableres tettere bebyggelse enn minimumskravet. Området ligger nær sentrale
funksjoner som butikk og skole og også nær kollektivakse. Dette er momenter som taler for at
tettheten bør være i øvre del av spennet 4-8 boliger per dekar.
På bakgrunn av at planen legger opp til vesentlig lavere boligtetthet enn minimumskrav i ATP –
Haugalandet og at det heller ikke er lagt fram argument for at boligtettheten er så lav, anser ikke
fylkesrådmannen innsigelsen som imøtekommet for dette punktet.
Punkt 5:
Kommunen har lagt inn krav til felles uteoppholdsareal i tråd med retningslinje 13 og 14 i ATP –
Haugalandet. I tillegg til de formuleringene som allerede er lagt inn i bestemmelsene, ber vi også

kommunen presisere at felles uteoppholdsareal skal ligge på bakken.

Oppsummering
Med forbehold om at det blir fattet politisk vedtak i Karmøy kommune i tråd med de endringene
som er skissert og lagt inn i planbestemmelsene, anser fylkesrådmannen innsigelsen til punktene
1,2,3,5 og deler av punkt 4 for «Reguleringsplan 5106 – Norheim – kollektivtrase med tilgrensende
arealer» for imøtekommet. Formuleringene i §8 i nytt utkast til bestemmelser, jfr del av
vedtakspunkt 4 om boligtetthet for boligområdet BF2, er ikke i tråd med retningslinjene i ATP –
Haugalandet og ansees ikke som endelig imøtekommet.

Hilsen
Christine Haver
avdelingssjef

Synnøve Hognestad
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
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Begrenset ettersyn - PLAN 5106 - Detaljregulering - Norheim kollektivtrase med tilgrensende arealer - gnr 148 bnr 862 med flere

Vi viser til deres brev datert 20.02.20 og uttalefrist 02.04.20.
Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige
planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer vert ivaretatt i planlegginga. Til denne
planen uttaler vi oss som forvalter av riksveg og som statlig fagstyresmakt med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesvei 4852. Statens vegvesen legger til grunn at drøftinger og
avklaringer knytt til trafikksikkerhet og fremkommelighet på disse veiene skjer i dialog med
de aktuelle vegstyresmaktene - fylkeskommunen. Dette som følge av regionsreformen 2020.
Fylkeskommunen er nå både eier og forvalter av fylkesveiene.
Statens vegvesen har i brev av 11.12.19 fremmet følgende innsigelser til plan 5106:


Innsigelse 1:

Inntegnet byggegrense i revisjon av 19.11.2019 har blitt videreført fra gjeldende
reguleringsplan. Denne må tegnes inn på nytt og defineres fra senterlinjen på vegen.
Byggegrensen skal ivareta hensyn til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av vegen,
arealbehov ved framtidig utbedring samt miljøet på eiendommene langs vegen. Statens
vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Nygårdsgaten 112

Statens vegvesen

5008 BERGEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Statens vegvesen kan frafalle denne innsigelsen gitt at byggegrensen mot E134 må målsettes
i reguleringsplanen. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av E
134. Statens vegvesen ser at byggegrensen er med i planbestemmelsene pkt. 1 §2.
Innsigelse 2 og 3 - B/K1 og BF2:

Formålet mangler nødvendig sideareal («annen veggrunn») langs vegen for å ivareta hensyn
til drift og vedlikehold. Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.
Byggegrenser må videreføres fra naboplaner og defineres fra senterlinjen av vegen. Statens
vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.
Om disse innsigelsene skal opprettholdes, må avgjøres av Rogaland Fylkeskommune. Ved
nyttår opphørte sams veiadministrasjon, og fylkeskommunen forvalter nå fylkesveiene.
Etter § 29 2 ledd 3 pkt. skal avstanden når det gjelder byggegrense fra vei regnes fra
midtlinjen i kjøreveien.
Innsigelse 4:

Samtlige formål i planen mangler et midlertidig anleggsbelte for realisering av vegsystemet.
§7 i planbestemmelsene ivaretar ikke funksjonen som et inntegnet anleggsbelte har i
plankartet. Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.
Midlertidig anleggsbelte er nå ivaretatt i reguleringsplanen for kollektivtrassen. Statens
vegvesen kan frafalle denne innsigelsen, gitt at midlertidig anleggsbelte for kollektivtrassen
kommer inn i bestemmelsene til planen. Dette er ikke ivaretatt av § 7 nå. Når det gjelder
manglende anleggsbelte er foruten om B/K1 og BF2, etablerte veganlegg.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Kristin Søfteland-Larsson

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Fra: Jarle Stunes <jst@karmoy.kommune.no>
Sendt: fredag 3. april 2020 08.22
Til: Anne Cecilie Lassa <anne.cecilie.lassa@rogfk.no>
Kopi: Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>
Emne: Sv: Forespørsel om utsatt frist ‐ Plan 5106

God morgen!
Viser til forespørsel.
Saksbehandlinga av den saka ble avsluttet i går kl. 15.25 og etter det videresendt i det administrative
systemet for endelig politisk behandling.
Jeg har dessverre ikke anledning til å utsette høringsfristen til 10.04.
Det tror jeg faktisk både Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune kan leve godt med.
God påske!

Med vennlig hilsen
Jarle Stunes
seniorarkitekt ‐ plan og strategi, rådmannens stab
Tlf: 52 85 71 25 Mobil: 950 48 778
E‐Mail: jst@karmoy.kommune.no
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | https://www.karmoy.kommune.no

Fra: Anne Cecilie Lassa <anne.cecilie.lassa@rogfk.no>
Sendt: torsdag 2. april 2020 21.31
Til: Jarle Stunes <jst@karmoy.kommune.no>
Emne: Forespørsel om utsatt frist ‐ Plan 5106

Hei
Vi har mottatt plan 5106 detaljreguleringsplan for kollektivtrase med tilgrensede arealer på Norheim på
begrenset ettersyn.
På grunn av stor saksbehandlingsmengde ber jeg om utsatt frist til 10.04.2020. Jeg håper dette lar seg gjøre.
Med vennlig hilsen
Anne Cecilie Lassa
Rådgiver
Samferdselsavdelingen, Forvaltning
M +47 474 79 917
www.rogfk.no

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 49/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI
SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 8/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2103 for Turvei Sletten – Revur, Veavågen, datert 21.01.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI
SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 50/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aage Steen Holm
17/895

Arkiv: PLANR 2103
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

21.01.2020
28.04.2020
02.06.2020

PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:

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

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

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

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

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

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

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

16.02.20

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.
RÅDMANNEN SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommune eller statlig
fagmyndighet, og planen kan godkjennes av kommunestyret.
Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til planforslaget.
Rådmannen vil i denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av de enkelte
uttalelsene.
Rådmannens konkrete vurdering av planen er planen legger til rette for bedre folkehelse
gjennom et forbedret tilbud for gående og syklende mellom Kopervik og Veavågen, samt
som nærtur for beboere i Veavågen.

Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt
offentlig ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at
planforslaget med tilhørende bestemmelser, datert 28.04.20, godkjennes.
Plankartet har endret format siden planforslaget lå på offentlig ettersyn. Plankartet består
nå av flere «ark» som letter lesbarheten av planen.

Rådmannen i Karmøy, 06.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

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

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

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

1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN

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

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

2.

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV

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

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

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

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

3. FYLKESMANNEN I ROGALAND

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

4. STATENS VEGVESEN, REGION VEST

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

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

5. MATTILSYNET

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

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

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

PLAN 2103
DETALJREGULERING TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Risiko- og sårbarhetsvurdering

1 Innledning
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikringstiltak og lignende.

2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.





Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere
denne til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom
sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult).

Konsekvens
Sannsynlighet
5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget
sannsynlig/
periodevis,
lengre varighet
3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller
2. Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller
1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

1. Ubetydelig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare
10

15

20

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt
25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1.
2.
3.
4.
5.

Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder.
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet.
Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer
i lengre perioder, flere måneder.
Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i
området.

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1.
2.

Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold
for enkeltpersoner.

Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en
gruppe personer.
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske
situasjoner.
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange
skadd; langvarige miljøskader.
3.

3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Hendelse/Situasjon

Aktuelt

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang

Ja

2. Snø-/is-/ sørperas

Nei

3. Ras i tunnel

Nei

2

2

4

4. Flom

Ja

3

1

3

5. Flom ras: erosjon

Ja

3

1

3

6. Radongass

Nei

Ingen bygninger

7. Vind

Ja

3

1

3

8 Nedbør

Ja

3

1

3

9. Overvann

Nei

10. Isgang

Nei

11. Farlige
terrengformasjoner

Nei

12. Annen naturrisiko

Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

Kun smal turvei,
ingen oppsamling
av overvann. Det
er satt
planbestemmelser
om hyppige veiter
avklart i teknisk
plan

13. Sårbar flora

Nei

Stort sett
eksisterende sti
og vei. Ingen funn
i Naturbase

14. Sårbar fauna

Nei

Ingen funn i
Naturbase

15. Naturvernområder

Nei

16. Vassdragsområder

Nei

17. Drikkevann

Nei

18. Automatisk fredet
kulturminne

Ja

Vassdrag langs
Revurvegen, men
her er det ikke
planlagt nye tiltak

5

1

5

Ingen personeller miljøskade,
men automatisk
freda kulturminne
(steinalderboplass) vil bli
berørt med turvei
over
kulturminnene.
Planen vil kreve
dispensasjon etter
kulturminneloven.

19. Nyere tids
kulturminne/- miljø

Nei

20. Kulturlandskap

Ja

2

2

4

Mindre inngrep i
nærliggende
busker, lyng og
berg

21. Viktige
landbruksområder

Ja

3

1

3

Noe tilgrensende
beiter, men krav
om nye
beitegjerder hvis
behov

22. Område for idrett/lek

Nei

23. Parker og
friluftsområder

Nei

24. Andre sårbare områder

Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Planen vil bidra
til økt tilgang til
friluftsområder

Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel,
knutepunkt

Nei

26. Havn kaianlegg,
farleder

Nei

27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner

Nei

28. Brann, politi
ambulanse, sivilforsvar

Nei

29. Energiforsyning

Ja

30. Telekommunikasjon

Nei

31. Vannforsyning

Nei

32. Avløpsanlegg

Nei

33. Forsvarsområde

Nei

34. Tilfluktsrom

Nei

35. Annen infrastruktur

Nei

3

5

15

Kryssende
høyspentlinje på
Revurvegen.

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
36. Akutt forurensning

Nei

37. Permanent
forurensning

Nei

38. Forurensning i grunn /
sjø

Nei

39. Støy, støv, lukt

Nei

40. Sterkt/forstyrrende lys

Nei

41. Vibrasjoner

Nei

42. Høyspentlinje

Ja

43. Skog- /gressbrann

Ja

Se pkt. 29
2

2

4

Økt bruk av turvei
kan øke fare for
uønsket ildpåsettelse. Lite
bygninger i

området. Ingen
tiltak nødvendig.
44. Større branner i
bebyggelse

Nei

45. Dambrudd

Nei

46. Vannmagasiner, med
fare for usikker is,
endinger i vannstand

Nei

47. Endring i
grunnvannsnivå

Nei

48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper

Nei

49. Risikofylt industri
m.m

Nei

50. Avfallsbehandling

Nei

51. Oljekatastrofe

Nei

52. Ulykke med farlig
gods

Nei

53. Ulykke i av- påkjørsler

Nei

54. Ulykke med
gående/syklende

Ja

55. Vær/føre –
begrensinger i
tilgjengelighet til området

Nei

56. Andre ulykkespunkt
langs veg/bane

Nei

57. Potensielle sabotasjeterrormål

Nei

58. Annen
virksomhetsrisiko

Nei

Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

1

1

3

60. Andre spesielle
forhold ved utbyggingen/
gjennomføring

Nei

4 Avbøtende tiltak
Her ramses avbøtende tiltak mot ovennevnte punkter.

Punkt 18. Automatisk fredet kulturminne:
Dagens sti krysser to eldre steinalderboplasser som er avdekket i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. Rogaland fylkeskommune ved kulturavdelingen har meddelt at de
vil anbefale en dispensasjon fra fredning for tiltak gjennom planen.
Reguleringsplanforslaget vil danne grunnlag for en eventuell dispensasjon gitt av Rogaland
fylkeskommune.
Avbøtende tiltak:
Ingen. Kommunen ønsker å bygge ny turvei der eksisterende sti går, og avventer
høringssvar/dispensasjon fra kulturminneloven Rogaland fylkeskommune. Det er foreslått
plankrav om at grunnen ikke skal graves i innenfor de berørte kulturminnene.

Punkt 29 og 42. Energiforsyning og høyspentlinje:
En høyspentlinje krysser Revurvgen. Det er ikke planlagt å gjøre tiltak i området, ev.
utskiftning av eksisterende lysmaster langs veien.
Avbøtende tiltak:
Det blir lagt inn en hensynssone-faresone i plankartet med tilhørende bestemmelser som
sikrer minimumshøyde mellom vei og kryssende høyspentlinje, som står i henvist Forskrift
om elektriske forsyningsanlegg (2006). Tiltak innenfor faresonen krever også tillatelse fra
netteier (Haugaland Kraft).

5 Konklusjon
Med de avbøtende tiltak som er foreslått over (og en forutsetning om dispensasjon fra
kulturminneloven), vil risiko havne på grønt for de tre nevnte punktene, og ingen ytterligere
tiltak er nødvendige.
Dersom det ikke gis dispensasjon fra kulturminneloven for turvei fra Rogaland
fylkeskommune, vil planen ikke kunne gjennomføres, og kommunen må eventuelt vurdere

å regulere turvei utenom steinalderboplassene. Dette vil i så fall gjøres gjennom et nytt
offentlig ettersyn.
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Planens hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for en gruset turvei med 3 meters bredde, inklusiv
belysning på strekningen Revur-Sletten, Veavågen. Planen åpner også for enkelte
tilrettelagte rasteplasser.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
a. Idrettsanlegg (ID)
Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
a. Blågrønnstruktur (BG)
b. Turveg (T)
c. Friområde (FRI)
Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
a) Faresone – Høyspenningsanlegg (H_370)
b) Båndlegging – Båndlegging etter lov om kulturminner (H_730)
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2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
§1

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
kun skje i henhold til godkjent teknisk plan. Det skal lages teknisk plan for ulike
utbyggingsfaser delt etter områder, dersom det enkelte området bygges ut:
-

Turvei 1 (T1)
Turvei 2 (T2)
Turvei 3 (T3)
Rasteplass (FRI10)
Rasteplass (FRI11)

§2

Alle sprikemispler innenfor et område omfattet av en teknisk plan, skal i forkant
eller under byggefasen kuttes ned med bruk av manuell rydding som
skjøtselsmetode, og med ev. bruk av nødvendig plantevernmiddel. Tiltaket skal
forhåndsgodkjennes av naturforvalter i kommunen.

§3

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven, må kommunens naturforvalter straks
varsles og alt arbeid stanses inntil kommunen har vurdert tiltak og videre arbeid.

§4

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av
planen, må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om
kulturminner § 8, 2. ledd).

§5

Innenfor H730_1 og H730_2 ligger to steinalderlokaliteter, henholdsvis id 239399 og
239400, som er automatisk fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Det er ikke tillatt
å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet,
eller foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminneloven §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med
kulturminnemyndighetene. Alle tiltak skal fremmes som reguleringsendring.
Turvei tillates i regulert turveitrasé der det allerede går en eksisterende turvei
gjennom kulturminnene. Turstien skal anlegges på duk over dagens markoverflate
og med samme bredde som eksisterende turvei. Det tillates ikke inngrep i bakken i
form av graving av dreneringsgrøfter, grøfter til infrastruktur o.l. Lysmaster skal
ikke etableres innenfor hensynssonene.
Under anleggsperioden skal det tas avbøtende hensyn for å hindre utilsiktet skade
på kulturminnene. Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved
kulturminner som er fredet ved lov. Entreprenør må orienteres om vilkårene som er
gitt i bestemmelsene knyttet til hensynssonene.
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Fylkeskommunen skal varsles i forkant av vedlikehold av turstien som kan innvirke
på kulturminnet. Større endringer som berører kulturminner, krever søknad til
Rogaland fylkeskommune.

§6

Frisikt i henhold til plankart skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. Det
skal være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over vei.

§7

Eksisterende beitegjerder som er i bruk og som må flyttes, skal erstattes av
tiltakshaver og gjenoppbygges i eiendomsgrensen mot berørte grunneiers eiendom.

§8

Alle offentlige formål skal overskjøtes kommunen.

§9

Byggegrense mot sjø ligger i formålsgrensa, for alle tiltak som denne planen hjemler
for (beitegjerder, lysmaster o.l), med mindre byggegrense står avmerket i plankartet.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

§ 10

a. Idrettsanlegg (ID1)
Området grenser til plan 2067. Her gjelder samme planbestemmelser som for
idrettshallen, i dag regulert gjennom plan 2067.

3.2 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

§ 11

§ 12

a. Blågrønnstruktur (BG1)
I området tillates ikke bebyggelse, lagring eller annen bruk som vil være til hinder
for allmenn ferdsel. Området skal være en grønn overgangssone mellom
parkeringsplass og turvei/naturområde.
b. Turveg (T1-3)
Området skal brukes for gående og syklende, med 3 meters opparbeidet bredde
med grussdekke, grov pukk skal unngås. Turveiene skal være belyst og ha grøfter
for overvann, teknisk infrastruktur mv. Der hvor turvei med grøfter er smalere enn
regulert, skal sideareal terrengtilpasses tilgrensende friområder og gjensås med
arter som allerede inngår i friluftsområdet.
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§ 13

Når T1 anlegges, skal det etableres en frisiktsone på 8x10 m mot T2 og mot
tilgrensende kjørevei i vest, jf. § 5.

§ 14

Turveiene skal så langt som mulig, bestrebes å imøtekomme krav til universell
utforming med tanke på overflatemasser, stigningsgrad og helning. Det skal
anlegges en eller flere hvilelommer på turveien/i turveikanten innenfor
arealformålet der stigningen er stor (bratte bakker). Turveiens underlag skal i farge
skille seg fra tilgrensende terreng.

§ 15

Det kan monteres bommer langs T1, T2 og T3 for å hindre motorisert ferdsel på
turveiene. Bommene skal være universelt utformet.

§ 16

Ved anleggelse av turvei kan hele formålsområdet (7 m bredde) benyttes som
midlertidig anleggsområde. Anleggsmaskiner som brukes skal være tilpasset
dimensjonen til veien, og skal ha et lavt jordtrykk. Dersom det skal brukes
gravemaskin, skal denne ikke overstige 8 tonn.

§ 17

Overvannshåndteringen bør utformes slik at overvannet slippes hyppig under
veien i kryssende veiter. Plassering av veiter skal fremgå av teknisk plan.

§18

Det skal settes opp informasjonsskilt om automatisk freda kulturminner for
kulturminnene i hensynssone H570_1 og H570_2, langs turvei T2.
Informasjonsskiltene skal stå utenfor hensynssonene, og også utenfor lokalitene slik
de er geografisk avmerket i den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden».

§ 19
§ 20

c. Friområde (FRI1-11)
Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon tilrettelagt for allmennheten.
I friområdet er det ikke tillatt å drive virksomhet eller gjøre tiltak som etter
kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk som friområde. Lagring eller
annen virksomhet som kan skade terreng eller vegetasjon, eller virke skjemmende,
tillates ikke.
Hogst av vegetasjon som sjenerer turveien tillates.

§ 21

Spesielt for FRI10-11:
Området med dets bygg og installasjoner skal være til fri benyttelse for
allmennheten. Det kan settes opp grindabygg, gapahuk eller tilsvarende åpent
bygg, maks 50 m2 BRA per rasteplass (FRI10-11). Bygg skal i sin helhet være til
offentlig bruk/rekreasjon i forbindelse med friluftsliv. Bygg må byggemeldes.
Planering:
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-

FRI10: Området kan planeres og ev. gruslegges.
FRI11: Det tillates bare nødvendig planering for ev. oppsetting av bygg, benker
og tilkomst til disse i direkte nærhet til turveien.

Det kan settes ut bord, benker, bosspann, grill og annet som fremmer bruken av
friluftsområdet. Ev. grill skal godkjennes av brannvesenet. Området skal framtre
som ryddig og harmonisk. Ev. bygg skal ha en utforming og farge tilpasset terreng
og omgivelser på stedet.
Dersom det settes opp grindabygg, gapahuk eller tilsvarende åpent bygg, skal det
opparbeides fast stabilt grusdekke fra turvei og fram til og med bygg. Bygget skal
være tilrettelagt for at rullestolbruker skal kunne bruke det.
Dersom det settes ut parkbenk(er), skal minst en parkbenk være tilrettelagt for at
rullestolbruker skal kunne bruke bordet, og det skal opparbeides fast stabilt
grusdekke fra turvei og fram til denne parkbenken.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
a. Faresone – Høyspentlinje (H_370)
§ 22

Område for høyspentledning i luft. Tiltak innenfor hensynssonen må forholde seg
til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (2006) eller til enhver tid gjeldende
forskrift.

b. Båndlegging – båndlegging etter lov om kulturminner automatisk (H730_1 og
H730_2)
§ 23

For begge båndleggingssonene gjelder fellesbestemmelse § 5.

6. Rekkefølgebestemmelser
§ 24

Det skal alltid bygges lys langs turvei på den strekningen der turvei opparbeides.
Det skal i den forbindelse utarbeides en lysplan for delstrekningen.

§ 25

Alle sprikemispler innenfor et område omfattet av en teknisk plan, skal i forkant
eller under byggefasen kuttes ned med kuttes ned med bruk av manuell rydding
som skjøtselsmetode, og med ev. bruk av nødvendig plantevernmiddel. Tiltaket skal
forhåndsgodkjennes av naturforvalter i kommunen.
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Forsidebilde: Utsikt fra eksisterende turveg sørøstover mot Veavågen. Turveien gir god utsikt til vågen. Her er
det planlagt en rasteplass på flata til venstre ut mot vågen. Turveien skal utvides til 3 meters bredde og få
belysning. Foto: Aage Steen Holm/Karmøy kommune.

Versjon:

Utarbeidet av:

Merknad:

1

Karmøy kommune

Før internhøring før 1. gangsbehandling

2

Karmøy kommune

Til 1. gangsbehandling

3

Karmøy kommune

Til 2. gangsbehandling og vedtak
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1. Bakgrunn for planarbeidet
Karmøy kommune har utarbeidet detaljreguleringsplanen. Hensikten er å legge til rette for
utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde, samt sideareal med belysning på
strekningen Solstein-Revurvegen-Sletten/Storhall Karmøy.
Med unntak av planlagt turvei mellom boligområdet på Veamyr og idrettshallen i nord, er
traseen allerede delvis opparbeidet og i aktiv bruk. Kommunen har forsøkt å inngå avtaler
med grunneiere om utvidelse av turveien, samt tilrettelegge traseen med rasteplasser og
belysning, men en komplisert eiendomsstruktur har gjort dette vanskelig. Det er derfor fra
kommunens side ønskelig å regulere området for å gi kommunen hjemmel til
opparbeidelse av turveien – for å bedre tilrettelegge for en aktiv hverdag og miljøvennlig
transport for befolkningen i Veavågen.
Ved regulering og opparbeidelse av industriområdet ved Revur, er det allerede laget en
turvei gjennom industriområdet nordover til boligområdet på Veamyr. Det er dermed i dag
mulig å gå en rundløype i området. I nord går denne rundløypa gjennom et eksisterende
boligfelt og forbi idrettsanlegget (Storhall Karmøy). Den nordvestre delen av planforslaget
legger til rette for å anlegge en ny turvei-trase, slik at en mindre del av rundløya gå
gjennom boligfeltet, samt at man unngår idrettsanlegget med den trafikk som er der.
Gammelveien mellom Kopervik og Åkra – Revurvegen – er i dag delvis regulert som
kjørevei, men stengt for trafikk. Det er fra kommunens side ønskelig å omregulere denne til
en turvei. Denne ender i en allerede opparbeidet parkeringsplass ved Solstein/Revur, og
fungerer som offentlig parkering for turvei-rundløypa, og utgangspunkt for turstinettverket som krysser FV547 og fortsetter sørover inn i utmarka på søndre Karmøy.
Opparbeidelsen av turvei finansieres av kommunen gjennom kommunale friluftslivsmidler
og spillemidler, og det er intensjonen å opparbeide turveien mest mulig i henhold til
universell utforming. Dette innebærer at traseen blir 3 meter bred med egnet veidekke,
samt sideareal (grøft e.l.) med belysning. Enkelte steder vil stigningen bli større enn
anbefalt (>1:20), særlig i den nordvestre delen mellom Storhall Karmøy og boligfeltet på
Veamyr. På et sted på den eksisterende stien, er det forsøkt å legge traseen om slik at bratte
stigninger reduseres (sør for rasteplassen FRI11), eller at bratte stigninger kun er over korte
strekninger. Det vil også enkelte steder være mulig å jevne høydeforskjeller noe ut for å
gjøre stigningene mindre bratt. Hvor mye man oppnår med dette, må tas i
prosjekteringsfasen/byggefasen, da det også avhenger av omkringliggende terreng.
Hvilelommer skal anlegges i bratte partier. Disse avbøtende tiltak er valgt fremfor en større
omlegging av turveitraseen, da dette vil innebære større inngrep i ubebygd terreng, samt at
grunnlaget for planarbeidet var utbedring av eksisterende sti.
Selv om hele turveien reguleres med 3 meters bredde og med belysning, vil trase mellom
boligfeltet på Veamyr og Storhall Karmøy (grønn, heltrukket strek i illustrasjon under) ikke
bli opparbeidet umiddelbart. Kommunen vurderer å omregulere et ubebygd boligfelt på
Veamyr som ligger på kommunal grunn. I planforslaget ender turveien i en regulert vei
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som ikke er bygd, og som kanskje blir lagt om. Denne delen av turveien vil derfor ikke bli
opparbeidet før boligfeltet er omregulert eller utbygd. Kommunen har likevel valgt å
regulere denne traseen, for å synliggjøre at det er ønskelig å tilrettelegge for en bedre turvei
mellom boligfeltet på Veamyr og Storhall Karmøy.
Ved ferdigstillelse av turveien vil dette sikre gode sykkeltraseer i området for syklende
mellom Kopervik og Veavågen, mellom Kopervik og Revur/Veakrossen, samt gi
lokalbefolkningen et tryggere og bedre tilbud for turvei, joggeløype og utfluktsmål i
nærmiljøet. Planforslaget legger til rette for rasteplasser, en lagt på et fint utkikkspunkt
mot Veavågen. Kommunen tror dette vil være et bidrag til mer uteaktivitet og bedre
folkehelse.

Eksisterende rundløype markert med rød strek. Ny planlagt regulert turveg med heltrukken grønn linje (delvis
inn i et bygd boligfelt der turløypa vil gå på kjørevei) vil gi ei rundløype som unngår trafikksituasjonen rundt
Storhall Karmøy. Det eksisterer i dag også en sti som er markert med stiplet grønn linje.

Det er en rekke private grunneiere i planområdet. Noen arealer eies av Karmøy kommune.
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.
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2. Planprosessen
Planen er utarbeidet etter ønske og i samarbeid med kommunens naturforvalter og Sektor
for samferdsel og utemiljø i Teknisk etat. Det har lenge vært et ønske i Veavågen om å få
bedre turløype i området, også for sykkel og barnevogn.
Det ble varslet oppstart av planarbeidet første gang 07.03.2017 og på nytt 10.08.2017, da
planområdet ble utvidet. På grunn av krav til arkeologiske utgravinger ved en tenkt
rasteplass, ble planområdet noe endret ved varsel 09.11.2017 til berørte offentlige
myndigheter og grunneiere (mindre endring av planområdet). Hensikten var å kunne legge
turveien et par meter lenger vest for eventuelt å unngå berøring av et automatisk freda
kulturminne. Ved senere undersøkelser viser det seg at kulturminnet uansett vil berøre
turveien.

2.1.

Merknader til planoppstart

Det kom inn merknader fra 6 myndigheter og berørte parter. Noen av disse har gitt
tilbakemelding flere ganger da oppstartsvarsel ble sendt ut tre ganger, jf. avsnitt over.
Fylkesmannen i Rogaland
16.03.2017
Ingen merknader til planarbeidet
28.09.2017
Ingen merknader til planarbeidet
30.11.2017
Ingen merknader til planarbeidet

Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen
21.03.2017
Fylkesrådmannen ser det som positivt at eksisterende turløype med en
avstikker til boligfeltet i nordvest skal fastlegges i ny reguleringsplan. Vi har
ikke øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt.
06.09.2017
Ingen ytterligere kommentar

Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen
05.04.2017
Da det fra tidligere er påvist en gravrøys (id 24564) svært nærme den
aktuelle turstia og det også er registrert flere automatisk freda kulturminner
i planens nærområde, finner vi det nødvendig å befare området før vi kan gi
endelig uttale til planen. Dette for å avgjøre om det er potensial for at det
finnes ikke tidligere kjente automatisk freda kulturminner som kan komme i
konflikt med planforslaget.
14.09.2017
Fylkesrådmannen gjennomførte 25.05.2017 en befaring av planområdet slik
det var varslet i det varsel av 07.03.2017. Deler av området er vurdert til å ha
et stort potensiale for funn av automatisk freda kulturminner. Det ble også
gjort funn av flintartefakter på befaringen som støtter opp om at området
har et stort potensiale for funn av steinalderlokaliteter. Da planområdet nå
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03.10.2017

01.12.2017

26.06.2018

er endret må det gjennomføres en ny befaring for å vurdere omfanget av
påkrevde registreringer.
På bakgrunn av nærliggende automatisk freda kulturminnefelt, og på
bakgrunn av områdets topografi og geografiske beliggenhet, anses deler av
planområdet for å ha et stort potensial for funn av automatisk freda
kulturminner som ikke tidligere har vært kjent. Det vil derfor være behov
for nærmere arkeologiske registreringer før vi kan komme med en endelig
uttalelse til planen. Krav om arkeologiske registreringer er hjemlet i
Kulturminnelovens § 9, 1. ledd.
I de nevnte brevene varsler kommunen at de vil ta ut ett av områdene der
fylkesrådmannen har varslet behov for arkeologiske registreringer fra
planområdet. Dette for å redusere kostnadene ved påkrevde undersøkelser.
Fylkesrådmannen ser imidlertid at det er uheldig at den allerede
opparbeidede rasteplassen ikke blir tatt med i planforslaget, da dette vil føre
til at området langs turstien blir privatisert. Fylkesrådmannen har følgelig
besluttet å foreta undersøkelsene knyttet til det aktuelle området på egen
regning. Dette begrunnes også med at det ble funnet flintartefakter på
befaring i det aktuelle området, og at området derfor bør kontrollregistreres
med tanke på fremtidige tiltak som gjeldene plan åpner opp for.
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og vår arkeologiske
registrering gjennomført i perioden 20.04.18-24.04.18. Fylkesrådmannen har
vurdert saken som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Som det går fram av den vedlagte arkeologiske registreringsrapporten ble
det funnet to steinalderlokaliteter innenfor tiltaksområdet.
Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan iverksette tiltakene uten at
det foreligger et dispensasjonsvedtak fra Riksantikvaren, jf.
kulturminneloven §§ 3 og 4 (jf. også § 8, 1. ledd).
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Begge lokalitetene er avmerket som hensynssone (H570_1 og H570_2) med
tilhørende planbestemmelser. Kommunen har kommet til at det er vanskelig
å unngå lokalitene uten å legge turveien-traseen kraftig om, noe som igjen
vil føre til vesentlige inngrep i naturen og i et område brukt som beitemark.
Som det fremgår av rapporten fra Rogaland fylkeskommune, har
eksisterende tursti med grøfter allerede gjort skader i lokalitetene, og for
lokalitet H570_1 er det påført masse i etterkant. Kommunalsjef teknisk har
derfor kommet til at det er ønskelig å anlegge turveien i dagens trase, men
med bestemmelser som ikke innebærer inngrep i kulturminnene på begge
lokaliteter (kun tilrettelegging over dagens bakknivå).
Fra kommunens side blir det derfor lagt opp til at det søkes om dispensasjon
fra kulturminneloven §§ 3 og 4 for de tiltak som dette planforslaget legger
opp til innenfor lokalitetene. Dette innebærer at planen ikke er gydlig før et
ev. dispensasjonsvedtak er gitt av Rogaland fylkeskommune. Foreslåtte
planbestemmelser legger derfor til grunn at en slik dispensasjon er gitt, med
de vilkår som står foreslått i planbestemmelsene for hensynssoner.
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Statens vegvesen
22.09.2017
Turstien har tilkomst via fv. 47 og 852. Statens vegvesen sine interesser i
området er knyttet til fylkesvegene, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommune som vegeier.
I sør er planområdet for tur løype Sletten/Revur i konflikt både med
planområdet for detaljplan fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, og varslet område
for kommunedelplan fv. 47 mellom Veakrossen og E1 34 Helganesvegen.
Eksisterende parkeringsplass i sør, samt tilknytning til eksisterende
fortau/gang - og sykkelvei og turstisystemet på sørsida av fv. 47, skal
reguleres i detalj plan for turløype Sletten/ Revur. Denne delen av
planområdet kan komme i direkte konflikt med toplanskryss/ ny trase for fv.
47. Det må tas høyde for at arealdisponeringen i området må justeres i
forbindelse med detaljplanlegging a v fv. 47. Statens vegvesen kan ikke se at
planarbeidet vil medføre vesentlige endringer i trafikkforholdene på
eksisterende fylkesvegnett. Vi har ikke andre merknader til planarbeidet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Etter varsel om planoppstart er reguleringsplan 2107 – Fv. 47 Åkra sør –
Veakrossen blitt vedtatt av kommunestyret 01.07.2019. Det foreligger
innsigelse fra Fylkesmannen til planforslaget, og kommunestyrets vedtak
gjelder derfor den søndre og nordre del av planen. Imidlertid er nå hele
plansaken for plan 2107 oversendt Kommunal – og
moderniseringsdepartementet for endelig vedtak.
I plan 2107 er området sør for Revurvegen avsatt som midlertidig rigg- og
anleggsområde, med underformål Vegetasjonsskjerm, og friluftsområde. Der
eksisterende G/S-vei møter Revurvegen, er det avsatt plass til en
trafostasjon.
Planforslaget for plan 2103 Turvei kommer ikke i «konflikt» med plan 2107.
Turveiens start ligger like nordøst for plan 2107 og regulert næringsområde
på Revur.

Haugaland Kraft Nett AS
14.09.2017
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i
reguleringsplanarbeidet. Vi vil gjøre oppmerksom på våre 22 kV høyspente
jordkabler (magenta heltrukne linjer) som er i den sørlige delen av
planområdet. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på vår 22 kV luftledning
(magenta heltrukken taggete linje med brune stolpepunkter) som krysser
planområdet i vest. For denne 22 kV luftledning må det inntegnes en
hensynssone i reguleringsplankartet med total bredde på 16 meter, (dvs. 8
meter på hver side av luftledningenes trase-midte).
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
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Det er lagt inn en 16 m bred hensynssone-faresone i plankartet der 22 kV
luftledning krysser turveien. Forslag til reguleringsbestemmelser for denne
faresonen er laget i dialog og overensstemmelse med Haugaland Kraft Nett
AS: «Område for høyspentledning i luft. Tiltak innenfor hensynssonen må forholde
seg til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (2006), eller til enhver tids gjeldende
forskrift.»

Bjørn Oddvar Madsen
14.08.2017
Er grunneier i området og ønsker at det blir mulig å få til et innstikk til hans
tomt når det blir anlagt lys langs turvei.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Et slikt innstikk er noe som ikke angår reguleringsplanen. Private avtaler
kan eventuelt gjøres med tiltakshaver når belysning skal anlegges. Det vises
for øvrig til kulturminner i området. Tiltak innenfor automatisk freda
kulturminner er forbudt. Kulturminnene har større utstrekning enn det som
er vist som hensynssone i dette planforslaget.
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3. Planstatus
3.1.

Kommuneplanens arealdel

Området i sør ved industriområdet er avsatt til eksisterende industri/lager/kontor. For
øvrig er området avsatt til LNFR-formål. I nord ender turveien i område avsatt til
idrettsformål, og i nordvest i et område avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

3.2.

Gjeldende reguleringsplaner

Mesteparten av turveien ligger innenfor gjeldende plan 209 Reguleringsplan for Vea Øst
(vedtatt 05.12.1974) med formål «Friluftsområde». I nord går den inn i plan 2067
Reguleringsplan for storhall Karmøy (vedtatt 11.02.2014).

4. Dagens situasjon
4.1.

Planområdets beliggenhet

Området er stort sett ubebygd og består av lyngheier og gammel utmark med beite. I
nærområdet finnes også kulturminner, blant annet en gammel gravhaug.
Gjennom arkeologiske undersøkelser i forbindelse med det pågående planarbeidet, er det
funnet to steinalderboplasser som berører turveien. For nærmere beskrivelse av disse, vises
til det til vedlagte rapport (Arkeologisk registrering Turvei Sletten - Revur – Veavågen,
Rogaland fylkeskommune, rapport 9/2018).

Plan 2103 – Detaljregulering for turvei Sletten-Revur, Veavågen

10

Planforslag 2103: Fra Veakrossen næringsområde i sør østover til Veavågen og videre nordover til Storhall
Karmøy, med forbindelse vestover til regulert, ubebygd boligfelt på Veamyr.

4.2.

Topografi, landskap og vegetasjon

Området er variert, med frodig skog og tjern i sør, vekslende skog- og beitemark, og
lynghei med utsikt mot Veavågen i øst. I nord er det et høydeparti med god utsikt i alle
retninger. Innimellom ligger mindre myrpartier. Turveien ligger mellom ca. 12-37 meter
over havet. De høyeste partiene er vindutsatt, men her er også lunere søkk.
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Fra enden av kjørbar Revurvegen der T3 (turvei) starter. Veien er delvis asfaltert, og med eksisterende
belysning. Foto: Aage Steen Holm/Karmøy kommune.

Vegetasjonen er sparsommelig foruten i noen dalsøkk der det er myrpartier og innslag av
plantet/naturlig skog. Det er ikke registrert rødlistearter i området.

4.3.

Klima, hydrologiske forhold og geologi

Vestsida av Karmøy har høyest årlig gjennomsnittstemperatur i Norge (>7,5 C). Dette
innebærer at det er lite snø og gode muligheter for ferdsel til fots/sykkel gjennom hele året.
Periodevis er det sterk vind. Fremherskende vindretninger er fra nordvest og sørøst.
Nedbør kommer gjennom hele året, årsnedbør på ca. 1200 mm. Ved Bekkevatnet på
Karmøy er det i perioden 1968-2011 målt gjennomsnittlig årsnedbør på 1458 mm med maks
målt årsnedbør på over 2000 mm.
Her er ingen store vassdrag i området. Langs Revurvegen (T3 i planforslaget) i sør er det et
tjern som renner ned i Brekkosen i Veavågen. Denne er en sidearm av vassdraget
Brekkvatnet. Turveien krysser enkelte søkk der dreneringsrør er lagt under turveien.
Området består av gabbro i øst og metatrondhjemitt/metakvartsdioritt i vest. Gabbro er en
magmatisk, basisk bergart, ofte med høyt jerninnhold og brukes som bygningsstein.
Trondhjemitt er en lys bergart, ofte brukt som prydstein. Bergartene gir en nøysom flora.

4.4.

Eksisterende bebyggelse og bygningsmiljøer

I sørvest er det et nyere industriområde. Nede langs Veavågen (utenfor planområdet)
ligger det eksisterende og tildels eldre naust/sjøhus og fritidsbolig. Idrettshallen i nord er
nybygd. Turveien slutter i et nyere boligfelt på Veamyr i nordvest. Dette feltet er regulert
for framtidig utvidelse. Langs turveien er det enkelte eldre steingjerder og gjerder for
beitedyr. For øvrig er det ingen bebyggelse i planområdet.
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4.5.
Veier:

Eksisterende tekniske anlegg

Revurvegen er kommunal vei og delvis asfaltert. Deler av veien er ikke eid av kommunen.
Vei i boligfelt på Veamyr, samt gang- og sykkelvei ved idrettsanlegget er offentlig vei. For
øvrig er det ingen veier i området. Eksisterende turvei mellom Revur og idrettsanlegget er
av varierende bredde, delvis gruslagt og delvis bred sti.

Vannforsyning og spillvanns- og overvannsavløp:
I eksisterende boligfelt og industriområde er det lagt vannledning, samt spillvanns- og
overvannsavløp. For øvrig er det ingen tekniske anlegg. En strømledning går gjennom
planområdet, delvis nedgravd og delvis i spenn. Høyspent luftledning (22 kV) krysser
Revurvegen i nord-sør-retning.
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5. Planforslaget
5.1.

Overordnet ide

Planområdet begrenses hovedsakelig av en eksisterende (tur)vei som går fra nord for
parkeringsplassen på Revur, østover og senere nordover til Storhall Karmøy. Her er
planområdet ca.10 meter bredt (3 meter turvei, 2+2 meter sideareal/grøft med belysning,
1,5+1,5 meter friområde der vegetasjon kan hugges for å holde turveien åpen). Noen steder
er det satt av ytterligere arealer til rasteplasser. Fra idrettshallen går turveien/planområdet
vestover til boligfeltet på Veamyr. Turveien er regulert med 7 meters bredde, som
inkluderer både selve turveien (3 m) og «annen veggrunn» (2 meter på hver side) som kan
brukes til grøfting, belysning mv. Plankartet skiller med vilje ikke disse to formålene, da
det er ønskelig å legge turveien best mulig i terrenget for å sikre minst mulig naturinngrep.
Dette innebærer at innenfor formålet «turvei» på 7 meter i plankartet, skal det bygges en
turvei med 3 meters bredde. Øvrig areal blir grøft og sideareal som går over i naturmark.
I nordvest på Veamyr ender turveien i dagens regulerte, men ubebygde kommunal vei.
Dette området eies av kommunen, og det er ønskelig å omregulere feltet noe for å gi mer
hensiktsmessig utbygging av boliger, samtidig som natur- og grønne verdier sikres. I den
forbindelse kan enden av turveien bli lagt om når/hvis hele feltet omreguleres.
Kryss på turveier reguleres med frisiktssoner.

5.2.

Arealbruk

Planområdet er på ca. 15,6 daa, og er oppdelt i følgende formål (m2):
Turveg (T1-3)
Friområde (FRI 1-11)
Blågrønnstruktur (BG1)
Idrettsanlegg (ID 1)
TOTALT

10 346
4 696
205
336
15 583

Kommunen ønsker å inngå avtaler med grunneiere for overdragelse av turvei med
sideareal langs hele turveitraseen. Dette gjelder også for Revurvegen. Det er en rekke
usikre grenser som både krysser turveiens trase, og delvis går langs turveitraseen. Det er
ikke blitt målt opp usikre grenser. Da verdien av arealet er lavt (LNFR-formål), ønsker
kommunen å bli enige med hver grunneier om en generell sum for avståelse av
turveitraseen. Deretter vil turveitraseen bli oppmålt i henhold til reguleringsplanen, og nye
grenser fastsatt på bakgrunn av dette. Både formål «Turveg» samt «Friområde» som er
regulert inn langs turveien, ønskes overskjøtet til kommunen for å sikre drift og
vedlikehold av turveien.
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5.3.

Bebyggelse, struktur og tiltak

Foruten tilrettelegging av rasteplassene med benker, bord, gapahuk mv., er det ikke
planlagt noen bygninger. Eventuelle bygg kan ha en maks størrelse på 50 m2 BRA og må
byggemeldes. Det er satt av byggegrense mot sjø på rasteplassene FRI10 og FRI11.
Byggegrense mot sjø for øvrige tiltak som planen hjemler for (lysmaster, beitegjerder), kan
bygges innenfor planområdet, regulert gjennom en fellesbestemmelse (§ 9).

5.4.

Turvei

Eksisterende kommunal vei – Revurvegen – reguleres som turvei fra enden av
næringsområdet på Revur, øst for eksisterende parkeringsplass og nordover til Storhall
Karmøy. Parkeringsplassen er kommunalt eid, og det kan anlegges 2 HC-parkeringsplasser
her, men dette er ikke en del av planen/planområdet.
Turveien skal opparbeides i henhold til kommunal norm med 3 meters bredde, samt
grøfter/sidekanter. I denne planen er det i tillegg regulert inn et grøntområde på hver siden
av turveien (FRI-friområde) som skal sikre at kommunen kan holde nede vegetasjon langs
turveien. Over de automatisk freda kulturminnene skal turveien ikke opparbeides bredere
enn dagens tursti, og på duk. Her er det ikke tillatt med tiltak i grunnen.
Turveien skal gruses med en grustype som egner seg for rullestol/barnevogn og sykler. I
den grad naturlige helninger i terrenget kan reduseres gjennom å løfte turveien (i
dalsøkk)/senke turveien (over topper) uten å måtte gjøre terrenginngrep utenfor
arealformålet «turveg», kan dette gjøres for å sikre bedre tilrettelegging for mennesker med
funksjonsnedsettelse. Turveiens grustype skal også ha en farge som skiller seg fra
sidearealet, slik at svaksynte lett kan se kanten av turveien.
Enkelte korte partier av turveien er så bratt at det skal anlegges hvilelommer for rullestol/barnevognbrukere. Hvilelommene inngår i turvei-formålet. Det er vedlagt eksempler på
turveiprofil med ulike grøftebredder, hvilelommer mv. (se illustrasjon under).
Både turvei og rasteplasser skal gruses slik at de er tilgjengelig for folk med nedsatt
funksjonsevne. Unntaket er rasteplassen FRI11, som er en naturlig skog der skogsterrenget
i størst mulig grad skal beholdes. Det skal likevel tilrettelegges for adkomst til bord/benker
på rasteplassen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne vil ligge i området
nærmest turveien.
I nord ender turveien ved Storhall Karmøy, der det allerede er anlagt G/S-vei langs
eksisterende parkeringsplass.
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Illustrasjon: Eksempler på disponering av arealene innenfor turveiformålet (7 meter).

Det er ingen rekkefølgekrav til opparbeidelse, foruten at belysning skal bygges samtidig
med de ulike delene av turveien. T3 har allerede lys i dag, og her planlegges ingen tiltak.
Turvei 1 med sideareal fra Storhall Karmøy til boligfeltet på Veamyr planlegges ikke å bli
bygd før ubebygd, regulert boligfelt på Veamyr omreguleres/bygges ut og kjøreveier
anlegges.
Det kan bli satt opp bommer på turveiene for å hindre motorisert ferdsel. Bommene skal
være universelt utformet (f.eks. saksebom).

5.5.

Teknisk infrastruktur

På Revurvegen langs turvei (T3) krysser en 22 kV luftlinje turveien. Denne er markert med
hensynssone-faresone i plankartet, med tilhørende bestemmelser.
For øvrig er det ingen tekniske anlegg langs veien/i planområdet.

5.6.

Overvannshåndtering

Ny turvei vil erstatte dagens turvei/sti, men siden det ikke planlegges harde flater/asfalt,
vil dette ikke påvirke overvannsavrenning ut over dagens forhold. I byggefasen blir man
nødt til å ta hensyn til søkk, grøfter og rør som må krysse turveien. Det er satt inn
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planbestemmelser om at det skal legges mange veiter under turvei for å unngå oppsamling
av overvann i terreng.

5.7.

Universell utforming

Trasèen i reguleringsplanen følger eksisterende sti, med unntak av et parti der det er svært
bratt. Her er trasèen lagt i en sving for å få en flatere turvei (rett sør for FRI11). Dette gjør at
stigningen her blir ca. 8 %. Størstedelen av turveien er nokså flat, men enkelte parti (4-5
steder) har en stigning på over 10 %. Fra sør mot nord ligger det bratteste partiet rett sør
for Storhall Karmøy. Her er stigningen på 18 %. Også traseen videre vestover fra Storhall
Karmøy vil få et parti som er brattere enn 18 %.
Ideelt sett skal universelt utformet turveier ha under 5 % stigning. Dette er ikke mulig å få
til dersom eksisterende trase skal benyttes. Da måtte turveien ha blitt lagt om helt, og
medført en rekke nye naturinngrep. De bratteste partiene er på relativt korte strekk (< 75
m).
Det er mulig å flate ut turveien enkelte steder, enten ved å fylle opp søkk, eller flate ut
topper. Dette vil bli forsøkt gjort der terrenget muliggjør det, men for mye oppfylling av
terreng vil kreve bredere sidekanter for fyllmasser enn det som er regulert, som igjen vil
føre til større naturinngrep. Å senke toppene av turveien for å gjøre turveien lavere, kan
medføre et økt overvannsproblem. Det er også mulig å lage små pust-i-bakken-stopp
(hvilelommer) langs turveien på de bratteste partiene. Selve turveitraseen er regulert 7
meter bred, der kun 3 meter skal opparbeides som turvei. Dette innebærer at det er mulig å
lage små hvilelommer langs siden i de bratteste partier, eller la turveien gå i «trapper» med
flate partier innimellom. Det er satt inn plankrav om dette, og vedlagt ligger eksempler på
veiprofiler som viser hvordan dette kan løses.
Kommunen har hatt befaring av dagens tursti (fra parkeringsplassen i sør ved Revurvegen
frem til Storhall Karmøy), sammen med en representant for Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Vedkommende kom seg frem med elektrisk rullestol. Den største
utfordringen var større steiner i veibanen og dårlig underlag, noe som vil utbedres med ny
turvei. Det er imidlertid ingen tvil om at enkelte bakker vil oppleves som utfordrende,
f.eks. av rullestolbrukere uten motor og turgåere med barnevogn.
Dette innebærer at turveien ikke blir universelt utformet med tanke på stigningsvinkel.
Veidekke vil være universelt utformet, men ikke asfaltert. Helningsvinkel på turvei (i
bredden) vil bli forsøkt utformet universelt (< 2,5 %).
Farge på veidekke skal skille seg ut fra tilgrensede grøfter/sideareal (grå grus mot grønn
vegetasjon). Turveien vil bli belyst.
Hele turveien skal ha 3 meters bredde med unntak av der automatisk freda kulturminner
ligger.
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5.8.

Sosial infrastruktur

Planen innebærer at det blir lagt bedre til rette for fersel i området for alle, også syklister,
rullestolbrukere og folk med barnevogn. Det vil bli lettere å sykle f.eks. mellom Veavågen
og Kopervik, og turgårer kan ferdes gjennom området også etter mørket, da turveien vil bli
bygget med belysning langs traseen.

5.9.

Grønnstruktur

Det er planlagt 2 rasteplasser langs turveien (T2). Fra nord mot sør:
1) FRI10: Rasteplassen har flott utsikt mot vågen, men ligger vindutsatt til.
2) FRI11: Området er et naturlig furuskogsområde med noen naturlige lysninger.
Området skal tilrettelegges nærmest turveien med bord/benker, for øvrig skal
området være et «skogslekeareal», f.eks. tilrettelagt med klatretau, balansebord o.l.
For øvrig skal det settes opp skilt om steinalderlokalitene/automatisk freda kulturminner
ved begge lokalitetene som krysser turveien T2 (se ytterligere beskrivelse i kapittel 5.12).

5.10.

Barn og unges interesser

Se beskrivelse under «Grønnstruktur» (forrige underkapittel).

5.11.

Miljø- og naturmangfoldskonsekvenser

Planforslaget har ingen større negative miljøkonsekvenser.
Turveien som reguleres er for det meste av strekningen allerede opparbeidet. Det er ca 160
meter i nord, i tillegg til en liten utvidelse i bredden av turvei som trengs av arealinngrep.
Langs turveien er det registrert ulike fremmede arter. Turveien vil ikke føre til økt
spredning av disse artene. Se også eget notat angående fremmede arter.
Av arter som har spesiell verdi er det registrert gulspurv, gråsisik, lomvi, gjøk, taksvale,
vipe, stær, brunskjene, lappvier. Den geografiske nøyaktigheten av disse registreringene
varierer. Lomvi (kritisk truet) er tilknyttet sjøen, og vil ikke påvirkes av turveien. Vipe
(sterkt truet) brukte tidligere område rundt Veavarden, men området er utgått som
hekkeområdet. Vipa brukte ikke området nær turveien, og vil ikke påvirkes negativt av
turveien. Dette gjelder også andre vadefugler som rødstilt, tjeld og storspove. Alle er
forsvunnet fra området etter at industriområdet ble etablert. Gulspurv (ansvarsart),
gråsissik (ansvarsart), gjøk (nær truet), taksvale (nær truet) og stær (nær truet) er alle
registrert i området "Revur, Brekkeosen". Det er derfor grunn til å tro at registreringen er
sørøst for turveien. Gulspurv og gråsissik er sett og registrert på matleting en gang i dette
området. Gjøk er hørt og registrert i området tre ganger. 2 taksvaler er sett og registrert en
gang. Et par stær er sett og registrert en gang. Det er ingen spesielle observasjoner av verdi
for reguleringsplanarbeidet i disse registreringene. Arealene langs turveien vil naturligvis
inneholde plante, dyre- og fugleliv. Turveien vil ikke påvirke de artene som er omtalt her.
Dette understrekes av at det pr nå allerede er etablert turvei i området.
Kunnskapsgrunnlaget av arter og effekten av påvirkninger ansees som godt, jmf
naturmangfoldloven (nml) § 8. Derfor kommer ikke føre-var-prinsippet i § 9 til anvendelse.
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Økosystemene, omtalt i nml § 10, vil ikke bli påvirket av tiltaket.
Ut fra nml §§ 11 og 12 skal kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver, samt
man skal bruke miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. For å innfri dette må all tilkjørt
masse må være fri for frø og planterester som kan føre til innførsel av fremmede arter til
området. Det må føres etterkontroll av dette de 3 påfølgende årene etter bygging, og ved
funn må man utføre tiltak som fjerner fremmede arter. Videre må tekniske løsninger ikke
føre til økt drenering og uttørking av våtmark og myr i områdene langs turveien.
Konklusjon:
Tiltaket vil ikke ha negativ innvirkning på naturmangfoldet. Inngrepene blir svært små,
siden turveien allerede eksisterer. Registrerte rødlistede arter eller ansvarsarter i området
vil ikke bli påvirket. Det vil bli satt igang tiltak for å fjerne fremmede arter langs turveien.

5.12.

Kulturminner

Det er avdekket to kulturminner (steinalderboplasser) som er automatisk freda etter
kulturminneloven. Områdene som berører planområdet er avmerket i plankartet som
hensynssone H730_1 og H730_2, og ligger på henholdsvis T2 med tilgrensende friarealer
(FRI3 og FRI6).
Lokalitetene har fått ID-nummer 239399 og 239400 i den nasjonale kulturminnedatabasen
«Askeladden». Lokalitet id 239399 ligger 13-17 meter over havet og det ble her gjort 63
funn. Funnene består hovedsakelig av slått flint, særlig produksjonsavfall som avslag og
biter, men også fragmenter av mikroflekker.
Den andre lokaliteten, id 239400, ligger 13-16 meter over havet og er påvist på begge sider
av turveien. Det ble gjort 98 funn i tilknytning til lokaliteten – fra samme periode som den
første lokaliteten. Funnene består også her hovedsakelig av slått flint, særlig
produksjonsavfall som avslag og biter, men også fragmenter av mikroflekker. Det ble også
funnet en bipolarkjerne i bergkrystall. Langs turveien er det gravd grøfter for å lede vann
på begge sider av turveien. I utkastmassene fra grøftene ble det funnet slått flint, som viser
at grøftene er gravd ned i de funnførende lagene. Lokaliteten anses som skadet i ukjent
omfang i den delen som ligger i dagens turvei, da det er uvisst om det er gjort gravearbeid
i bakken under stien som har ført til ytterligere skade på lokaliteten under turveien.
I området ved lokalitet id 239399 kan inngrepene holdes utenfor lokaliteten og
fylkesrådmannen har bedt Karmøy kommune vurdere å flytte turveien noen meter mot
vest. Eventuell belysning/ledningsgrøft kan etableres på vestsiden av turveien. Dersom en
forflytning lengre vest ikke lar seg gjøre, er det mulig å søke om dispensasjon fra
fredningsvedtektene i kulturminneloven, jf. § 8.1 da tiltakene hovedsakelig berører
lokalitetens sikringssone og et område som anses som forstyrret.
Når det gjelder id 239400, er fylkesrådmannens anbefaling at turveien blir liggende urørt
her. Dersom det er nødvendig med en ledningsgrøft, kan det søkes om dispensasjon fra
fredningsvedtektene i kulturminneloven, jf. § 8.1 med vilkår om at den eksisterende
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grøften blir benyttet. Dersom det likevel skulle være behov for å gjøre ytterligere tiltak,
eksempelvis drenere, fylle på med grus eller andre tiltak som krever inngrep i grunnen,
kan man søke om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8.1 for å få tillatelse til inngrep i
kulturminnene.
Kommunal oppsummering:
Da kommunen har besluttet ikke å legge turvei og rasteplass utenfor kulturminnene, har
kommunen i forbindelse med reguleringsplanforslaget – som et ledd i å sende
planforslaget ut på offentlig ettersyn – bedt om dispensasjon fra kulturminneloven fra
Rogaland fylkeskommune, for de tiltak som planen omfatter. Dispensasjon er gitt i brev fra
Rogaland fylkeskommune, datert 26.03.20. Planbestemmelser (fellesbestemmelser) gir
føringer for bruk av området innenfor båndleggingssonene for kulturminnene, deriblant at
det ikke tillates å grave i grunnen, og at turveien ikke skal være bredere enn dagens tursti
innenfor båndleggingssonene.
Samtidig ønsker kommunen å skilte funnene med informasjon om hva som er ligger i
grunnen – til glede for turgårere/nærmiljøet.

5.13.

Støy og forurensing

Planen for ingen konsekvenser mtp. støy, luftkvalitet eller forurensning.

5.14.

Anleggsfasen

Turveien er regulert med 7 meters bredde, selv om selve turveien kun skal være 3 meter
bred. Dette gir rom for anleggsarbeid på begge sider av turveien, inklusiv grøfting og
ledninger til belysning.
Det er satt plankrav om at hele turvei-formålet kan benyttes i anleggsfasen, men at
sidearealer må tilsås med lokale arter når anlegget ferdigstilles. Videre er det satt maks
krav om vekt på gravemaskin og at det generelt skal brukes lette maskiner i
anleggsarbeidet.

5.15.
Folkehelse
Folkehelseloven sier dette om kommunens ansvar for folkehelse:
§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse,
bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen
mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting.
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Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd,
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for
samarbeid med frivillig sektor.
Faktorer som kan gi positive bidrag til folkehelsa er blant annet gode boforhold med
nærhet til urban friluftsliv, natur/landskaps- og opplevelskvaliteter, gode gang- og
sykkelveiforbindelser, sosiale møteplasser mv. Planforslaget legger til rette for alt dette,
ved å gjøre en nærtursti lettere tilgjengelig for større befolkningsgrupper, og samtidig
tryggere da turveien blir belyst. Større bredde og bedre belegg på turveien vil åpne traseen
for syklende, noe som også gir kortere sykkelavstand mellom Veavågen og Kopervik.
Rasteplasser tilrettelagt for sosiale aktiviteter, lek mv. gir økt opplevelsesmulighet av
nærmiljøet og naturen rundt. Informasjon om steinalderboplasser langs turveien gir
befolkningen bedre kjennskap til lokal historie og økt lokalidentitetsfølelse.
Turveien vil bli belyst, noe som vil virke kriminalitetsforebyggende i forhold til dagens
ubelyste tursti.
Som negativ faktor kan en mer tilrettelagt turvei føre til økt ferdsel langs turveien, samt at
naturfølelsen langs dagens mer «naturlige» tursti kan fremstå som mer «adskilt» fra
naturen. Dette er alltid et paradoks ved tilrettelegging av nærturer i naturen. Jo bedre
tilretteleggingen gjøres, ikke minst gjennom å gjøre turveien universielt utformet, jo mer vil
den fremstå som et bebygd element i naturen.
Kommunen har likevel her lagt vekt på at tilrettelegging for flere befolkningsgrupper, med
særlig fokus på syklende og som en trygg nærturtrase med belysning, er viktigere enn å
bevare traseen mest mulig urørt. Planforslaget vil ha en klart positiv virkning på
folkehelsa.

5.16.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for
kommunen

Planen medfører at turveien må anlegges med belysning. Det er ingen rekkefølgekrav for
opparbeidelse av hele turveien.
Det er søkt om, og mottatt, midler for opparbeidelse av turveien. Slik sett har planforslaget
ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen (anleggskostnader), foruten
fremtidig vedlikehold av turvei, rasteplasser og gatelys (inklusiv strøm).
Ved utbedring av turveien, kan det bli behov for å erstatte gamle beitegjerder langs
turveien med nye. Selve turveitraseen skal kjøpes og overdras til kommunen, som ny
grunneier av disse arealene. Også disse kostnadene vil i utgangspunktet bli dekket av
mottatte midler for opparbeidelse av turveien.
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Parti fra dagens turvei, mellom de planlagte rasteplassene FRI10 og FRI11. Foto: Aage Steen Holm/Karmøy
kommune.
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6. ROS - analyse
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse, som ligger vedlagt.
Det er gjennom analysen kun funnet tre elementer som gir grunnlag for avbøtende tiltak.


Punkt 18. Automatisk fredet kulturminne:
Dagens sti krysser to eldre steinalderboplasser som er avdekket i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. Rogaland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv har i
brev av 26.03.20 gitt dispensasjon fra fredning for tiltak gjennom planen.
Reguleringsplanen regulerer hva som tillates innenfor båndleggingssonene for
kulturminnene.
Avbøtende tiltak:
Ingen avbøtende tiltak ut over det det som er fastsatt i planbestemmelsene, er
nødvendig.



Punkt 29 og 42. Energiforsyning og høyspentlinje:
En høyspentlinje krysser Revurvegen. Det er ikke planlagt å gjøre tiltak i området,
evt. kun utskiftining av eksitserende lysmaster langs veien.
Avbøtende tiltak:
Det blir lagt inn en hensynssone-faresone i plankartet med tilhørende bestemmelser
som sikrer minimumshøyde mellom vei og kryssende høyspentlinje. Tiltak innenfor
faresonen krever også tillatelse fra netteier (Haugaland Kraft).

Med de avbøtende tiltak som er foreslått over, vil risiko havne på grønt for de tre nevnte
punktene, og ingen ytterligere tiltak er nødvendige.
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7. Vedlegg


ROS-analyse



Rapporter



o

Arkeologisk registrering Turvei Sletten - Revur – Veavågen, Rogaland
fylkeskommune, rapport 9/2018

o

Kartlegging av fremmede arter i vedlegg 1 til forskrift om fremmede
organismer, FOR-2015-06-19-716, Karmøy kommune ved naturforvalter
Peder Christiansen, 2019. Med kartvedlegg.

Illustrasjon: Mulig turvei-profil (turvei, sidegrøfter, hvilelommer), ulike alterantiver
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Rapport 9
2018

Arkeologisk registrering
Turvei Sletten -Revur - Veavågen

Seksjon for kulturarv
Kulturavdelingen

Gnr. 5, 71 Bnr. flere
Karmøy

Figur 1: Oversikt over en av lokalitetene påvist ved registreringen, id 239399. Foto nr.: 8.

Navn på sak:

Detaljregulering turvei sletten/ Revur Veavågen

Saksnummer:

17/7066

Saksbehandler:

Nora Pape/ Angunn Skeiseid

Tiltakshaver:

Karmøy kommune/ Friluftsrådet Vest
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Registrering utført:
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Lars S. Sørensen og Marianne Enoksen
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Steinalder
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Befart av Arkeologisk museum:
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Forord
Kulturavdelingen ved Rogaland fylkeskommune er førsteinstans og den regionale
kulturminnemyndigheten. Fylkeskommunen har, med få unntak, det formelle
forvaltningsansvaret for alle kulturminner. I tillegg har fylkeskommunen ansvaret for å
gjennomføre arkeologiske registreringer av automatisk freda kulturminner.
Etter å ha mottatt en plan gjør fylkeskommunen en faglig vurdering om planen kan kom me i
konflikt med kjente og ukjente automatisk freda kulturminner. I områder der det er potensiale
for konflikt, kan det bli nødvendig med en arkeologisk registrering. Med automatisk freda
kulturminner menes alle kjente og ukjente kulturminner som dateres til før 1537, samiske
kulturminner eldre enn 100 år og stående byggverk eldre enn 1649. Arkeologiske
registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd.
I denne rapporten er resultatene fra den arkeologiske registreringen presentert. Rapporten
gir opplysninger om arbeidet som ble utført, hvilke typer kulturminner som ble funnet og
utstrekningen av disse.
En god oversikt over de vanligste typene av kulturminner i Norge finnes i boka «Kulturminner
i Norge» av Harald Jacobsen og Jørn-R. Follum.
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1 Sammendrag
I forbindelse med en oppgradering av en eksisterende turvei langs sørsiden av Veavågen,
mellom Sletten og Revurvegen, ble det foretatt en arkeologisk registrering i perioden 20.0418 – 24.04.18. I forkant av registreringen ble det gjennomført en befaring av planområdet, og
det ble da funnet slått flint og rhyolitt ved en opparbeidet plass. Deler av undersøkelsen gikk
derfor med på å undersøke hvorvidt disse funnene stammet fra de påførte massene, eller om
det var funn fra en steinalderlokalitet som var forstyrret som følge av opparbeidingen av
plassen. Denne delen av registreringen belastes ikke tiltakshaver.
Det ble påvist to steinalderlokaliteter i løpet av registreringen.
Id 239399, ligger 13 – 16 moh., ved den opparbeida plassen sør i turløypa, og er forstyrret
av denne. Undersøkelsen viste at funnene fra befaringen ikke kom fra påførte masser i
nordvestre del, men fra omrotet grunn sørøst på plassen. Det har trolig vært en liten flate på
dette stedet som har blitt utvidet med påført masse og planering. Lokaliteten er ikke
fullstendig avgrenset mot nord og nordøst, men terrenget gir en noenlunde naturlig
avgrensing. Tre positive prøvestikk rundt den opparbeida plassen viser at lokaliteten er noe
større, og at den særlig strekker seg noe lenger nord. Funnene består hovedsakelig av
avslag og biter, men også en del mikroflekker. Tre prøvestikk er funnførende, med 63 funn
totalt. En konsentrasjon av funn finnes i PS M2 som ligger rett øst for de påførte massene.
Lokaliteten er dårlig bevart på grunn av inngrepene som er gjort på flaten.
Id 239400, ligger på en skjermet flate vest for Veavågen, 14 – 16 moh. Flaten er svakt
hellende, og avgrenses av bratte skråninger mot vågen. Lokaliteten er kun påvist langs
turstien, og er derfor ikke fullstendig avgrenset. Det ble gjort funn i en lengde på ca. 25 m
langs stien. Stien går sør for flaten, og det er sannsynlig at lokaliteten strekker seg utover en
stor del av flaten. Trolig er den påviste lokaliteten utkanten av et større boplass/
aktivitetsområde. Tre stikk er funnførende, med 98 funn totalt. Materialet består av avslag og
biter i flint, samt flere mikroflekker/ mikroflekkefragmenter. Det er grøftet langs den
eksisterende turstien for å lede vannet til en bekk som går på østsiden av lokaliteten, og
dette har ført til at deler av lokaliteten er omrotet og forstyrret langs turstien.
De to påviste lokalitetene kommer i konflikt med planene for utbedring av tursti. Begge
lokalitetene preges av moderne inngrep og forstyrrelser som allerede er gjort langs traseen.
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2 Rammene for undersøkelsen
2.1 Bakgrunn
Bakgrunn en for undersøkelsen
Karmøy kommune/ Friluftsrådet vest har varslet utbedring av en turvei langs sørsiden av
Veavågen med nytt dekke og belysning. Området ble befart 18.08.17, der det ble klart at
potensialet for automatisk fredete kulturminner, særlig i form av steinalderboplasser var høyt.
Ved befaringen ble det funnet slått flint og rhyolitt ved en opparbeidet plass som opprinnelig
lå inne i planen, men ble tatt ut på grunn av funnene som ble gjort ved befaringen. Det måtte
undersøkes hvorvidt disse funnene kom fra påførte masser, eller fra en steinalderlokalitet
som var forstyrret av plassen. Denne delen av registreringen blir ikke belastet tiltakshaver.

Geografisk plassering
Veavågen ligger på vestsiden av Karmøy, nord for Boknafjorden. Planområdet følger vågen
på sørsiden, fra Revur, innerst i vågen til Storhallen på Sletten.

Figur 2: Kart over Rogaland med Veavågen innfelt. Planområdets plassering markert med rød
rute.
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Tidligere registrerte kulturminner i område t
Nærmest planområdet ligger et gravminne på toppen av en liten høyde, og det skal ha vært
et gårdsanlegg på andre siden av Brekkosen tidligere. Veavågen har vært et sund med
sterke tidevannsstrømmer da vannstanden var høyere. Dette må ha ført til gode fiskeforhold,
som gjenspeiles i en rekke steinalderlokaliteter langs sundet på begge sider.

Figur 3: Skjermdump fra Askeladden med kulturminner i området.

Askeladden ID

Type

Datering

Avstand til planområdet

24564

Gravminne

Jernalder

120 m V

54183

Gårdsanlegg

210 m V

54179

Funnsted flintavslag

Jernalder
middelalder
Steinalder

212713

Steinalderboplass

135027

Steinalderboplass

Eldre/ Yngre
steinalder (MMSM, TN-MNb )
Yngre steinalder
(TN)
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425 m Ø
565 m NV

670 m NNØ

2.2 Metode
Overflatesøk
Ved overflatesøk blir det gjort en systematisk gjennomgang av området for å finne freda
kulturminner som er synlige på markoverflaten. Overflatesøk kan også være et ledd i
planleggingen av registrering med sjakting og/eller prøvestikking. Eksempel på synlige
kulturminner er røyser, gardfar, geiler, tufter, helleristninger, kullgroper, jernvinneanlegg,
bygdeborger, hulveier og fangstanlegg.

Prøvestikking
Prøvestikking er en arkeologisk metode som i hovedsak benyttes for å påvise
steinalderlokaliteter. Et prøvestikk er et ca. 50 x 50 cm stort hull som graves med spade ned
til antatt steril undergrunn. Massene blir vannsåldet i 4 mm nettingsåld slik at funn i form av
redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir synlige i såldet. Stikket
graves og dokumenteres etter stratigrafiske lag for å få god kontroll på hvilke lag som er
funnførende. I enkelte tilfeller vil gravemaskin bli brukt for å fjerne jordlag som ligger over de
lagene man ønsker å undersøke med prøvestikking. Dette vil spesielt være aktuelt i
flyvesandsområder og i områder der det er kjent at det er opparbeidet mye masse i nyere tid.
Avstand mellom prøvestikkene vil variere, blant annet ut fra topografiske forhold,
forhistoriske strandlinjekurver og antatt potensiale.

Innmåling
Innmålingsutstyret som brukes er en GPS CPOS RTK med en nøyaktighet på 2 cm.
Der det ikke er hensiktsmessig å bære med seg en CPOS blir det brukt en Garmin tur GPS.
Denne har en nøyaktighet på ca. 0,5 – 4 m.
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Periodeinndeling
Hovedperiode

Underperiode

Ukalibrert, BP

Kalibrert, f. Kr / e. Kr

Tidligmesolitikum

10000 – 9000 BP

9200 – 8100 f. Kr

Mellommesolitikum

9000 – 7500 BP

8100 – 6400 f. Kr

Senmesolitikum

7500 – 5200 BP

6400 – 4000 f. Kr

Tidligneolitikum

5200 – 4700 BP

4000 – 3300 f. Kr

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 BP

3300 – 2600 f. Kr

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 BP

2600 – 2300 f. Kr

Senneolitikum

3800 – 3500 BP

2300 – 1800 f. Kr

Eldre bronsealder

Periode I – III

3500 – 2900 BP

1800 – 1200 f. Kr

Yngre bronsealder

Periode IV – VI

2900 – 2440 BP

1200 – 500 f. Kr

Førromersk jernalder

2440 – 2010 BP

500 – 0 f. Kr

Romertid

2010 – 1680 BP

0 – 400 e. Kr

Folkevandringstid

1680 – 1500 BP

400 – 570 e. Kr

Merovingertid

1500 – 1210 BP

570 – 793 e. Kr

Vikingtid

1210 – 1000 BP

793 – 1030 e. Kr

Eldre steinalder
(mesolitikum)

Yngre steinalder
(neolitikum)

Eldre jernalder

Yngre jernalder

Middelalder
Nyere tid

Tidlig middelalder

1030 – 1130 e. Kr

Høymiddelalder

1130 – 1350 e. Kr

Senmiddelalder

1350 – 1537 e. Kr

Etterreformatorisk tid

1537 e. Kr <

Figur 4: Periodeinndeling brukt i rapporten.

Strandlinjekurve

Figur 5: Strandlinjekurve for Karmsundet (Prøsch -Danielsen et al. 2006: 25).
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2.3 Praktisk informasjon
Deltagere og tidsbruk
Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20.04.18 – 24.04.18. Totalt ble det brukt 5,6 dagsverk
på registreringen. Lars S. Sørensen og Marianne Enoksen gjennomførte arbeidet.

Annen praktisk informasjon
Værforholdene var varierende. De fleste dagene var det lettskyet og oppholdsvær, men en
dag med mye regn ga noen utfordringer med tanke på dokumentasjon i felt.
Astrid Nyland ved Arkeologisk Museum ble informert per telefon den 24.04.18 om funnene
fra undersøkelsen.
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3 Undersøkelsen
3.1 Generelt om undersøkelsen
Planområdet er ca. 6 - 8 m bredt og følger
den eksisterende turstien som har en bredde
på om lag 2,5 m. Mye av stien ligger også
rundt 20 moh. eller mer. Dette førte til at det
var få steder det var gunstig å prøvestikke på
grunn av den smale traseen og høyden over
havet.

Nøkkeldata for undersøkelsen
Størrelse planområde: 2,78 haa/ 27780 m 2
Antall nye lokaliteter / areal: 2/ 333m2 + 555
m2
Antall prøvestikk positive / negative: 6
positive/ 12 negative

Øst for turstien heller terrenget bratt ned til
sjøen, med enkelte flatere partier. Vegetasjonen består av blandet skog og noe plantet skog.
Flere åpne områder preges av gjengroing og tette einerkratt. På vestsiden av turstien ligger
beitemark i et typisk lyngheilandskap, her består vegetasjonen av gress og lyng. Terrenget
flater noe ut på vestsiden, og preges av et kupert terreng med flere myrflater.
Etter en gjennomgang av hele planområdet med overflateregistrering, ble noen steder valgt
ut som egnet for prøvestikking. Enkelte av områdene var allerede pekt ut som aktuelle etter
befaringen 18.08.17.

Figur 6: Oversikt over planområdet og undersøkte områder.
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Område 1
Område 1 ligger innerst i Veavågen, på vestsiden av Brekkosen, ca. 17 – 18 moh. Fra en
krapp sving i Revurvegen begynner turstien og følger terrenget langs vågen. Et felt med
blandet furuskog ligger på østsiden av stien. Terrenget flater noe ut øverst i et bekkefar i
skogen, og en liten bergknaus ligger nord for flaten og bekkefaret.
Den delen av det flate partiet som ligger innenfor plangrensen ble undersøkt med to
prøvestikk. Prøvestikkene var funntomme og massene besto av fuktig grus og silt. Flaten ble
ikke nærmere undersøkt.

Figur 7: Flyfoto med område 1 og 2.

Område 2
Område 2 ligger 25 m nord for område 1,13 – 17 moh. Her er det en opparbeidet flate, og det
ble gjort funn av slått flint og rhyolitt her da planområdet ble befart. Flaten er bygd opp av en
steinmur som er fylt opp med påførte masser i nordre del. Lengst mot sør er derimot det
opprinnelige terrenget planert og flatet ut. Registreringen viser at funnene fra befaringen
kommer fra de planerte massene, og at det ligger en steinalderlokalitet her som har blitt
omrotet og delvis ødelagt som følge av inngrepene.
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Turstien går vest for flaten, og på vestsiden av stien stiger en bratt bakke opp mot
beitemarken på heien. Nord for den oppbygde flaten heller terrenget nordøst mot vågen,
men mindre bratt enn resten av området; i øst faller terrenget bratt ned mot sjøen. En sti går
fra område 2 og ned til et naust. Sør for flaten ligger bergknausen som ligger mellom område
1 og 2, her er det begrenset med rom for å grave prøvestikk.
Det ble gravd 4 prøvestikk i område 2, hvorav 3 var funnførende.
Det ble funnet en lokalitet innenfor område 2; id 239399.

Figur 8: Flyfoto med område 3 og 4.

Område 3
Område 3 ligger ca. 90 m nordvest for område 2, i en vik i terrenget, 13 – 16 moh. En liten
bekk går gjennom viken, og en større flate med slakk helling ligger nordvest for bekken.
Planområdet skjærer gjennom den sørlige enden av flaten, og er i ytterkanten av en flate
med høyt potensiale for steinalder.
Nord for flaten ligger en høyde som gir bra ly. Vest for turstien ligger en mindre bergrygg. På
østsiden består vegetasjonen av blandet skog med gran, furu og ulike typer løvtrær, det er
lite undervegetasjon i området, men trærne har omfattende røtter. Vest for turstien ligger en
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myr mellom to bergrygger i beitemarken. Vegetasjonen består ellers av gress og lyng med
spredte einer på denne siden av stien.
Det ble gravd 9 prøvestikk innenfor plangrensen i område 3, hvorav 3 var funnførende.
Det ble funnet en lokalitet innenfor område 3; id 239400.

Område 4
Område 4 ligger ca. 30 m nord-nordvest for område 4, 21-23 moh., på toppen av ryggen som
ligger nord for område 4. Det er plantet noe granskog på østsiden av turstien her, og på en
rydning i skogen er det laget en bålplass på en liten flate. Vest for stien er terrenget myrlendt.
Det ble gravd to prøvestikk innenfor plangrensen på flaten, begge var negative.

Figur 9: Flyfoto med område 5.

Område 5
Område 5 ligger på vestsiden av turstien og består av et bergfremspring som er beskrevet
som en mulig heller etter befaringen 18.08.17. fremspringet er ikke stort, og det er under 0,5
m fra dråpefallet og inn til bergveggen. En liten bekk går nedenfor bergveggen.
Det ble gravd et prøvestikk inntil bergveggen, dette var negativt.
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3.2 Lokalitet Vea 1 (ID 239399) - steinalderboplass
Nøkkeldata for ID 239399
Gnr/bnr: 71/6, 71/161, 71/162,
71/158
H.o.h:13-17 moh.
Funn: 63 stk slått flint, rhyolitt
Størrelse: 333 m 2
Datering: MM-SM/TN (eldre
steinalder)

Lokaliteten ligger 13 – 17 moh., vest for Brekkosen
som ligger lengst sør i Veavågen. Det ble gjort funn
av slått flint og rhyolitt her under befaringen.
4 prøvestikk ble gravd rundt den opparbeidete flaten
innenfor g/bnr 71/161, 162, hvorav 3 var
funnførende. Flaten er bygd opp av en steinmur
som er fylt med påførte masser i nordre del. Lengst
mot sør er derimot det opprinnelige terrenget planert
og flatet ut. De påførte massene ligger over en
steinalderlokalitet som er forstyrret av inngrepene.

Funnene fra lokaliteten består hovedsakelig av slått
flint, særlig produksjonsavfall som avslag og biter,
men også fragmenter av mikroflekker. Det er ikke gjort diagnostiske funn, men
mikroflekkematieralet og høyden over havet indikerer en datering er eldre steinalder,
sannsynligvis MM-SM (Ballin 1996, Bergsvik 2002, Prøsch-Danielsen 2006).

Figur 10: Flyfoto med lokalitet Vea 1, id 239399.
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Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger på en liten flate i et ellers bratt terreng. Flaten er utvidet med påførte
masser i nord, og er også planert i sørlig ende. Flaten ligger hovedsakelig utenfor traseen
som skulle undersøkes, og en endelig avgrensing mot nord ble derfor nedprioritert. Terrenget
i området, med en tydelig avgrenset flate omgitt av bratte skråninger og en bergrygg i sør,
tilsier at lokaliteten trolig ikke er større enn flaten.

Figur 11: Lokalitet Vea 1, id 239399, sett mot nord. Lokaliteten ligger dels under stien, og dels
under det opparbeidete området, og er påvist i prøvestikk satt rundt den planerte flaten. Foto
nr.: 01.

Sør for flaten ligger en liten bergrygg, mellom denne og den opparbeidete flaten ble det
gravd et positivt prøvestikk, L2. Det ble ikke ansett som nødvendig å grave flere prøvestikk i
den retningen da bergryggen gir en klar avgrensing av flaten. Det er gravd funntomme
prøvestikk sør for bergryggen. Turstien går vest for flaten, med en bratt skråning opp mot
heien lenger inn i landskapet. Et funntomt prøvestikk, L3, ble gravd på vestsiden av turstien.
Et funnførende prøvestikk, M2, er gravd på østsiden av flaten, nedenfor den oppmurte delen.
Prøvestikket ligger på kanten av en bratt skråning ned mot vågen i øst, og lokaliteten anses
som tilstrekkelig avgrenset av det bratte terrenget.
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Figur 12: Lokalitet Vea 1, id 239399. Kart.

Mot nord er det gravd et positivt prøvestikk, M3. Prøvestikket ligger 5,5 m nord for den
opparbeidete flaten, og inneholder vesentlig mindre funn enn prøvestikk M2 og L2 (4 stk. i
M3 vs. 11 i L2 og 31 i M2). Skråningen ned mot sjøen er mindre bratt enn de andre sidene
mot sjøen. Lokalitetens avgrensing mot nord er noe usikker. Med tanke på at funnmengden
tilsynelatende avtar i denne retningen holdes det som sannsynlig at lokaliteten ikke strekker
seg noe særlig lenger mot nord enn det som er påvist. På kartet er det likevel antydet et
område der lokaliteten kan strekke seg noe lenger mot nord enn det som er påvist og
definert som lokalitetens nordlige avgrensing.

Stratigrafi
Det var svært tynt dekke over berg i deler av lokaliteten. Særlig prøvestikk M2, som også er
det mest funnrike, der det ble funnet 31 avslag, splinter og mikroflekkefragmenter i et ca. 20
cm tynt dekke med torv og torvblandet silt over berget. M2 ligger sentralt, mens de
funnførende prøvestikkene som ligger i lokalitetens ytterkanter (L2, M3) har dypere
stratigrafi, med et siltig, grusblandet lag under torven. I prøvestikk L2 fremsto den øvre delen
av stratigrafien som forstyrret, dette må ses i sammenheng med den planerte delen av flaten
som ligger rett ved prøvestikket. I prøvestikk M3 fremsto stratigrafien uforstyrret, men med en
del store stein i bunnen.
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Figur 13: stratigrafiske profiler fra funnførende prøvestikk, id 239399.

De stratigrafiske forholdene preges av de omfattende inngrepene som er gjort i området, og
mye av lokaliteten kunne ikke undersøkes på grunn av inngrepene som sannsynligvis har
skadet store deler av lokaliteten.

Figur 14: PS M2, mot NNV. 31 funn ble funnet i 20 cm torv over berg. Foto nr.: 05.
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Funn
46 stk. slått flint ble funnet i de tre prøvestikkene, med en tydelig konsentrasjon sentralt på
flaten i prøvestikk M2 med 31 stk. Funnene består i hovedsak av produksjonsavfall som
avslag og splinter/ biter, men det er også en stor andel mikroflekkefragmenter; 8 stk,/ 17.6 %.
Fra befaringen 18.08.17, ble det bl.a. funnet en sylindrisk rhyolittkjerne, 2
mikroflekkefragmenter og 14 avslag, totalt er det dermed 63 funn fra lokaliteten.

Datering
Det er ikke gjort diagnostiske funn, men en rimelig datering er eldre steinalder, sannsynligvis
MM-SM. Innslaget av rhyolitt kan peke mot MM/TN. Strandlinjekurven på side 5 i rapporten
støtter dette.

Figur 15: Opparbeidet område innenfor lokalitet Vea 1, id 239399. Foto mot SØ. Foto nr : 02.
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3.3 Lokalitet Vea 2 (ID 239400) - s teinalderboplass
Nøkkeldata for ID 239400
Gnr/bnr: 71/6, 71/161, 71/162,
71/158
H.o.h:13-17 moh.
Funn: 98 stk. slått flint
Størrelse: 555 m 2

Lokaliteten ligger i en vik i terrenget, 13 – 16 moh.
En bekk går gjennom viken og ned til sjøen, og en
større flate med slakk helling ligger på
nordvestsiden av bekken. Turstien skjærer gjennom
den sørlige enden av flaten, og går gjennom
lokaliteten.
Det ble gravd 9 prøvestikk innenfor plangrensen i
område 3, hvorav 3 var funnførende.

Funnene fra lokaliteten består hovedsakelig av slått
flint, særlig produksjonsavfall som avslag og biter,
men også fragmenter av mikroflekker. En bipolar
kjerne av bergkrystall ble også funnet. Det er ikke gjort diagnostiske funn, men en rimelig
datering er eldre steinalder, sannsynligvis MM-SM, basert på mikroflekkematerialet og
strandlinjekurver (Ballin 1996, Bergsvik 2002, Prøsch-Danielsen 2006).
Datering: MM-SM/TN (eldre
steinalder)

Figur 16: Flyfoto med lokalitet Vea 2, id 239400.
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Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger innerst på en flate vest for Veavågen. Flaten er østvendt og heller svakt
ned mot vågen. Nord for flaten ligger en høyde som gir godt med le. På østsiden av stien
preges vegetasjonen av blandet furu- og løvskog, samt noen grantrær som ser ut til å være
plantet. Vest for turstien ligger en mindre bergrygg og en myr som strekker seg noe opp mot
heien. Gjennom myren og flaten går en bekk i øst-vestlig retning langs flatens sørlige kant.

Figur 17: turstien gjennom lokalitet Vea 2, id 239400, sett mot nordvest. Foto nr.: 09.

Lokaliteten er påvist på begge sider av turstien. Avgrensingen er mangelfull, og forholder seg
til planområdet som er undersøkt. Lokaliteten er derfor kun grundig avgrenset langs turstiens
lengdeakse. På grunn av terrengets art er det sannsynlig at lokaliteten er større enn det
undersøkte området, og at det funnførende området strekker seg lenger nord og nordøst enn
registreringen viser. I kartet er det derfor antydet en mulig utbredelse som utelukkende er
basert på topografiske forhold. Kun den delen av lokaliteten som er påvist gjennom positive
prøvestikk er lagt inn i databasen Askeladden med automatisk fredet status, og det
understrekes at det må gjøres ytterligere undersøkelser på begge siden av lokaliteten
dersom den skal avgrenses fullstendig.
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Figur 18: Lokalitet Vea 2, id 239400. Kart. Mulig utbredelse er kun basert på topografiske
forhold.

Det ble gravd 9 prøvestikk i området, og 3 av disse var funnførende. Lokaliteten avgrenses
mot sørøst gjennom to negative stikk på hver side av bekken, samt topografiske forhold som
ulendt og bratt terreng. Mot sør er avgrensingen usikker, og lokaliteten strekker seg inn i
beitemarken. Bergryggen vest for stien avgrenser lokaliteten mot vest. I nordvest ligger et
funntomt prøvestikk, her er det også en brattere stigning opp mot ryggen som ligger på nord
for den store flaten. I nord er avgrensingen av lokaliteten ufullstendig, og er kun gjort i forhold
til turstiens trasé. Videre undersøkelser lenger ut på flaten er nødvendig for å få en
avgrensing av lokaliteten i denne retningen. Det ble ikke prioritert i denne undersøkelsen da
det ville medføre omfattende arbeid utenfor planområdets grenser.
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Figur 19: Lokalitet Vea 2, id 239400, sett fra toppen av vika inn i beitemarka, sett mot nord nordvest. ME sentralt i bildet ved funnførende prøvestikk. Foto nr.: 15.

Langs turstien er det gravd grøfter for å lede vann på begge sider av stien. I utkastmassene
fra grøftene ble det funnet slått flint, som viser at grøftene er gravd ned i de funnførende
lagene. Lokaliteten anses som skadet i et ukjent omfang i den delen som ligger i dagens
tursti. Det er uvisst om det er gjort
gravearbeid i bakken under turstien
som har ført til ytterligere skade på
lokaliteten under stien.

Stratigrafi
Stratigrafien er relativt ensartet i alle
prøvestikkene som er gravd, der lagene
fordeler seg slik: 10 – 15 cm med torv
over 10 – 20 cm gråbrun silt iblandet
grus og småstein over forvitret stein
eller berg. Funnene finnes i overgangen
mellom torvlaget og siltlaget, samt i hele
siltlaget. Det er også gjort funn i toppen
av laget med forvitret stein og berg.

Figur 20: PS M6, profil. Foto nr.: 11.
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Figur 21: Stratigrafiske profiler av funnførende prøvestikk, id 239400.

Funn
Totalt ble det funnet 98 stk. slått flint og bergkrystall fordelt på tre prøvestikk. Det er en
tydelig konsentrasjon i prøvestikk M6, der det ble funnet 57 stk. Artefaktmaterialet består
hovedsaklig av avslag og biter, men det finnes også mikroflekkefragmenter (10 stk.), og en
bipolar kjerne i bergkrystall. Råstoffet består av flint, med unntak av den bipolare kjernen i
bergkrystall.

Figur 22: Utvalg funn fra Vea 2, id 239400: Mikro flekkefragment, avslag i flint , bipol ar kjerne i
bergkrystall, avslag i flint . Foto nr.: 16.
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Datering
Det er ikke gjort diagnostiske funn, men en rimelig datering er eldre steinalder, sannsynligvis
MM-SM. Strandlinjekurven på side 5 i rapporten indikerer også en datering til eldre
steinalder.
Det ble tatt ut en kullprøve fra prøvestikk M6, lag 3 som ble sendt til datering ved ETH.
Prøvematerialet var magert, da det ikke var så mye kull i laget som antatt.
Dateringsresultatet gir en kalibrert datering til 1738 – 1696 BC, noe som tilsvarer
begynnelsen av eldre bronsealder. Dette er en datering som er vesentlig yngre enn
artefaktmaterialet tilsier. Prøven kan være forurenset av overliggende lag, senere aktivitet i
området, eller prøveuttaket selv. Da det ofte kan knyttes noe usikkerhet til prøvens kontekst,
så opprettholdes dateringen til eldre steinalder, basert på utvalget av funn som ble gjort i
samtlige funnførende prøvestikk.

4 Konklusjon
To automatisk fredete lokaliteter ble påvist ved denne registreringen, id 239399 og 239400.

STAVANGER 14.06.18
Marianne Enoksen
.................................................................
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Funnliste
Lokalitet Vea 1 (ID 239399)
F nr.

Gjenstand/beskrivelse:

Materiale:

Kontekst:

1

1 sylindrisk ryolittkjerne, 5 avslag i
flint

Flint, ryolitt

2

1 avslag i kvarts, 2 mikroflekker, 8
avslag/ bit

Flint, kvarts

Funnet på
overflaten ved
befaring av
området.
Funnet på
overflaten ved
befaring av
området.
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Prøveliste
Lokalitet «Vea 2» (ID 239400)
Daterte prøver
KP nr.

Struktur:

Uttak av prøve fra:

Dato:

Kp 1

PS M6

Lag 3 (28 – 34 cm)

24.04.18
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Dateringsresultat:

Prøvestikkliste
Lokalitet Vea 1 (ID 239399)
Positive stikk
PS nr.
L2

Størrelse
(cm) :

Dybde
(cm) :

Lag (cm) :

50 x 50

65

0 – 10: Torv
10 – 33: Grå silt iblandet
grus og stein.
33 – 51: Gulbrun, lett
sandholdig silt iblandet
mye grus og stein.
51 – 65: Mørkebrun siltig
sand med grus og stein.

M2

45 x 45

25

M3

45 x 45

55

Funn :

Ant .

(flint om ikke annet er
bemerket . Dybde i cm )

22 – 32 (lag 2):
2 avslag/ bit

11

32 – 48 (lag 3):
3 avslag/ bit

48 – 65 (lag 3, 4):
1 flekkefragment, 5
avslag/ bit
0 – 10: Torv, funnførende. 5 – 10 (lag 1):
2 mikroflekkefr., 3
10 – 25: mørk brun silt
avslag
med grå grus og stein.
Mye nevestor stein og
forvitret berg i bunnen.
10 – 25 (lag 2):
Berg under. Funnførende. 1 kvartsavslag, 5
mikroflekkefr., 20
avslag/ bit
0 – 15: Torv
15 – 25 (lag 2):
15 – 35: Brun silt med
1 avslag
småstein og litt kull. En
del større steiner i
25 – 35 (lag 2):
overgangen til torven.
3 avslag/ bit
Funnførende.
35 – 55: Brun sand og
grus med mye stein i ulik
størrelse. Berg under.
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4

Negative stikk
PS nr.

Størrelse (cm) :

Dybde (cm) :

Lag (cm) :

L1

50 x 53

32

L3

50 x 45

37

0 – 28: Torv, iblandet stein og grus.
28 – 32: Homogen, mørkgrå sandholdig
silt, mye stein og grus.
0 – 15: Torv
15 – 37: Homogen, mørkebrun siltig
sand iblandet mye stein og grus. Steinur
under.
25

M1

45 x 45

40

0 – 10: Torv
10 – 15: Grov grus og småstein
15 – 40: Sandblanda, grov grus og
småstein med større stein. Store steiner i
bunnen.

Lokalitet Vea 2 (ID 239400)
Positive stikk
PS nr.
M6

M8

L8

Størrelse
(cm) :

Dybde
(cm) :

Lag (cm) :

45 x 45

58

0 – 15: Torv
15 – 28: Mørk brungrå silt
og sand, mye småstein
og nevestor stein.
Kullholdig. Funnførende.
28 – 35: Brun silt og grus,
mye nevestor stein og
småstein. Funnførende.
35 – 58: Brun silt og
forvitret stein.
Funnførende.

40 x 40

50 x 50

63

42

Funn :

Ant .

(flint om ikke annet er
bemerket. Dybde i cm)

0 – 20: Torv
20 – 25: Torvblandet grus
og siltig sand.
25 – 50: Grå grus og silt
med mye stein.
Funnførende.
50 – 63: Forvitret berg,
fuktig.

0 – 6: Torv
6 – 20: Gulbrun, siltig
sand iblandet mye stein
og grus.
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20 – 28 (lag 2):
5 avslag

57

28 – 34 (lag 3):
1 mikroflekke, 15
avslag/ bit
34 – 44 (lag 4):
1 bergkrystall (bipolar
kjerne?), 2
mikroflekkefr., 32
avslag/ bit (1 ryolitt?
1 ukjent bergart)
44 – 50 (lag 4):
1 mikroflekke
13 – 23 (lag 1, 2):
3 mikroflekkefr., 2
avslag

36

23 – 35 (lag 3):
1 mikroflekkefr., 2
flekkefragm., 24
avslag/ bit
35 – 45 (lag 3):
1 mikroflekke, 3
avslag/ bit
5 – 12 (lag 2):
3 avslag/ bit
12 – 27 (lag 2, 3):
2 avslag

7

20 – 42: Lys grå,
grusholdig sand med mye
stein.

27 – 40 (lag 3):
2 avslag

Negative stikk
PS nr.

Størrelse (cm) :

Dybde (cm) :

Lag (cm) :

M4

45 x 45

40

M5

45 x 45

27

M7

45 x 45

40

M9

40 x 40

45

L7

50 x 45

37

L9

50 x 50

40

0 – 13: Torv
13 – 25: Grå silt med litt småstein og
mye nevestor stein
25 – 40: Gråbrun grus og stein.
0 – 8: Torv
8 – 25: Gråbrun grus og siltig sand, en
del småstein og større steinfragmenter.
25 – 27: Forvitret berg.
0 – 20: Torv
20 – 40: Gråbrun silt og mye stein i ulik
størrelse. Berg under.
0 – 20: Torv
20 – 45: Gråbrun sand og grus, siltig.
Mye stein.
0 – 10: Torv
10 – 30: Lys gråbrun sand med grus.
30 – 37: Lys grå sand med mye stein og
grus. Forvitret berg under.
0 – 10: Torv
10 – 40: Homogen, lett sandholdig silt,
iblandet mye stein.

Negative stikk ikke tilknyttet lokalite te ne
PS nr.

Størrelse (cm) :

Dybde (cm) :

Lag (cm) :

L4

45 x 45

35

L5

45 x 45

35

L6

50 x 50

40

0 – 25: Torv
25 – 35: Homogen, lys grå sand iblandet
mye stein. Berg under.
0 – 7: Torv
7 – 23: Homogen, grå sand med mye
stein.
23 – 45: Homogen, gul sand iblandet
mye grus og stein.
0 – 8: Torv
8 – 27: Homogen, grå sand med mye
stein.
27 – 40: Homogen, gul sand iblandet
mye grus og stein.
27

Fotoliste
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Motiv

Retning

Dato

Sign.

Opparbeidetplass
Opparbeidetplass
Område1
Område1
PSM2
PSM3
LokalitetVea1, id 239399
LokalitetVea1, id 239399
LokalitetVea2, id 239400
PSM6
PSL8
PSM8
OversiktVea2 fra beitemarka.
OversiktVea2 fra beitemarka.
Utvalgav funn fra Vea2.
Bipolarkjerne i bergkrystall,Vea2.

N
SØ
N
SSV
NNV
SSV
SØ
N
NV
SSØ
NØ
NØ
V
NV

20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
LSS
ME
LSS
LSS
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Dateringsrapport

Sample-

Sample

Nr.

Code

Description

Code- Material
Nr.

ETH-89199KP1-M6 layer 3
ETH-89200KP1-M4 layer 2
ETH-89201KP1-M1 layer 3
Exclaimer:

Sample-

C14 age

Nr.

BP

charcoal ETH-89199
charcoal ETH-89200
charcoal ETH-89201

±1

3367
2485
5235

F14C

24 0,6576 0,0019 -25
23 0,734 0,0021 -27,8
25 0,5211 0,0016 -28,6

Notes:
C14 age (BP)--delta C13 corrected radiocarbon age based
on concentration of 14C measured in sample
BP= Before Present (before 1950 AD)
C13 is a value measured on graphite and might include additional

fractionation

References:
Samples Treatment:
Hajdas, I., 2008. Quaternary Science Journal - Eiszeitalter und Gegenwart 57, 2-24.
Bones Hajdas et al., 2007. Quaternary International 164–165 p. 98–105
Reporting 14C ages:
Stuiver and Polach (1977) Radiocarbon 19(3): 355-363.
Calibrated ages:
All calibrated intervals listed below need to be taken into account
In some cases due to the shape of the calibration curve in the region
of interest, the age of the sample falls into a period of time,
where more precise information about the true age range cannot be given.
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mg C C/N

C13 ±1

‰

14Canalysisgive measureof time for the formation of samplematerial
but not a proof of the authenticity of sampledobject

*C/N ratio is an atomicratio (C/N)*(14/12)

±1

1
1
1

0,99 213,48
1 222,26
1 125,49

Katalog Arkeologisk Museum
S13960/1-4
Boplassfunn fra steinalder fra VEA (5), KARMØY K., ROGALAND.
1)Avslag av flint, kvarts.Antall: 57.
Mål: Stl: 2,8 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: PSL2, M2, M3 Prøvestikkog overflatefunn (fnr. 1 og 2).
2) Kjerne sylindrisk av rhyolitt. Fnr: 1.
Mål: Stl: 5,3 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: Fnr. 1 Overflatefunn
3) Mikroflekke av flint. Antall: 14. Gjenstandsdel:Fragmenter.Antall fragmenter:14
Fnr: M2.
Mål: Stl: 1,6 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: PSM2 Prøvestikk
4) Flekke av flint. Gjenstandsdel:distal. Antall fragmenter:1
Mål: Stl: 1,8 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: L2 Prøvestikk
Funnomstendighet:
Arkeologisk registrering/forundersøkelse
LokalitetsID: 239399
Funnetav: MarianneEnoksen.
Funnår: 2018.
Katalogisertav: Gitte Kjeldsen.
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Notat til oppfølging
Til:

Aage Steen Holm

Kopi:
Fra

: Peder Christiansen

Arkivkode
PLANR 2103

Arkivsaknr./løpenr.
17/895 40123/19

Dato
03.07.2019

RAPPORT, KARTLEGGING AV FREMMEDE ARTER - PLAN 2103
Karmøy kommune regulerer turvei på Vea, plan 2103. I den forbindelse skal arter i vedlegg 1 til
forskrift om fremmede organismer, FOR-2015-06-19-716, kartlegges. Videre skal det lages en
plan for behandling av de fremmede artene i vedlegg 1, som blir funnet innenfor planområdet.
Kartlagte arter
Naturforvalter har vært på befaring i hele planområdet. Befaringen ble foretatt fredag
28.06.2019, og tirsdag 02.07.2019. Det ble funnet to eksemplarer av sprikemispel. Denne står på
lista i vedlegg 1 til fremmedartslisten. Videre ble det funnet en del bulkemispel. Denne står ikke
på listen.
Kart som viser reguleringsplanområdet samt markerer funnsted for sprikemispel er vedlagt.
Tiltak
Karmøy kommune ved parkavdelingen har god erfaring med å fjerne mispler. Mispler kan spre
pærebrann, og parkavdelingen har derfor ved flere anledninger fjernet mispler, på forespørsel
fra Mattilsynet. Tiltaket er å klippe ned misplene. Det kan være greit å flise opp greiene, men
det er ikke nødvendig. Greiner av mispler kan ikke slå rot og spres videre.
Det foreslås tiltak i henhold til anbefaling i NINA Rapport 1432, Fremmede skadelige karplanter
– Bekjempelesmetodikk og spredningshindrende tiltak. Alle mispler innenfor planområdet skal
i forkant eller under byggefasen kuttes ned med greinsaks, og deretter smøres med glyfosat på
snittflaten.
Mispel er en art som spres ved at fulger sprer frø som de eter. Det er derfor naturlig å tro at det
er frø i jordsmonnet innenfor reguleringsplanen. Det er imidlertid små forekomster. I tillegg er
trolig misplene spredt i området rundt reguleringsplan, hvor fulgene har lagt fra seg skit. En
plan for jordbehandling må derfor ta høyde for at det er mispelfrø i jorda. Dette vil i mange
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tilfeller ikke utgjøre en trussel. Jorda kan f.eks både brukes til plen og til matjord, da dette vil
føre til at mispler ikke vil kunne etablere seg på slike arealer.
Peder Christiansen
Naturforvalter

VEIPROFILER TURVEI MED SIDEAREAL: EKSEMPLER
1 meter

2 meter

TURVEG - AVSATT 7 M I PLANKART
3 meter
4 meter
5 meter

6 meter

7 meter

Alternativ 1:
Turveg midt i avsatt formål. Grøfter på hver side

Alternativ 2:
Turveg midt i avsatt formål. Smalere grøfter pga.
terreng, på en side, med tilgrensende
grøntarear/sideareal

Alternativ 3:
Turveg noe forskjøvet, med smalere grøft på
en side.

Alternativ 4:
Turveg noe forskjøvet. Avsatt plass til hvilelomme
for rullestolbrukere/barnevogn mv. i bratte partier.
Smalere veggrøft.

Veggrøft 2 m

Turveg 3 m

Veggrøft 2 m

Sideareal 1 m Veggrøft 1 m

Turveg 3 m

Veggrøft 2 m

Sideareal 1 m

Veggrøft 2 m

Turveg 3 m

Veggrøft 1 m

Veggrøft 1 m

Hvilelomme bakke 2 m

Turveg 3 m

Vegrøft 1 m

Regionalplanavdelingen

Deres referanse:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

17/895-53
Dato: 12.03.2020
Saksnr.: 2020/15328
Dok.nr.: 6
Saksbehandler:
Stefanie Müller

Karmøy kommune: uttalelse til høring detaljregulering Turvei Sletten – Revur,
plan 2103
Det vises til høring til plan 2103, detaljregulering til turvei Sletten – Revur. Plan 2103.
Fylkesrådmannen er positiv til tilrettelegging av en nærturvei som er mest mulig universelt
utformet, og som er et godt folkehelsetiltak, samt et tiltak som kan være et ledd i arbeidet
med å fremme attraktiviteten til klimavennlig ferdsel (sykling, gåing).
Fylkesrådmannen anbefaler kommunen om å ta ut presiseringen, og bruken av et bestemt
sprøytemiddel som omtalt i §2 i planbestemmelsene. Dette vil forutsette at framtidig
skjøtsel er forbundet med bruken av dette middelet, som er omstridt med hensyn til helse
og miljø. Vi anbefaler å erstatte formuleringen med ordlyden «bruk av manuell rydding
som skjøtselsmetode». For litt informasjon om manuell skjøtsel se s. 32 i vedlagt lenke:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonalstrategi-for-villbier.pdf
I tillegg anbefaler vi at det i § 13 i planbestemmelsen brukes ord «skal» i stedet for kan for
å sikre at motorisert ferdsel i området blir forhindret.
Fylkesrådmanns merknader angående automatisk freda kulturminner
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og
arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et
samfunn i endring. I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte
kulturminnene allerede er forstyrret av eksisterende tursti. I planforslaget vises det til at det
er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i dagens trasé, med bestemmelser
som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen finner at detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i
Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny tursti legges på
duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og H570_2
i plankart datert 21.01.20
For nærmere opplysninger om gitt tillatelse til inngrep i kulturminner viser vi til vårt brev
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med vedtak datert 26.03.20. Vi minner om at det er oppgitt særskilte vilkår for tillatelse i
dette brevet, med tilhørende bestemmelser som skal inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
seniorrådgiver

Stefanie Müller
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.
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Saksnr.: 2020/15328
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Saksbehandler:
Marianne Enoksen

Karmøy kommune - gnr 5 bnr 280 mfl på offentlig ettersyn
Konflikt med kulturminne-ID 239399 og 239400: steinalderlokaliteter.
Rogaland fylkeskommune viser til mottatt brev datert 30.01.20 med vedlagt forslag til
detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland. Vi har
fått utsatt høringsfrist til og med 03.04.20. Vi viser også til brev datert 11.03.20 fra Arkeologisk
museum, Universitetet i Stavanger, med tilrådning om tillatelse til inngrep i automatisk freda
kulturminner med id 239399 og 239400, jf. Kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Museets tilrår at
tildekking av de nevnte kulturminnene kan gjennomføres med forslag til vilkår for oppgradering av
allerede etablert tursti.
Innenfor planområdet er det registrert to steinalderlokaliteter som er automatisk fredet i samsvar
med lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd.
Lovhjemmel og myndighet
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Fylkeskommunen/Sametinget er rette myndighet til å fatte
avgjørelse i slike saker, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3
andre ledd.
Beskrivelse av kulturminnene
Rogaland fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registrering av planområdet i 2018. Det ble
registrert to steinalderlokaliteter med id: 239399 og 239400. Begge kulturminnene er automatisk
freda og berøres av planforslaget.
ID. 239399 er en 559 m² stor steinalderlokalitet som ligger 13-17 m.o.h. som er delvis forstyrret av
moderne inngrep i form av opparbeidet snuplass og den eksisterende turveien. Ved registreringen
ble det funnet 63 funn av slått flint, som sammen med beliggenheten, kan datere bruken av
lokaliteten til overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Lokaliteten ble kun påvist på østsiden
av turstien, og det antas at lokaliteten er større i utstrekning enn hva kartfestingen indikerer.
ID. 239400 er en 335 m² stor steinalderlokalitet som ligger 13 – 16 m.o.h. som er delvis forstyrret
av moderne inngrep i form av den eksisterende turveien. Ved registreringen ble det funnet 98 funn
av slått flint som sammen med beliggenheten kan datere bruken av lokaliteten til overgangen
mellom eldre og yngre steinalder. Lokaliteten ble påvist på begge sider av turstien, og det ble
observert slått flint i utkastmasser fra grøfter på begge sider. Lokalitetens utstrekning er trolig
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større enn hva kartfestingen indikerer.
,
Planforslaget
Formålet med planen er å legge til rette for en gruset turvei med 3 meters bredde, inklusiv
belysning på strekningen Revur – Sletten ved Veavågen. Turstien skal gå fra idrettsanlegget
Storhall Karmøy i nord til Revurvegen i sør, og vil følge eksisterende turvei, med unntak av planlagt
turvei mellom boligområdet på Veamyr og Storhall Karmøy. Så langt det lar seg gjennomføre skal
turveien opparbeides mest mulig i henhold til kriterier for universell utforming. Regulering av
området vil gi kommunen hjemmel til opparbeidelse av turveien for å bedre tilrettelegge for en aktiv
hverdag og miljøvennlig transport for befolkningen i Veavågen.
Beskrivelse av planens arealbruk og konflikt med kulturminner
Planforslaget er i konflikt med og vil føre til inngrep i to automatisk freda kulturminner med id
239399 og 239400. Planforslaget innebærer tildekking av kulturminnene med nytt grusdekke på
eksisterende tursti.
Arkeologisk museum, UiS, sine merknader
I brev datert 11.03.20 viser Arkeologisk museum, UiS, til at det er etablert en tursti gjennom de to
automatisk fredete steinalderlokalitetene. Lokalitetene fremstår som forstyrret i de deler hvor
turveien går i dag, mens områdene utenfor turveien i stor grad inneholder intakte boplasslag.
Størrelsen på lokalitetene er antatt å være større i utstrekning enn hva kartfestingen tilsier.
Lokalitetene kan mest sannsynlig dateres til overgangen mellom eldre – yngre steinalder. Området
rundt Veavågen har vært særdeles attraktive i eldre og yngre steinalder. Det ligger flere kjente og
sannsynligvis ukjente boplasser i dette området som har høyt vitenskapelig potensiale og stor
verdi for forståelsen av forhistorien på Karmøy.
Arkeologisk museum, UiS, understreker at dispensasjonen ikke innebærer en frigivning av
kulturminnene, men er en tillatelse til tildekking av de delene av lokalitetene som ligger innenfor
planområdet. Lokalitetsarealet som ligger utenfor planområdet skal ikke berøres av dette tiltaket.
Tilrådningen gis under forutsetning for at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti.
Eventuelle mastefester må etableres utenfor lokalitetenes sikringssoner og strømkabler strekkes i
luftspenn.
Dersom det oppstår endringer i trasevalg eller infrastruktur må dette avklares med
kulturmyndighetene.
Rogaland fylkeskommune merknader og vurdering av saken
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og arbeide for
at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet.
I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte kulturminnene allerede er forstyrret
av eksisterende tursti. Det ble ikke gjort forsøk på å påvise bevarte deler av lokalitetene under den
opparbeida veien da lokalitetene ble påvist, bl.a. på grunn av at bevaringsgraden under ble vurdert
som lav. I planforslaget vises det til at det er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i
dagens trasé, med bestemmelser som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen ser at tiltaket har en samfunnsverdi ved at en utbedring av turveien vil legge til
rette for folkehelse og lokale miljøvennlige transportmuligheter. Arkeologisk museum, UiS, vurderer
de berørte delene av lokalitetene til å være forstyrret av moderne tiltak, mens forskningspotensialet
for de delene som ligger uberørt kan ha høyt vitenskapelig potensiale. Tiltaket berører to

kulturminnelokaliteter med lav opplevelsesverdi, og der det vitenskapelige potensialet for det
berørte arealet anses som lavt. Vurdert opp mot tiltakets samfunnsmessige verdi og allerede
utførte inngrep i kulturminnene mener fylkesrådmannen at det kan gis dispensasjon for at tiltak kan
gjennomføres i tråd med planforslaget.
Fylkesrådmannen finner derfor, etter en samlet vurdering, at detaljreguleringsplan for turvei Sletten
– Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny
tursti legges på duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og
H570_2 i plankart datert 21.01.20 og vedlagt kart over berørte kulturminner datert 27.03.20. Vi gjør
oppmerksom på at kulturminnene er avmerket med feil SOSI-kode i mottatt plankart, og at rett
markering skal være H730. Vi forutsetter at dette justeres i arealdelen før planen vedtas.
Vi gjør oppmerksom på at det kun er den delen av steinalderlokalitetene som ligger innenfor
plangrensa det er gitt dispensasjon for. De delene av steinalderlokalitetene som ligger utenfor
plangrensa må derfor beskyttes mot skade som følge av plantiltak, jf. forbud mot inngrep i
automatisk fredete kulturminner i kulturminneloven § 3. Dette medfører at det eksempelvis ikke må
graves eller kjøres i dette området, og området må heller ikke benyttes til lagring av utstyr etc.
verken under anleggsarbeidet eller når tiltaket er ferdigstilt.
Kulturminnene, med kulturminne-ID 239399 og 239400, skal merkes i plankartet som hensynssone
H730 og gis fortløpende nr. 1, 2 osv.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Innenfor H730_1 og H730_2 ligger to steinalderlokaliteter, henholdsvis id 239399 og 239400,
som er automatisk fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak
som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, eller foreta noen form for fysiske
inngrep i området, jf. Kulturminneloven §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd
avklares med kulturminnemyndighetene. Alle tiltak skal fremmes som reguleringsendring.
Turvei tillates i regulert turveitrasé der det allerede går en eksisterende turvei gjennom
kulturminnene. Turstien skal anlegges på duk over dagens markoverflate og med samme bredde
som eksisterende turvei. Det tillates ikke inngrep i bakken i form av graving av dreneringsgrøfter,
grøfter til infrastruktur o.l. Lysmaster skal ikke etableres innenfor hensynssonene.
Under anleggsperioden skal det tas avbøtende hensyn for å hindre utilsiktet skade på
kulturminnene. Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved kulturminner som
er fredet ved lov. Entreprenør må orienteres om vilkårene som er gitt i bestemmelsene knyttet til
hensynssonene.
Fylkeskommunen skal varsles i forkant av vedlikehold av turstien som kan innvirke på
kulturminnet. Større endringer som berører kulturminner, krever søknad til Rogaland
fylkeskommune.»
Vilkår for dispensasjon
Rogaland fylkeskommune har, som et regionalt organ, myndighet til å fremme innsigelse til forslag
til reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, jf. pbl. §5-4.
Fylkesrådmannen er videre delegert myndighet til å fremme innsigelse i saker som vedrører
automatisk freda kulturminner, jf. delegasjonsreglementet for Rogaland fylkeskommune.
Dispensasjon for inngrep i automatisk freda kulturminner gjennom planvedtaket forutsetter at de
ovennevnte merknadene og tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom de
ovennevnte merknadene og den ovennevnte teksten ikke innarbeides i reguleringsbestemmelsene

er dette brevet å anse som en administrativ innsigelse til planen.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Marianne Enoksen
rådgiver

Vedlegg:
Plankart dater 21.01.20
Kart datert 27.03.20
Brev datert 11.03.20 fra Arkeologisk museum, UiS

Kopi til:
Universitetet I Stavanger
RIKSANTIKVAREN
1
2
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Dispensasjon fra kulturminneloven
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utsnitt av PLANFORSLAG
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Karmøy kommune – plan 2103 - Forslag til detaljreguleringsplan for turvei
Sletten – Revur, Veavågen på offentlig ettersyn
Situasjonskart omsøkt tiltak
Rogaland fylkeskommunes saksnr:
Gnr. Bnr. / adresse
Kommune
Id.nr i Askeladden
Kulturminnetype

2020/15328
Gnr. 5, bnr. 280 m.fl.
Karmøy
239399, 239400
steinalderlokaliteter

Stavanger, dato 27.03.20

Berørt del av id 239399

Figur 1: Kartutsnitt med id 239399.
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Berørt del av id 239400

Figur 2: Kartutsnitt med id 239400.
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Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Vår ref.: 18/ 04795-3

Dato: 11. mars 2020

Karmøy kommune - det aljregulering for t urløype Slet ten / Revur Veavågen plan 2103
- dispensasjon fra kult urminneloven § 8 fjerde ledd for steinalderlokalit et ene I d.
239399 og 239400, gnr. 5, bnr. 280 m. fl.
Arkeologisk museum viser til dispensasjonssøknad oversendt fra Rogaland fylkeskommune av 04.03.2020
(deres. Ref. 2020/ 15328) og oversender herved faglig tilråding med forslag til vilkår for oppgradering av
allerede etablert tursti. Dette innebærer tildekking av deler av de automatisk fredete kulturminnene I d.
239399 og 239400.
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, har behandlet søknaden om dispensasjon fra
kulturminneloven § 8 fjerde ledd i henhold til Riksantikvarens retningslinjer for kulturminneforvaltning
etter lov om kulturminner § 8 og 10 datert 19. juni 2000. Videre viser vi til Forskrift om faglig
ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven (ansvarsforskriften) som trådte i kraft 1.januar 2020.

V u r d er i n g av k u l t u r m i n n er
I dag er det etablert en tursti gjennom de to automatisk fredete steinalderlokalitetene, som mest sannsynlig
kan dateres til overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Lokalitetene fremstår som forstyrret i de deler
hvor turveien går i dag, mens områdene utenfor turveien fremstår i stor grad å inneholde intakte boplasslag.
Størrelsen på lokalitetene er antatt å være større i utstrekning enn hva kartfestingen tilsier.
Området rundt Veavågen har vært særdeles attraktive i eldre og yngre steinalder. Det li gger flere kjente og
sannsynligvis ukjente boplasser i dette området som har høyt vitenskapelig potensiale og stor verdi for
forståelsen av forhistorien på Karmøy.

Ti l r ådn i n g og vi l k år
Arkeologisk museum/ UiS understreker at dispensasjonen ikke innebærer en frigivning av kulturminnene,
men er en tillatelse til tildekking av de delene av lokalitetene som ligger innenfor planområdet.
Lokalitetsarealet som ligger utenfor planområdet skal ikke berøres av dette tiltaket. Tilrådningen gis under
forutsetning for at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti. Eventuelle mastefester må etableres
utenfor lokalitetenes sikringssoner og strømkabler strekkes i luftspenn.
Dersom det oppstår endringer i trasevalg eller infrastruktur må dette avklares med kulturmyndighetene.
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, tilrår dispensasjon fra lov om kulturminner § 8 fjerde ledd
med de ovenfornevnte vilkårene for de automatisk fredete kulturminner I D 239399 og 239400, som er i
konflikt med detaljregulering for turløype, plan 2103.

Ar k eol ogi sk m u seu m
Avdeling for nminner

Universitetet i Stavanger
Postboks 8600
Org. nr. 971 564 679
All post/ e-post som inngår i saksbehandling, bes adr essert
til UiS og ikke til enkeltperson.

Telefon: +47 51 83 26 00
E-mail: post@uis.no
www.uis.no

M ed vennlig hilsen

Sigrid Alræk Dugstad
Pr osjektleder

Astrid Johanne Nyland

Vikar ier ende
avdelingsleder / Pr osjektkoor di nator

Saksbehandler: Sigrid Alræk Dugstad, tlf.: +47 51 83 18 00
Dokumentet er elektronisk godkjent og har der for ikke håndskr evne signatur er
Kopi til: Rogaland fylkeskommune v/ M arianne Enoksen, Riksantikvaren

Vår dato:

Vår ref:

04.03.2020

2017/3137

Deres dato:

Deres ref:

30.01.2020

17/895-53

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - offentlig ettersyn av plan 2103 for turvei Sletten - Revur, Karmøy
Vi viser til oversending datert 30.01.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder offentlig høring av reguleringsplan 2103 for turvei Sletten – Revur. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde og
sideareal med belysning på strekningen Solstein – Revurvegen – Sletten/Storhall Karmøy. Planen
åpner også for enkelte tilrettelagte rasteplasser.
Vår vurdering
Planen ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjø. For å kunne gjøre tiltak etter pbl. § 1-6 første ledd
må det være fastsatt en byggegrense, jf. pbl. § 1-8. Vi kan ikke se at planen har en slik byggegrense.
Vi har derfor faglig råd om at plankartet suppleres med dette.
Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver
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Statens vegvesen

KARMØY KOMMUNE

Postboks 1 6 7
4291

KOPERVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler /telefon:
Kristin Søfteland-Larsson /
40878600

Horing

- Plan 2103

Karmøy

kommune

- detaljregulering

Vår referanse:
20/27115-2

- turloype

Deres referanse:
17/895-53

Sletten/Revur

Vår dato
13.03.2020

i Veavågen

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan
planretningsliner

(NTP), statlege

for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging,

andre nasjonale og regionale arealpolitiske

vegnormalane og at

føringar vert ivaretekne i planlegginga. Til denne

planen uttalar vi oss som forvaltar av riksveg og som statleg fagstyresmakt

med

sektoransvar innanfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesveg 547. Statens vegvesen legg til grunn at drøftingar og
avklaringar knytt til trafikksikkerheit
dei aktuelle vegstyresmaktene.

og framkomelegheit

på desse vegane skjer i dialog med

Vi viser til vår utale frå 22.09.1 7 og kommunalsjef

for teknisk

sin avklaring angåande plan 2107.
Statens vegvesen har ikkje ytterlegare merknader.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Dokumentet

Kristin Søfteland-Larsson

er godkjent elektronisk
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Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

og har derfor ingen handskrevne

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten l l 2
5008 BERGEN

signaturer.
Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
98 l 5 Vadsø

Fra: andreas.sandvik@mattilsynet.no <andreas.sandvik@mattilsynet.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 12.37
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring ‐ Plan 2103 detaljregulering ‐ Turvei Sletten‐Revur Veavågen

Til Hilde B. Kvilhaug ved Karmøy kommune.

Vi viser til melding om detaljregulering i området nevnt i emnefeltet.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet ber om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en
ikke sprer smitte som kan gi planteskade. Se informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskade
Med vennlig hilsen

Andreas Sandvik
førsteinspektør
Mattilsynet, Haugesund, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 5536 Haugesund
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no

Vea Turlag
Veavågen 16.02.2020
Kommentarer fra Vea Turlag til reguleringsplan Karmøy Kommune.
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Vea Turlag ble stiftet 2010 og er registret i Brønnøysund nr 997991915
Vea Turlag har som målsetning vedlikeholde og forbedre eksisterende turstier og tilrettelegging for
trivselstiltak. Vi legger til rette for friluftsliv og friluftsaktiviteter, sammen med Storhall Karmøy
arrangerer vi Vårsletten og Høstsletten, et godt benyttet lavterskel tilbud for alle, uten at det skal
koste noe.
Vea Turlag har i 2019 460 medlemmer og utførte over 600 timer dugnadsarbeid. Mye av
dugnadsarbeidet er handarbeid, men vi benytter også anleggsmaskiner når det er hensiktsmessig.
Turveien fra Storhall Karmøy mot Revursveien var i sin tid hovedveien til Veabygda. Den gamle
kjerreveien har siden vært en mye benyttet turvei. Veavåg Idrettslag henvendte seg til kommunen
tidlig på 1980 tallet for å få oppgradert denne mye brukte turveien. VeaTurlag har ved flere
anledninger vært inne med dugnadsgjengen og også med maskiner for vedlikehold og reparasjoner.
Vea Turlag støtter oppgadering av turveien Storhall Karmøy til Revur, og ønsker turveien med lys og
foreslåtte trivseltiltak velkommen så snart som mulig. Etter nesten 50 års venting skal det bli veldig
fint å få denne oppgradert. Strekningen fra Storhall Karmøy til byggefeltet litt mot vest anser vi ikke
som viktig å få realisert nå, denne strekningen er ikke del av det sti-nettet som er etablert i området.
Saksdokumentene legger heller ikke opp til å bygge denne delen nå. Skal en ha en forbindelse
mellom turveien og byggefeltet i vest, er den naturlige traseen der den grønne stipplede linjen på
kartet litt lenger mot sør, her er en sti som benyttes i dag. Denne stien ligger utenfor planområdet.
Vea Turlag ser turveien mellom Storhall Karmøy og Revur som del av en rundløype med lys.
Rundløypen er beskrevet i saksdokumentene og fortsetter fra Revur med turveien fra Solstein til
Veamyr, videre gjennom byggefeltet Veamyr og Sletten til Storhall Karmøy.
Det mangler veilys fra Solstein til Veamyr, dette må også innarbeides i lysløype prosjektet. Turstien
fra Solstein til Veamyr ligger på kommunal eiendom og det ligger derfor til rette for at arbeidet med
å få på plass veilys langs turveien kan påbegynnes nå. Veilys langs turveien Solstein – Veamyr kan
realiseres som egen jobb, den har ingen tekniske avhengigheter sammen med reguleingen av
turstien Storhall Karmøy til Revur. Det er allerede montert veilys på Revurveien og på byggefeltet
Veamyr. Når en da får montert veilys på turveien som i reguleringsforslaget og fra Solstein til Veamyr
får en endelig ferdigstillt en meget lenge etterlengtet turvei rundløype med lys.
For Vea Turlag
Torbjørn Vea

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI
SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 50/20
Behandling:
Saken ble ikke behandlet i møtet 11.05.20.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR
NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 110/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2113 for Nylandstoppen, Sevland – gnr 12/175 mfl., datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR
NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 19/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Krf 1, MDG 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Nylandstoppen, Sevland – 12/175 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bergitte Hatteland Flatebø
17/5377
Sign:

Arkiv: PLANR 2113
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

08.10.2019
18.02.2020
11.05.2020

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

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

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

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

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

Skisse - situasjonsplan

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

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

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

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

Tilgrensende reguleringsplaner:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rådmannen i Karmøy, 27.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
 Planbestemmelser
 Oversiktskart
 Plankart
 Utsnitt gjeldende reguleringsplaner
 Utsnitt kommuneplan
 Planbeskrivelse
o ROS – analyse
o Skisse situasjonsplan
o Skisse teknisk plan
o Vurdering vedr. truede arter
 Merknader

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

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

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

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.

2. Direktoratet for mineralforvaltning:
DMF har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Nylandstoppen.

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

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

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.

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

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

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

I denne sammenheng vises det også til § 32 som gjelder et belte på 3 meter langs vestsiden av
planområdet:

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

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

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

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

SNITT-A

SNITT-B

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

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

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

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

SNITT-C

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

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

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

§ 38

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

Prinsippbeskrivelse VA-anleggfor Nylandstoppen, Sævlandsvik.
Overvannsledning:
Overvannet fra område blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall mot øst og
resterende mot vest. Østlig område består av 7 boliger som blir tilknyttet eksisterende 600mm rør og
flomtrasse til friområde i øst.
Vestlig område består av 8 boliger som får gravitasjonsledning som vist i planen frem til plangrense
og deretter i åpengrøft frem til bekk / åna.
Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekk / åna ikke blir
merbelastet. Ny privat bekk skal dimensjoneres i teknisk plan.
Høyde ved eksisterende bekk / åna er på ca. kote 7 og laveste etasje på boliger innenfor planområdet
er på ca. kote 15-16 og dette betyr at en evt. nivåstigning i bekk ikke har noen risiko for dette
planområde som ligger på en topp.

Figur 01 Aktsomhetskart for flom i Åna, MaksimalVannstandstigning 2 – 3 m

Vår kompetanse - din sikkerhet

Figur 02 Flomvei

Figur 03 Overvann – Med Fordrøyning magasin mot vest

Vår kompetanse - din sikkerhet

Figur 04 Vestlig nedslagsfelt for overvann

Fordrøyingsvolumet blir ca.21m3 basert på de skisser som er illustrert, men situasjonsplanen er bare
en skisse så dette volum må beregnes riktig i teknisk plan.

Figur 05 Østlige nedslagsfelt for overvann

Fordrøyingsvolumet blir ca.20m3 basert på de skisser som er illustrert, men situasjonsplanen er bare
en skisse så dette volum må beregnes riktig i teknisk plan. Videreført mengde er beregnet basert på
antall boliger og ikke avrenning før, for en vet ikke hvor mye av dette vannet som går til eksisterende
OVrør, derfor ble det valgt en løsning som er 1,5 l pr. boenhet som er en lavere mengde videreført.

Vår kompetanse - din sikkerhet

Spillvannsledning:
Spillvannet ledes østover i ny kommunal vei frem til eksisterende ledning som vist i planen, de 4
vestlige boligene som etableres med underetasje pga. terrengtilpassing blir tilknyttet det kommunale
nettet med privat pumpe som vist i planen.

Figur 06 Spillvann

Vår kompetanse - din sikkerhet

Vannledning:
Vannforsyning til området skal forsynes via ny hovedvannledning (Ø 150) fra eksisterende
150mm ledning som vist i planen. Brannvannsdekningen ivaretas ved at det monteres
brannvannskummer som vist i planen.

Figur 07 Vannledning

Figur 07 Vannledning – Branndekning – Diameter 75m
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Reguleringsformål
I Hensikt med planen
II Fellesbestemmelser
III

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
a. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-3)
b. Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)
c. Lekeplass (Felt f_LEK1)
d. Uteoppholdsareal (Felt f_UTE1)

IV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
a. Kjøreveg (Felt o_V1-2)
b. Gang- og sykkelveg (Felt o_GS1)
c. Fortau (Felt o_F1)
d. Annen veggrunn-teknisk anlegg

V

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
a. Sikringssone – frisiktsone
b. Faresone – høyspenningsanlegg (Felt H370)

VI

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
a. Bestemmelseområde – utforming - støttemur (felt #1)
b. Bestemmelseområde – utforming - overvannshåndtering og flomvei (felt #2)
c. Bestemmelseområde – utforming - sokkeletasje(felt #3)

VII

Rekkefølgebestemmelser

I

Hensikt med planen

§1

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av småhusbebyggelse, det
tilates både frittligende og konsentrert (BF/BK1) med tilhørende anlegg innenfor det
område som på kartet er vist med reguleringsgrense.

II

Fellesbestemmelser

§2

Ved utbygging skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder
bebyggelse og uterom. Bebyggelse og anlegg skal tilpasses terrenget og
omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og
fargevalg. Takform skal være ens for en gruppe bebyggelse.

§3

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for hhv. universell tilgjengelighet og universell
utforming og eventuelle avvik fra gjeldene forskrift skal redegjøres for ved søknad
om tiltak.

§4

Terrengnivået må ikke forandres mer enn plan- og bygningsloven gir rom for. Som
slike forandringer regnes nedskjæringer, terrasseringer, forstøtningsmurer, fyllinger
mv. Forstøtningsmurer opptil 0,5 m kan etableres inntil regulert vegkant der den
ikke er til hinder for sikt i kryss.

§5

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt
felles lekeplass, skal skje i henhold til godkjent teknisk plan i tråd kommunale
normer.
Før det blir gitt igangsettingstillatelse for tiltak, skal det foreligge godkjent teknisk
plan som viser hvordan kjøreveg, fortau, renovasjon, vann/avløp, felles lekeplass,
samt overvann/flomvannshåndtering skal løses.
Flomveg og evt. pumpeanlegg skal være felles.

Ved utarbeidelse av teknisk plan skal brannvannskapasitet dokumenteres. Der
bebyggelse trenger forsterket brannvannskapasitet skal løsning fremgå av teknisk
plan.
Tilpasning til tilgrensende veger utenfor planområdet skal også fremgå av teknisk
plan.
§6

Det skal avsettes områder for felles renovasjon langs o_V2 i tilknytning til
planområdets interne veger. Disse områdene kan ligge utenfor byggegrensen, så
langt de ikke kommer i konflikt med frisikter.

§7

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima-og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.

§8

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av
planen, må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om kulturminner
§ 8, 2. ledd)

§9

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks
varsles.

III

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

a.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (Felt B1-3)

§ 10

I områdene B1-2 skal planbestemmelsene for plan nr. 293, Tostemmen Nord, kapitel
II gjøres gjeldende (tilgrensende plan i øst).

§ 11

I område B3 skal planbestemmelsene for plan nr. 278, Tostemmen, gjøres gjeldende.
Lik arealformålet som i planen er regulert for Boliger (tilgrensende plan i sør).

b.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)

§ 12

I arealformålet BF/BK1 skal bebyggelsen bestå av kombinerte formål, frittliggende
tett småhusbebyggelse og/eller rekke-/kjedehusbebyggelse.

§ 13

Arealformålet BF/BK1 kan deles opp i mindre delområder hvor hvert delområde skal
ha atkomst fra Nylandsvegen. Det opparbeides felles veger i hvert delområde med
snumulighet for hver boenhet.

§ 14

Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 60 % av tomtas netto areal jfr. H-2300
veileder grad av utnytting. Det skal etableres minimum 15 boenheter innenfor
formålet.
Bebyggelse tillates oppført i interne nabogrenser, dette gjelder også i grensen mot
f_UTE1.

§ 15

Bygningers totale byggehøyde skal ikke overstige 9,0 m fra gjennomsnittlig planert
terreng, maks. 8 m ved flatt tak.

§ 16

Boliger skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5
timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl. 15.

§ 17

Det skal anlegges 2 parkeringsplasser pr. boenhet, herav kan 1 parkeringsplass være
garasje eller carport. Dersom det blir bygd felles garasjeanlegg skal det anlegges 1,5
parkeringsplasser til hver boenhet.
2 stk. sykkelparkeringer skal opparbeides pr. boenhet.

§ 18

Garasjer/carporter tillates oppført i tilknytning til boligene med maks byggehøyde
inntil 5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse.
Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og
material-og fargevalg.

§ 19

Ved søknad om byggetillatelse skal det for hvert delfelt utarbeides en utomhusplan
(M1:200) som skal godkjennes av kommunen. Den skal vise:
-

Bygningers plassering og utforming inkl. garasje/carport
Materialbruk på overflater/overganger
Nødvendig belysning av fellesareal
Min. 36 m2 privat hage per boenhet. Privat hage skal være min 6 m dyp.
Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem for både harde og myke
trafikanter
Parkering og snumuligheter inkl. sykkelparkering
Frisiktsone i avkjørsler i henhold til kommunal norm
Utforming av felles utendørs oppholdsarealer i henhold til kommunal norm
Felles renovasjonspunkt. Disse skal driftes og vedlikeholdes av beboerne i
samarbeid

c.

Lekeplass (Felt f_LEK1)

§ 20

Lekeplass skal opparbeides som vist i planen i henhold til kommunal norm.

Det skal være atkomst med bil til felles lekeplass fra sør for vedlikehold mv. Gangsti
skal opparbeides til lekeområde fra sør (Tostemmen) og til alle delområder innen
planen via felles uteområde.

§ 21

f_LEK1 er felles for rettighetshavere innenfor område BF/BK1, samt for
eiendommene på sørsiden av planområdet (mellom planområdet og Tostemvegen,
øst for ånå).

d.

Uteoppholdsareal (Felt f_UTE1)

§ 22

Arealformålet f_UTE1 skal opparbeides som vist i planen. Innenfor område skal det
tilrettelegges gangvei som knytter arealformålet BF/BK1 til f_LEK1.
For den del av område som også omfattes av bestemmelseområde #2 (§ 33), kan det
etableres trase for overvann og flomvei.

§ 23

Område er felles for rettighetshavere innenfor område BF/BK1.

IV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

a.
§ 24

Kjøreveger (Felt o_V1-2)
Arealformålene o_V1-V2 skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kjøreveger
skal opparbeides som vist i planen etter kommunens norm.

§ 25

I nordvestre del av planområdet skal Nylandsvegen stenges for gjennomkjøring mot
Sevland ved oppsett av vegbom. Eier av gnr. 12, bnr. 59 skal gis anledning til å
åpne/lukke bommen for tilkomst til sine eiendommer i øst (dette gjelder også for
offentlige kjøretøy og renovasjon).

b.
§ 26

Gang- og sykkelveg (Felt o_GS1)
Område skal nyttes til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg skal opparbeides
som vist i planen etter kommunal norm samtidig med veganlegget for øvrig.

c.

Fortau (Felt o_F1)

§ 27

Område skal nyttes til fortau. Det skal opparbeides samtidig med o_V1 iht.
kommunal norm.

d.
§ 28

Annen veggrunn-teknisk anlegg
Området kan benyttes til grøfter, fylling og skjæringer for veianlegget. Det kan
legges tekniske føringer og bygges støttemurer innfor arealet.

V

Grønnstruktur

a.
§ 29

Friområde
Område skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Åpen grøft for flomvann og
overvannshåndtering kan etableres i tråd med § 33. Øvrig bebyggelse eller anlegg er
ikke tillatt, heller ikke lagring.

VI

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

a.

Sikringssone – Frisiktsone

§ 30

Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal
det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

b.

Faresone – høyspenningsanlegg (Felt H370)

§ 31

Innenfor område går en høyspentlinje. Det kan ikke etableres innretninger for varig
opphold innenfor fareområde – høyspent.
Dersom høyspentlinjen blir fjernet vil reguleringsformålet faresone utgå og øvrig
arealformål gjort gjeldende.

VI

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

a.

Bestemmelseområde - utforming - støttemur (felt #1)
Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates
ikke høyere enn 2m.

§ 32

b.
§ 33

Bestemmelseområde – utforming – overvannshåndtering og flomvei (felt #2)
Innenfor bestemmelseområde #2, kan det etableres trase for overvann og flomvei.
Traseen skal være felles privat.

c.
§ 34

Bestemmelseområde – utforming – sokkeletasje (felt #3)
Innenfor bestemmelsesområde #3 skal bebyggelsen ha sokkeletasje.

VII

Rekkefølgebestemmelser

§ 35

Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering
av overskuddsmasser.

Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for
og benyttes i landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før
borttransport og godkjennes av landbruksavdelingen i kommunen.
For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før
deponering andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til
nærmiljø.

§ 36

Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent teknisk plan for
hele planområdet.

§ 37

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

§ 38

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

§ 39

Fellesareal (driftes og vedlikeholdes av de rettighetshavere innenfor BF/BK1 de er
knyttet opp mot) skal være ferdig opparbeidet før bebyggelsen de er knyttet opp mot
tas i bruk.

§ 40

Ferdig opparbeidde og godkjente offentlige areal skal fradeles og overskjøtes
vederlagsfritt til Karmøy kommune før bebyggelsen innenfor planområdet tas i bruk.
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Kapittel 1 : Bakgrunn for planarbeidet
Utbygger har engasjert Ing. Reidar Bjelland og RH Oppmåling AS til å bistå ved
utarbeidelse av planforslaget.
Hans J. Rasmussen Prosjekt AS Pb 204, 4296 Åkrehamn er initiativtaker, eier og utbygger
av område: Omsøkt areal berører i all hovedsak kun gnr.12, bnr. 175 som byggefirma Hans
J. Rasmussen Prosjekt er eier av.
Sentrale personer i planarbeidet er:
1. Bergitte H. Flatebø, Rådhuset, 4250 Kopervik
2. Aage Steen Holm, Rådhuset,Karmøy kommune
3. Andor Rasmussen, Hans J. Rasmussen Prosjekt AS
4. Ing. R. Bjelland, Esebjør 36, 4270 Åkrehamn
5. RH Oppmåling, Åkrehamn

tlf 52 857500
« 52 857500
« 905 63 737
« 977 86 478
« 417 62 790

Bakgrunnen for denne omreguleringen er ønske fra utbygger om å få utnyttet arealet til
boligetablering.
Reguleringssaken omfatter følgende dokument:
1. Reguleringsplan, målestokk 1:1000.
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse (dette dokument) m/vedlegg (ROS – analyse, skisse situasjonsplan,
skisse teknisk plan, notat vedr. truede arter)
Dokument 1 og 2 er juridiske dokument som skal utfylle hverandre.
Konsekvensutredning
Vi har, i overensstemmelse med Karmøy kommune, vurdert at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning. Planen er i hovedtrekk overensstemmende med overordna
planer og andre myndigheters krav og synspunkter.
I vest har vi imidlertid foreslått en liten formålsendring i forhold til kommuneplanen.
Denne viser en liten del av et stort friluftsområde som i plan er foreslått endret til
boligformål. Angjeldende areal er meget begrenset (kun 450 m2) og er trekantet i utforming
som skjærer seg inn i boligarealet – se kartutsnitt under. Topografien her er sterkt
skrånende mot vest, ca. 250 o/oo.
Planen vil, etter endringen, få en naturlig avgrensing av boligområde i vest med en rett
grenselinje som følger eiendomsgrensen mellom 12/175 og 12/32.
Som nevnt er område sterkt skrånende med fjell i dagen og store steinblokker i overflaten.
Det har vært nyttet til beite, men ikke til fylldyrka mark slik det er betegnet i markanalysen.

Figur 2 Utsnitt kommuneplan

Kapitel 2: Planprosessen
Ing. Reidar Bjelland har, i samarbeid med RH Oppmåling AS, utarbeidd planforslaget samt
varslet berørte grunneiere/naboer/organisasjoner om oppstart av planarbeidet. Offentlige
myndigheter er også skriftlig varslet.
Videre er reguleringsarbeidet annonsert i Karmøynytt og på www.karmoy.kommune.no,
jfr. krav i PBL til digital kunngjøring..
Innkomne merknader og uttalelser som er mottatt i forbindelse med oppstart av
planarbeidet er vurdert og i størst mulig grad hensyntatt.
Frist for innspill ble satt til 9. feb. 2018.
Karmøy kommune er planstyresmakt og har ansvar for viderebehandling av planen.
Kommunen har vurdert at tiltaket ikke antas å kreve konsekvensanalyse.
Det pågår ikke andre planarbeider i område.
Innen svarfristen har vi mottatt i alt 8 merknader, 5 fra offentlige myndigheter og 3 fra
private personer – disse følger som vedlegg.

Følgende merknader er mottatt og kommentert:
1

Fylkesmannen i Rogaland
Merknad datert 26.01.18:
Skriver at planarbeidet må sikre tilstrekkelig lekeareal og grøntområde i tråd med
gjeldende overordna planer og retningslinjer. Videre må vektlegges
landskapstilpasninger og estetiske gode planløsninger.
Kommentar:
Leke- og uteoppholdsareal innen planområde er ivaretatt og tilfredsstilt ut fra gjeldende
forskrifter og kommunale normer.
Det er regulert et felles uteområde øst/vest (f_UTE1) som er sammenbundet med et større
lek-/uteoppholdsareal sentralt i boligområde.
Dette grøntdraget grenser mot boligfelt Tostemmen og utrustes med lekeområde, ute- og
oppholdsplasser mv.
Det kan også opplyses at det kun er ca. 200 m til Karmøys uberørte natur- og
utmarksområder (LNF) som nås via Nylandsvegen og en gammel «kjerreveg» i utmarka.
Det er et godt og trafikksikkert vegnett i nærområdene samt videre til skole, barnehager mv..
Gangveger/fortau er fremført til omsøkt område fra sørvest mot Tjøsvold barnehage,
Gringhaug skole, Åkrehamn ungdomsskole, idrettsanlegg og sentrumsområdet.
Merknad er hensynstatt.

Figur 3 Oversiktskart

2.

Fylkesrådmannens regionalavdeling.
Merknad datert 07.02.18 :
Fylkesrådmannen forutsetter at planforslag er i tråd med overordna planer og
anbefaler høyere botetthet enn varslet legger opp til.
Gjør også oppmerksom på gjeldende krav til uteoppholdsarealer og trafikkareal.
Kommentar:
Planforslaget er stort sett i tråd med overordna planer – unntatt et lite areal (0,45 da) i vest
som er foreslått endret fra friluftsareal til boligformål – knfr. avsnitt Konsekvensanalyse side
4.
Videre har vi i forslaget lagt opp til større boligutnyttelse enn skissert i varslet, slik
Fylkesmannen ønsker.
Lek-og uteoppholdsarealet er ivaretatt ut fra kommunens norm for slike arealformål.
Arealstørrelsen består av 20 m2 pr. boenhet nærlekeplass og 36 m2 privat hage for hver
boenhet, mer detaljer rundt dette finner man i KAP 5.5. Område er sentralt beliggende,
trafikksikkert og solrikt samt skjermet fra sjenerende nordvind.
Arealkrav for uteopphold sikres gjennom krav om areal for privat hage og vi anser
begrensningen på utnyttelsesgrad i BF/BK1 kombinert med krav om privat hage mot
begrensningen på areal satt av til Lekeområdet som begrensende nokk for å sette et absolutt

tak for antall boliger det er mulig og designe innenfor planområdet, det er her ønsket og
bygge 15 boliger innenfor planområdet, men det er ikke satt et absolutt antall boenheter i
bestemmelser.
Merknaden hensynstatt - for øvrig vises også til kommentarene vi har avsagt til merknad 1.
3.

Fylkesrådmannens kulturavdeling
Merknad datert 29.01.18 og 07.02.18.
Fylkesrådmannens kulturavdeling har vært på befaring og har på bakgrunn av
denne ingen merknader til planene. Tar forbehold om eventuelle senere funn.
Kommentar:
Tatt til etterretning. Evt. senere funn skal bekjentgjøres ovenfor ansvarlige myndigheter,
dette er forutsatt i planbestemmelsene.

4.

Statens Vegvesen.
Merknad datert 29.01.18.
Statens vegvesen har ingen merknader til planene.
Kommentar:
Tatt til etterretning.

5.

Haugaland Kraft Nett AS (HK)
Merknad datert 29.01.18.
HK gjør oppmerksom på eksisterende høyspentlinje i sørvest. Denne må hensynstas
på reguleringsplanen ved å regulere en 16 m bred faresone i traseen.
Videre gjør de oppmerksom på farer ved anleggsarbeider nær denne
høyspentlinjen/jordkabler.
Vedlegger kopi av eksist. strømnett i område.
Kommentar:
Tatt til følge i planforslag og ROS-analyse.
Ved anleggsarbeider må det også vertikalt være min. 8 m fra terreng til linjestrekk.
Avstanden er målt til mellom 8 - 9 m.
HK har i skriv til utbygger opplyst at de har til hensikt å fjerne luftestrekket i inneværende
år og legge kabelen i jord i annen trase. Når dette er gjort vil fareformålet bli fjernet og
hovedformålet gjelde.

6.

Nabo, eier av gnr. 12, bnr. 59, og 145, Gunvor J. Sevland
Merknad datert 12.01.18.
Ønsker ikke at hennes eiendommer skal innlemmes i denne reguleringsplanen.
Kommentar:
Dette er delvis tatt til følge – gnr.12, bnr. 145 er ikke medtatt i planområde slik som skissert i
nabovarslet.

Plangrensen følger stort sett grenselinjene for 12/175, men grunnen under Nylandsvegen
(kommunal veg) eies av 12/59 og denne vegen er inntatt i planområde.
Utbygger har imidlertid, etter at merknaden fra G. Sevland kom inn, hatt møte med eiers
barn som på vegne av eier har akseptert at veggrunnen inngår i ny plan og blir del av ny
Nylandsveg. Videre ble det avklart at bom skulle monteres i grenseområde 12/59-175 og at
eier skulle få anledning til å åpne bommen ved transport til sine eiendommer i øst.
7.

Nabo, eier av gnr. 13, bnr. 586, Monika Sarkkinen
Merknad datert 21.01.18.
Lurer på hvilke planer tiltakshaver vil ha for eksisterende lekeplass som er regulert
og opparbeidd innen reg.plan Tostemmen. Mener at denne «tilhører» Tostemmen.
Kommentar:
Tiltakshaver foreslår at denne lekeplassen, som er regulert i reguleringsplan Tostemmen, blir
tatt inn i denne planen og utvidet mot nord slik at den også kan nyttes av alle beboere innen
både Nylandstoppen og Tostemmen.
Lekearealet er 620 m2. Kommunal norm sier at lekearealet skal være min.20 m2 pr boenhet.
Lekeplassen skal betjene 8 eksisterende boliger beliggende i plan Tostemmen og 15 boliger i
ny plan for Nylandstoppen, totalt 23 boenheter. Iflg. planen skal da totalt lekeareal være min.
460 m2
Eksisterende lekeplass eies av Karmøy kommune, men skal vedlikeholdes av brukerne. Den
bærer imidlertid preg av dårlig vedlikeholdt og trenger en oppgradering. I forbindelse med
utbygging av Nylandstoppen vil eksisterende lekeplass bli utvidet og hele plassen oppgradert
etter kommunens norm for felles lekeplasser.
Arealet eies som nevnt av Karmøy kommune og område kan selvsagt nyttes av alle beboere i
område som sokner til plassen.

8.

Naboer til Nylandsvegen v/ Glen Vea
Merknad datert 11.02.18.
8 stk beboere i område har signert et skriv hvor de protesterer på at Nylandsvegen
blir stengt for gjennomkjøring. Hevder også de har vegrett over denne vegen.
Kommentar:
Nylandsvegen er en offentlig kommunal veg som har og vil bli vedlikeholdt av kommunen. I
planforslaget har vi tatt utgangspunkt i eksisterende reguleringplaner i område (plan 278
Tostemmen og plan 293 Tostemmen nord.
Reg.plan Tostemmen nord, som ble vedtatt 15/2 2005. viser at Nylandsvegen skal stenges
for gjennomkjøring mot Sevland når Tostemvegen er forlenget frem til dagens Nylandsveg.
Dette er vedtatt i nevnte plan da eksisterende Nylandsveg til Sevland og FV 47 ikke er
dimmensjonert for den merbelastning som da kan oppstå..
Dette tilsier at eksisterende beboere øst for krysset Nylandsvegen/Tostemvegen, i likhet med
øvrige nye beboere i boligfeltet, må bruke Tostemvegen som ny atkomstveg for kjørend.

Nylandsvegen mot Sevland kan imidlertid nyttes til gang-og sykkelveg for disse beboere.
Dette er, som beskrevet ovenfor, ikke noe nytt som har oppstått i denne plansammenheng,
men har vært vedtatt og bestemt siden 2005 da reg.plan Tostemmen Nord ble behandlet.
Etter oppstartmøte med kommunen kom en frem til at boligene på Nylandstoppen også kunne
få atkomst til Tostemvegen og dermed stenge Nylandsvegen for gjennomkjøring i vestre del
av planområde.
Merknad ikke tatt til følge.

Kapittel 3: Planstatus
3.1

Fylkesdelplaner/regional plan
Fylkesdelplanen for universell utforming sier:
I fylkesplanen for universell utforming er det ei overordna målsetting at universell
utforming skal være strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal være innarbeidd i alle reguleringsbestemmelser der dette
er relevant. Ovenstående har vi inntatt i reguleringsbestemmelsene.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet har som 2. prioritet fortetting
utenfor sentrumsområder og skisserer min. 2,5 boliger/daa. Avstanden til sentrum
er ca. 1400 m. Planforslaget legger opp til en tetthet på omkring 2,2 boliger/da.
Tettheten i et område må ses i forhold til stedets karakter, hvor det i dette tilfellet er
vurdert som et godt argument for å legge seg noe under kravet. Tetthet iht.
foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert adkomst
via Tostemvegen og som blir liggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet
består av eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et
større, ubebygd område til fremtidig boligbebyggelse med krav om
reguleringsplan. Med tanke på områdets beliggenhet vises det for øvrig til at det
ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i enden av Tjøsvold øst på feltet
Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt boligbebyggelse på
Sevland.

3.2

Kommunale planer
I kommuneplanen er område vist utnyttet til boligformål, jfr. kartutsnitt under med
unntak av et lite trekantareal (450 m2) i skråningen mot vest. Dette arealet er i
kommuneplan vist som friluftsareal, men foreslått endret til boligformål i
planforslaget.
Nevnte areal er meget arealbegrenset og har en unaturlig grenseutforming ( se
kartutsnitt nedenfor) )som ved foreslått endring vil gi en rett grenselinje som
samtidig er overensstemmende med dagens eiendomsgrense mellom 12/32 og

12/175. Videre er arealet sterk skrånende, ca. 25 % helning, med fjell i dagen og store
steinblokker.
Det er i kommuneplanen avsatt store grøntområder vestenfor planområde som ikke
vil bli berørt i negativ forstand av denne marginale planendringen som er foreslått.

Figur 4 utsnitt fra kommuneplan

3.3

Reguleringsplaner i område
Reguleringsområde er stort sett uregulert, kun et mindre areal i øst er regulert til
gangveg og friluftsområde og inngår i reguleringsplan for Tostemmen nord, plan
nr. 293.
Den delen av friluftsarealet som er beliggende sør for Nylandsvegen er inntatt i
denne planen og gitt formål uteoppholdsareal. Formålsgrensen mot boligområde,
er noe retningsjustert for å få en bedre tilpassing til tilstøtende boliger, men
arealstørrelsen er stort sett opprettholdt.
I sør grenser planområde til eksisterende plan nr. 278, Tostemmen hvor tilstøtende
areal er boligformål og felles lekeplass. Lekeplassen er innlemmet i ny plan og det
forutsettes at denne skal fornyes og opparbeides iht. kommunens lekeplassnorm.

Figur 5 Utsnitt av dagens reguleringsplaner, planområdet vårt i lilla, (inkluderer lek mot sør).

Kapittel 4: Dagens situasjon
4.1

Lokalisering og dagens bruk
Området ligger på «Sevlandsgarden», men grenser i sør til boligfelt
Tostemmen/Tjøsvold øst. I dag har reguleringsområdet atkomst til Nylandsvegen
og nordover mot Sevland.
Kjøreadkomst vil imidlertid bli via vegforlengelse av eksisterende Tostemveg fra
Tjøsvold øst og frem til kryss med Nylandsvegen. Kommunen har vurdert at
Tostemvegen er dimensjonert for belastningen fra planområdet og at dette blir et
naturlig felt å ta som siste boligområde via Tostemvegen. For avsatt boligområde i
kommuneplan nord for Nylandsvegen må det tilrettelegges for ny vegløsning. Mot
Sevland vil gående og syklende kunne bruke Nylandsvegen.
Det er også sammenhengende fortau/gangveger fra reguleringsområde til
Åkrehamn sentrum, avstand ca. 1400 m.
Arealet har tidligere vært nyttet til beitemark, men har ligget brakk de siste 5-10 år.
Arealet har tydeligvis vært lite interessant å utnytte i landbrukssammenheng.
Det er forholdsvis kort veg til barnehager og skoler på Sevland eller
Grindhaug/Åkrehamn, ca. 1 km hver veg.
Planområde med boligareal, veg-/parkeringsanlegg og lekeplass er ca. 8 da.

Figur 6 – Orienteringskart

4.2

Topografi
Planområde ligger «høyt i terrenget, er småkupert og forholdsvis flatt, men den
vestre del skråner sterkere ned mot Tjøsvoldsbekken/Tjøsvoldsvannet.

4.3

Vegetasjon
Arealet har tidligere vært nyttet til beite slik at vegetasjon (busker,trær) stort sett
ikke forekommer.

Figur 7 Nylandsvegen, omsøkt areal til høyre

4.4

Sol og skyggeforhold
Planområdet har fått navnet Nylandstoppen og indikerer dermed at arealet ligger
fritt og luftig med «sol fra morgen til kveld».

4.5

Nyere tids kulturminner
Rogaland fylkeskommunes kulturavdeling har i brev ingen merknader til
planforslaget med henblikk på automatisk freda kulturminner. De skriver
imidlertid at eventuelle funn under gjennomføringen må varsles.
Steingarder, som er sammenfallende med grenselinjer, vil bli bevart i den grad dette
er praktisk mulig..

4.6

Grunnforhold
Område ligger forholdvis høy i terrenget og fast fjell finnes i dagen eller ca. 0,5 m
under overflaten.

4.7

Støyforhold
Område er ikke beliggende i nær tilknytning til større støykilder som trafikk,
industri o.l. Spesielle støydempende tiltak anses ikke nødvendig, utover kravene
som fremkommer i Plan-og bygningsloven.

4.8

Landbruksinteresser
Eiendommen (12/175), som planområde stort sett omfatter, er isolert arealmessig og
begrenset av veger, steingarder (boliger) og skiftelinjer. I dag ligger område brakk
og ubenyttet, men har tidligere vært nyttet til beiteområde, kanskje også delvis
dyrka mark.
Heller ikke de omkringliggende arealene videre nordover mot Varne er i dag i
landbruksmessig drift.
I NIBIO’s arealoversikt er eiendommen klassifisert etter følgende klasser:
Matrikkel
12/175

Fulldyrka
jord
0,5

Overflatedyrka jord
4,9

Innmarksbeite
1,3

Bebygd
areal
0,4

Sum
eiendom (da)
7,4

Figur 8 Landbrukskart utsnitt fra NIBIO markslag.

Et lite trekantareal i sørvest er betegnet som dyrka mark. Dette må bero på en
feilregistrering da arealet er sterkt skrånende (20-25 % helning) og overflaten består
delvis av store steinblokker og fjell i dagen – se nedenstående bilde.

Figur 9 Bilde av jordteig betegnet som dyrka mark i NIBIO-kart.

Kommuneplanen har avsatt store arealer fra Tostemmen videre mot nordover til
Sevland,Varne til boligformål og dermed indikert at boligutbyggingen for Åkra i
hovedsak skal skje her.
Disse signal har både lokale og fylkeskommunale landbruksmyndigheter vært med
å vedta og antas å indikere at arealene har lav landbruksmessig interesse.

4.9

Beredskap og ulykkesforhold
Planområde ligger helt i ytterkant av dagens bebyggelse og opp mot Karmøys
utmark/friluftsområder og er stort sett skånet for spesielle faremomenter. Ved
ulykke er det imidlertid kort og sikker veg for alle nødetater fra Åkrehamn (ca. 2
km), men også mulig atkomst fra Sevland via Nylandsvegen.

4.10

Eksisterende bebyggelse og grunneierforhold.
På eiendommen står det i dag en rivingsklar eldre bolig og rester etter en løe/uthus
(se bilder). Sør for planområde (Tostemmen) er det oppført eneboliger fra ca. år
2000.
Mot sør er det i forbindelse med opparbeidelse av boligfeltet opparbeidd en felles
lekeplass som foreslås benyttet også av beboerne i denne plan. Lekeplassen foreslås
noe utvidet (ca. 200 m2). Karmøy kommune er grunneier, men den forutsettes
overført og eid av beboerne den skal betjene.
I dag er det 8 eksisterende boenheter som naturlig sokner til lekeplassen, disse er
har fått skriftlig varsel om oppstart av reguleringsarbeidet.
Planforslaget legger opp til 15 nye enheter, dvs. 23 enheter vil totalt bli tilknyttet
lekeområde.
Planområde omfatter stort sett utbyggers eiendom (12/175 og 742).
Nylandsvegen er kommunal, men gnr.12, bnr. 59 eier grunnen. Utbygger har hatt
møte med eierne og det var enighet om at eksisterende veg kunne inngå i regulert
veg i samme trase.

Figur 10 Ruiner av tidligere løe

Figur 11 – Oversiktsbilder – rivingsklart våningshus
Følgende eiendommer er direkte/indirekte berørt av planforslaget:
Gnr.
12

13

Bnr.
175
59,145, 32
145
314
231
465
481
575
582
583
590
640
584
586
581
580
579
585
742

Grunneier
Tiltakshaver
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Karmøy kommune
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør

Grensene i utbyggingsområde (12/175) er oppmålt.

4.11

Sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område
I PLB av 2008 er krav til ivaretaking av barn og unges interesser i planleggingen
styrket. Alle reguleringsplaner skal etter loven hensynta og legge til rette for gode
oppvekst og levevilkår.
Eksisterende område blir i dag ikke benyttet av barn/unge, skoler, barnehager mv.
til aktiviteter mv.
I nærområdene finnes barnehage på Tjøsvold (850 m) og Sevland (900 m), samt
barneskole på Sevland (900 m) eller Grindhaug (1,2 km). Videre 600 m til Fredtun
bygdahus på Sevland.
Idrettsanlegg og stort uteanlegg finnes ved Sevland barneskole. Til Åkra
idrettsanlegg og Åkrehamn ungdomsskole er det ca. 1,8 km.
Viser for øvrig også til pkt 4.15 angående trafikkforhold til skole mv.
Det er tidligere regulert en felles lekeplass (reg.plan Tostemmen) for de minste
sentralt plassert i område mot sør. Den har meget god beliggenhet med henblikk på
trafikksikkerhet og solforhold, men trenger en oppgradering. Dette vil bli gjort i
forbindelse med opparbeiding av Nylandstoppen boligfelt.

Figur 12 Eksisterende lekeplass utvides og opprustes.

4.12 Teknisk infrastruktur
Offentlig vann- og kloakk vil bli tilknyttet og videreført fra kommunens ledninger i
ende Tostemvegen. Dette gjelder også strøm-og telenett.
Før utbygging skal godkjent teknisk plan foreligge.

I bakken finnes ikke rør som må hensynstas iflg. de opplysninger vi har fått.

4.13

Grønn infrastruktur
Det er viktig for trivselen både blant barn og voksne at det er rikelig tilgang på
grøntarealer som kan nyttes til lek og fri lek samt tilgrensede turområder i skog og
mark.
I dag er planområde åpen mark, kun bebygd med en eldre rivingsverdig bolig og
løe. Også omkringliggende arealer er i dag lite benyttet i landbruksmessig
sammenheng. Arealene nord og øst for planområde er iht kommuneplanen avsatt til
fremtidig byggearealer for boliger.
Nylandsvegen, som i dag ligger i planområdets nordgrense, går videre østover til 2
eksisterende boliger. Den har også i alle år fungert som atkomststi til Sevlands
utmarksområder (ca. 200 m fra planområde) hvor det er stier og «kjerreveger både
sør- og østover til Åkramarka og Karmøymarka forøvrig. Det kan også nevnes at i
starten på stien et det en større skog (Mariaskogen) som har vært nyttet i flere
generasjoner til friluftsformål/lek.
Planområdets nære tilknytting til utmarksområdene gir unike muligheter for å
dyrke friluftsliv og fiske rett utenfor stuedørene. Utmarka, som nevnt, strekker seg
sammenhengende østover til Karmsundet) og sørover Karmøyheiene helt til
Skudeneshavn.
Karmøyheiene består av lynghei, myrdrag, fjellknauser og noe beplantet skog,
hovedsakelig furu, se bl.a. bildet under.

Figur 13 Kjerrevegen fra Nylandsvegen mot utmarka

4.14

Kollektivtilbud
Fra regulert område til busstopp på Sevland er det ca. 600 m, via Nylandsvegen.
Denne vegen har lav trafikktetthet og kjørehastighet.

Bussrutene sør-og nord over Karmøy går hver hel time samt egne skoleruter til
ungdoms- og videregående skoler i Åkrehamn og Kopervik.

4.15 Trafikk- og skoleveg mv.
Trafikken og økningen fra omsøkt område er marginal i forhold til dagens tetthet.
Vegnettet i område og vestover til sentrumsområdene i Åkrehamn med skole og
forretninger har bra kapasitet. Det er kun lokaltrafikk til/fra boligområdene som
belaster vegnettet i dag.
Fra planområde til skole, barnehager idrettsanlegg osv. er det i dag opparbeidd
fortau og gangveger på hele strekningen.
Beboerne sokner imidlertid til Sevland skolekrets. Skolen her er beliggende ca. 900
m fra stedet.
Elevenes skoleveg vil følge Nylandsvegen til Fv47 som krysses via undergang ved
«Statoil». Videre følges Vestre Veaveg hvor det er gang- og sykkelveg frem til
Sevland skole. Samme veg nyttes til Sevland barnehage. Nylandsvegen har ikke
fortau, men lav trafikkbelastning, kun trafikkbelastning fra 10-15 boliger.
Barnehagen ved Tjøsvold øst er et annet alternativ, beliggende i sørvest, ca. 850 m
langs Tostemvegen på fortau og delvis gang-/sykkelveg..

Figur 14 Sevland skole

Kapittel 5: Planforslaget
5.1

Overordna ide
Planen har som utgangspunkt å tilrettelegge for bygging av min. 15 nye boliger
med tilhørende anlegg som veger, gang-/sykkelveger, lekeplass, friområder, felles
avfallsplass o.l.

5.2
SOSI
KODE
1610
1800
1600
3040
2018
2011
2011
2012
1110
1110
1110
2015

Arealbruk:
AREALFORMÅL
Lekeplass
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Uteoppholdsareal
Friområde
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Kjøreveg Tostemmen
Kjøreveg Nylandsvegen
Fortau
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 278
Gang- og sykkelveg
Planområde totalt

FORMÅL
NAVN
f_LEK1
BF/BK1
f_UTE1
FRI
AVT
o_V1
o_V2
o_F1
B1
B2
B3
o_GS1

AREAL
m2
615
5870
694
173
315
269
493
80
84
16
5
27
8468

AREAL
daa
0,6
5,9
0,7
0.17
0,3
0,3
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
8,5

Fig. 15 Arealformål

5.3

Plangrenser
Plangrensene følger stort sett eiendomsgrensene til hovedbruket 12/175 og
eksisterende veger/gangveger. Hovedbruket gnr.12, bnr. 175 er nylig oppmålt.
Man ble nødt til å utvide plangrensen ned til Ånå for å tilrettelegge for flomvei (se
KAP 5.13).

5.4

Offentlige arealer – eiendomsforhold
Planen legger opp til at regulert veg o_V1 m/fortau (forlengelse Tostemvegen og
«o_V2» inkl. snuplass (Nylandsvegen) skal være i kommunaleie og driftes av
kommunen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Nylandsvegen driftes også i
dag av kommunen.
Videre skal tilhørende vann-og avløpsledninger beliggende i disse vegene være
offentlig eid og skal driftes av Karmøy kommune.

5.5

Lek- og uteoppholdsarealer
Kommunen stiller krav til privat og felles lek- og uteoppholdsarealer i egen norm
og denne skal oppfylles.
Tilkomst
I planforslaget er eksisterende felles lekeplass på Tostemmen i sør, tenkt utnyttet og
utvidet og inngår som felles lekeplass også for dette boligområde. Denne
lekeplassen ligger meget godt skjermet for trafikk oppfyller krav til gode
solforhold.
Lekeplassen er i dag i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse med
utbygging av planområde.
Antall boliger
Felles lekeplass kan benyttes av alle 15 boligene i planområde samt 8 eksisterende
boliger på Tostemmen som sokner til lekeplassen. Plassen skal eies og
vedlikeholdes av brukerne i fellesskap.
Hver bolig får privat uteoppholdsareal på min 36 m2 på bakkenivå i tillegg tillates
det å bygge balkonger, dette vil fremgå ved søknad om oppføring av boligene.
Felles Lek og Uteopphold
Planforslaget viser en felles lekeplass på 620 m2 samt et felles uteområde på 690 m2
som skal nyttes til felles oppholdsrom (normen krever 30 m2 felles
uteoppholdsareal per boenhet, som i foreliggende planforslag anses dekket
gjennom felles uteoppholdsareal og krav til min. 36 m2 privat hage per boenhet).
Til felles lekeplass skal det iht. til kommunens norm avsettes min 20 m2 pr. boenhet,
herav min 20 m2 til lek, det fremgå av regnestykket at det er snakk om 8+15 enheter
(23), det eksisterende arealet avsatt til LEK har et potensiale til å støtte 31 boenheter
(620/20 m2=31)
Ovennevnte gir en gjennomsnittlig arealbruk pr. bolig til lek på 620/23 = 27 m2
Normens minimumskrav skal dermed være godt ivaretatt.
Før utbygging av delfeltene skal det foreligge godkjent plan for utforming av lek-og
felles oppholdsarealer.

Fig. 16 Eksisterende lekeplass trenger en total rehabilitering.

Fig. 17 Eksempel på apparater/felles utstyr

5.6

Bebyggelse, struktur og tiltak. ved (Felt B1-3)

5.6.1

Boligbebyggelse (B1-3)
I følgene boliger føres bestemmelser i eksisterende reguleringsplaner videre, de er
berørte ved justering av formålsgrenser til kjørevei o_V1 og dens tilhørende
tekniske veigrunn (AVT).
I arealformålet B1-2 skal planbestemmelsene for plan nr. 293, Tostemmen
(tilgrensende plan i øst). Nord, kapitel II gjøres gjeldende. I område B3 skal
planbestemmelsene for plan nr. 278, Tostemmen (tilgrensende plan i sør), gjøres
gjeldende. Lik arealformålet som i planen da er regulert for Boliger.

5.7

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)

5.7.1

Utnytting og tomtestørrelser
Planforslaget legger opp til en maks utnyttingsgrad (BYA) på 60 % for konsentrert
og frittliggende småhus. Det er avsatt byggearealer på totalt 5,9 da som i
gjennomsnitt gir en tomtestørrelse på ca. 400 m2. Det gjør oppmerksom på at felles
veger m.m. inngår i arealet
Tomtestørrelsene vil variere fra min. 200 m2 som ved 60 % BYA gir et beregnet
bebygd areal på maks 120 m2. Gjør oppmerksom på at areal til garasjer og
parkeringsplasser på bakkenivå inngår i BYA-arealet.

5.7.2

Bebyggelse (Felt BF/BK1)
I arealformålet BF/BK1 skal bebyggelsen bestå av kombinerte formål, bebyggelsen er
ikke bestemt her, men skal følge planens reguleringsbestemmelser vedr. størrelser,
utforming, høyder, plassering mv. Videre skal bebyggelsen ivareta tilfredsstillende
solforhold og ikke minst brannforskriftene. Boligene vil bli tilpasset
terrengformasjonene slik at større inngrep unngås.
Struktur
Innen område BF/BK1 kan det det oppføres både frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse. Boliger/uteområder skal prosjekteres av fagkyndige og tilpasses
terreng og innenfor krav fastsatt i planbestemmelser og PBL loven. Boligene skal
oppføres i maks 2 etasjer og ha en utnytting på maks BYA=60 %. I bestemmelsene
legges det også opp til at deler av bygningsmassen kan plasseres i grensene mellom
tomtene.
Arealformålet BF/BK1 kan deles opp i flere mindre delområder hvor hvert
delområde skal ha atkomst fra Nylandsvegen. Det kan opparbeides felles gatetun i
hvert delområde med snumulighet for hver boenhet.
Planarealet ligger på en høyde og skråner ned mot Tjøsvoldvannet i vest og delvis
mot nordøst. I østre del går det et myrdrag nordover (grøntdrag).

Av hensyn til landskapstilpasning vil ebyggelsen i skråningen mot vest vil bestå av
boliger med underetasje. Underetasjens vestfasade vil bli «åpen», mot øst vil
underetasjen bli ført inn i bakken. Videre er det bestemmelse om å etablere
terrengmur vest for første boligrekke, men at denne ikke skal overskride 2m, som
også ivaretar at tiltaket ikke blir et skjemmende element sett fra friområde i vest.
Privat hage skal være min 6 m dyp og utgjøre et areal på min >36m2.
Lekeplass
Lekeplassen vil bli opparbeidd etter kommunens norm. Situasjonsplan for plassen
innsendes kommunen for godkjenning i forbindelse med godkjenning av tekniske
planer.
f_LEK1 skal disponeres og vedlikeholdes av rettighetshaverne i område BF/BK1
samt 8 eksisterende eneboliger på Tjøsvold (Tostemmen) som naturlig sokner til
denne lekeplassen. Det skal avsettes min. 20 m2 nærlekeplass pr bolig, og dette
inkluderer boligene sør for planområdet.

Figur 18 Forslag til bebyggelsesplan

5.8

Samferdselsanlegg.

5.8.1

Vei (o_V1-2)
Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i eksisterende veger og
kommunens vegnorm. Ut fra planområdets størrelse og antall boenhet er det valgt 2
vegtyper:
Veg o_V1 m/fortau er forlengelse av Tostemvegen. Vegen reguleres i 9 m bredde og
asfalteres i 7m bredde, med innsnevring etter krysset, for å tilpasse seg eksisterende
regulering mot nord.
Veg o_V2 er i samme trase som eksisterende Nylandsvegen, men bygges iht.
kommunens vegnorm. Vegen reguleres i 6 m bredde og asfalteres i 4 m bredde,
ellers er veien blokkert med bom mot vest, hvor eier av gnr. 12, bnr. 59 skal gis
anledning til å åpne/lukke bommen for tilkomst til sine eiendommer i øst.
o_V1, Tostemvegen, skal tilknyttes eksisterende veg i sør. Langs eiendom 13/590 er
det langs vegen oppført en støttemur i vel <1 m høyde. Denne er feilplassert.
Innmåling på stedet viser at dagens plassering av støttemur i utgangspunktet ligger
ca. 0,5 m fra fortauets asfaltkant og er over 1,3 m høyde. Dette betyr at muren av en
eller annen grunn ikke er oppført iht. gjeldende vegnorm som sier at murer over 0,5
m skal oppføres 1 m fra reg. vegkant.

5.8.2

Felles veg og parkering for BF/BK1
Parkering vil skje på hver enkelt eiendom og vises på situasjonsplaner. Det skal
være plass til 2 parkeringsplasser på hver eiendom inkl. garasje/carport. Videre skal
det være avsatt plass til 2 sykkelparkeringer. Felles veger kan benyttes som snuplass
for tilhørende eiendommer.
Frisikt i vegkryss mv.
Innen frisiktsonene skal det være fri sikt i forhold til tilgrensede veg. Det må ikke
etableres planter, murer m.m. høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

Figur 19 Normalprofil veg o_V1 (Tostemvegen) og o_V2 (Nylandsvegen)

5.9

Avfallshåndtering - felles plass
Det vil bli opparbeidd felles avfallssorteringsplass langs o_V2 for boligene. Plassen
skal eies, driftes og vedlikeholdes av beboerne i fellesskap.
Plassen skal utformes og dimensjoneres iht. kommunens reglement. Plan, som viser
plassering med kapasitetsberegning, skal oversendes kommunen for godkjenning
samtidig med byggesøknad for 1. delfelt.
Plassen skal være ferdig opparbeidd før boligene kan tas i bruk.

5.10

Teknisk infrastruktur

5.10.1 VA ledning og prinsipper
VA ledningene tilknyttes eksisterende kommunale ledninger i Tostemvegen.
Spillvannsledningene vil bli lagt med gravitasjon i størstedelen av planområde. I
skråningen mot vest ned mot Tjøsvoldbekken kan det bli aktuelt å pumpe
spillvannet gjennom et privat anlegg opp til gravitasjonsanlegget som er offentlig.

Overvannet fra område blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall
mot øst og resterende mot vest. Østlig område består av 7 boliger som blir tilknyttet
eksisterende 600mm rør og flomtrase til friområde i øst.
Vestlig område består av 8 boliger som får gravitasjonsledning som vist i planen
frem til plangrense og deretter i åpengrøft frem til bekk / åna.
Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekk / åna
ikke blir merbelastet. Ny privat bekk skal dimensjoneres i teknisk plan og
dimensjoneres for ca. 20 l/s og flommengde som er beregnet vannmengde fra
område i dag.
Prinsippskisse for løsning av VA-anlegg er vedlagt planbeskrivelsen.
Brannvanndekning forutsettes ivaretatt via eksisterende kommunale ledninger.
Disse har god kapasitet. Beregninger vil bli vedlagt prinsippskissen VA-anlegg.
5.10.2 Strømnett
Haugaland Kraft skal utarbeide planer for energiforsyning av boligene etter en
konkret søknad.
Eksisterende høyspentlinje, som krysser område i sørvest, vil bli vurdert sanert i
samarbeid med Haugaland Kraft. Før linjen er sanert kan det ikke bygges noe i den
trase som er vist på plan.
5.10.3 Bestemmelseområde
Støttemur (#1)
Innenfor bestemmelsesområdet #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates
ikke høyere enn 2m, muren skal gjøre det mulig å utnytte planområdet bedre, slik at
boligene skal få et bedre privat uteareal.
Trase for VA ledning (#2)
Innenfor bestemmelsesområde #2, kan det etableres VA trase og flomvei, dette skal
fremgå i teknisk plan.
Sokkeletasje (#3)
Innenfor bestemmelsesområde #3 (i skråningen mot vest) skal bebyggelsen ha
sokkeletasje av hensyn til landskapstilpasning.
Skissene under viser to snitt gjennom planområde i vest, snitt A og B. Boligene
lengst vest er planlagt to etasjer, der første etasje har inntilfylling mot øst. Det
samme gjelder også for andre boligrekke. Bestemmelsesområde er lagt slik at det i et
25 bredt belte langs vestsiden av planområdet sikrer at bebyggelsen får
sokkelleilighet (her første boligrekke).

SNITT - A

SNITT – B

5.11

Universell utforming
Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for hhv. universell tilgjengelighet og universell
utforming og eventuelle avvik fra gjeldene forskrift skal redegjøres for ved søknad
om tiltak. Stigning på maks 1:20 skal tilstrebes.

5.12

Sosial infrastruktur
Det vises til forestående post (sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område).
Det er avsatt et område på 620 m2 til felles lekeplass for de minste samt regulert et
sentralt fellesområde på ca. 640 m2.
På hver tomt vil det også bli privat grøntareal/terrasser med god avskjerming
mellom byggene, her skal hver bolig ha min. 36 m2 hage.

Gang- og sykkelvegnettet til de forskjellige aktiviteter, organisasjoner, barnehager
og skoler på Sevland/Åkra er godt utbygd.

5.13

Grønnstruktur
Felles uteoppholdsareal
Innen planen er det bl.a. avsatt en grønnkorridor øst/vest (f_UTE1) som kan nyttes
til felles aktivitet og møtesteder.
Den del av arealet som er beliggende i øst mot Tostemvegen er i forhold til
reguleringsplan Tostemmen nord endret fra friluftsareal til felles uteområde.
Bakgrunnen for denne endringen er ønske om å få en bedre utnyttelse av dette
sentrale og mer vindskjermede arealet. Areal er også begrenset og isolert fra det
øvrige friluftsområde nord for Nylandsvegen.
Det kan her også vises til store grøntområder utenfor planområde, fra planområdets
vestside og ned mot Tjøsvoldvannet, videre nordover iht. plan 293 og ikke minst
tilgrensede utmarksarealer (Karmøyheiene).
Friområde
Arealformålet merket (FRI) skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Åpen grøft for
flomvann og overvannshåndtering kan etableres i tråd med § 35. Øvrig bebyggelse
eller anlegg er ikke tillatt, heller ikke lagring. Dette er gjort for å kunne håndtere
overvann i planområdet gjennom flomvei til Ånå, se KAP 5.10.1.

5.14

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av ROS-analysen for område fremkommer ingen spesielle risikoeller sårbarhetsområder som må veies spesiell oppmerksomhet utover det som må
forventes av normale fareområder ved utbygging og senere opphold. ROS –
analysen er vedlagt.

5.15

Miljøkonsekvenser
Område er beliggende på et småkupert område som skråner forholdsvis sterkt
nedover i sørvest. Arealet har hovedsakelig vært brukt til beite
Anleggsgartner Vigdis M. Hansen har karakterisert arealet som «tilsådd beitemark».

Dagens terrengnivå vil stort sett bli opprettholdt og utbygger legger opp til
komplett opparbeidelse av alle uteområder, veger, lekeplass mv. Boligene vil bestå
av rekkehus/frittliggende småhus.
Steingard, som følger grenselinjen i sør mot Tjøsvoldgarden/Tostemmen, bør
bevares i den grad dette er hensiktsmessig og praktisk mulig.
Løsmassene, som blir avdekket over fjell, vil etter planering bli benyttet til dekning
av steinfyllinger og interne plener og grøntareal.
Løsmassene i område vil, i forbindelse med utbyggingen, bli lagt i depo og
tilbakeført område under sluttføringen av utbyggingen. Overskuddsmasse av evt.
matjord forventes å bli lav, men skal borttransporteres og benyttes i
landbrukssammenheng.
Planområde er sentralt beliggende i forhold til offentlige transportmidler med kort
gang-/sykkelforbindelse til buss- og offentlige funksjoner. En utbygging medfører
ikke større klimakonsekvenser enn det en kan forvente i sentrale strøk.

5.16

Naturmangfold (biologisk mangfold/fauna)
Det er gjennom naturmangfoldloven gitt et sett med regler for hvordan man skal
opptre i saker med betydning for naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold. Viktige forutsetninger i loven er aktsomhetsplikt, føre-var
prinsippet og at vedtak skal fattes på grunnlag av kunnskap om naturmiljøet som
blir berørt.
Naturmangfoldet er lavt innen dette begrensede planområde (kun 8 da). Det har i
tidligere tider stort sett vært nyttet til beite, de siste åra beite for hester.
Vedlegger rapport fra Hageland v/anleggsgartner Vigdis M. Hansen som har befart
område og ikke funnet noen planter som befinner seg på rødlisten.

5.17

Kulturminne
Fylkesmannens kulturavdeling har befart område og signalisert at det sannsynligvis
ikke finnes noen arkeologiske gjenstander. Tar forbehold om å komme tilbake til
nærmere undersøkelser dersom det skulle vise seg ikke å medføre riktighet.

5.18

Lyd, støy, luftkvalitet og forurensning
Områdets beliggenhet, helt i ytterkant av boligbebyggelsen, tilsier ingen problem
for beboerne i forhold til de problemområder som nevnt i overskriften.

5.19

Anleggsfasen
Planområde er begrenset i areal og boligtetthet og ventes utbygd i sin helhet innen
en begrenset tidsperiode.

5.20

Folkehelse
I Folkehelseloven § 4 står det at kommunen skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller
og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Disse punkt er vurdert i plansammenheng og en kan ikke se at planens innhold vil
gi negative konsekvenser i forhold til å ivareta befolkningens helse, trivsel og risiko
for økt kriminalitet eller sosiale helseforskjeller på en god måte.
Planen legger opp til gode interne boforhold i form av opparbeidde lekeplasser og
felles møteplasser i nærområde. Videre er det gode gang- og sykkelforbindelser fra
område til kollektiv transport, skoler, barnehager og sentrumsområdene for øvrig,
alle under 2 km.
Områdets plassering er unik i forhold til å dyrke frem friluftsliv og andre aktiviteter
samt søke til rolige og avstressede områder.
Negative faktorer som støy- og luktkilder, veg- og trafikkbarrierer samt utrygghet i
form av kriminalitet m.m. er meget lave i bomiljøet.

5.21

Steingard
Skiftegarden i grensen mellom Tjøsvold og Sevland bør bevares i den grad dette er
praktisk mulig.

5.22

Eksisterende høyspentlinje
Høyspentlinje i luft krysser regulert boligområde i sørvest. Det kan ikke oppføres
boliger eller andre byggkonstruksjoner i denne traseen før linjen eventuelt er sanert
eller omlagt.

Fig. 20 – Regulerings forslag, fareområde høyspent, angitt med Rød skravur (H379).
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Uttale - offentlig ettersyn av plan 2113 for Nylandstoppen, Sevland 12/175
m.fl., Karmøy
Vi visert til oversending datert 17.10.2019.
Saken gjelder offentlig ettersyn av plan 2113 for Nylandstoppen, Sevland 12/175 m.fl. i Karmøy
kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av minimum 15 boenheter i
form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus). Området er avsatt
til bolig i kommuneplanen, med unntak av et mindre område i vest som avsatt til friområde. I tillegg
omreguleres et mindre område i øst til bolig som er regulert til friluftsområde i plan 293. Området
har tidligere vært brukt til beite.
Barn og unge
Ved å innlemme lekeplassen fra plan 278 for Tostemmen ivaretar planforslaget arealkrav satt til
lekeområde og felles uteoppholdsareal i kommuneplanen og i Regional plan for areal og transport
på Haugalandet (ATP Haugalandet). Opparbeiding av lekeplassen er sikret gjennom rekkefølgekrav.
Det er ikke utarbeidet en sol- og skyggeanalyse, men det opplyses om at lek- og uteoppholdsarealet
har en solrik beliggenhet. Gode solforhold på privat og felles uteoppholdsareal sikres også i
bestemmelsene.
Boligtetthet
Det er satt krav til minimum 2,5 boliger/daa i bestemmelsene for området regulert til kombinert
bebyggelse og anleggsformål (BK/BK1). Vi opplyser om at boligtetthet beregnes med utgangspunkt i
arealer som inkluderer tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur, parkering, interne veier og
infrastruktur, og andre tilhørende arealer. Her er det kun beregnet boligtetthet ut fra et arealformål
på 5,9 daa, og ikke for hele planområdet.
Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. pbl. § 8-2. Fylkesmannen
fremmer derfor faglig råd om å legge inn et minimum antall boenheter i bestemmelsene som er i
tråd med ATP Haugalandet.
Massehåndtering
Planbestemmelsene sikrer at matjordressurser gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
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sammenheng. Fylkesmannen mener også at det bør sikres gjenbruk av overskuddsmassene i
planbestemmelsene og at ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, gjenbruk og
gjenvinning følges. Vi viser til Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017 – 2040 til veiledning.
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seniorrådgiver
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rådgiver
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 17. oktober 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
DMF kan ikke se at planen, som legger til rette for boligbebyggelse kommer i konflikt
med registrerte viktige forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller
gamle gruver. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen medfører
uttak av masser som vil omfattes av mineralloven.
DMF har derfor ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Nylandstoppen i Karmøy kommune.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.
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Fra: andreas.sandvik@mattilsynet.no <andreas.sandvik@mattilsynet.no>
Sendt: torsdag 21. november 2019 11.23
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring ‐ Plan 2113 ‐ Detaljregulering for Nylandstoppen i Sevland ‐ Gnr 12 bnr 175 mfl

Til Karmøy kommune
Vi viser til melding om høring vedrørende detaljregulering for området nevnt i emnefeltet.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet observerer at planen tar høyde for tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann for boligene som blir en del av planen, jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften). Vi anbefaler tidlig dialog med Karmøy vannverk for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Videre ber vi om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke sprer smitte som kan gi
planteskade. Se informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskade

Med vennlig hilsen
Andreas Sandvik
Førsteinspektør
Mattilsynet, Haugesund, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 5536 Haugesund
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Region vest

Anna Synnøve Hvass / 46788870 18/7587-5

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

17/5377-26

08.11.2019

Fv. 547- Uttale til høring av detaljregulering for Nylandstoppen - gnr. 12
bnr. 175 m.fl - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 17.10.2019. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet
er i samsvar med kommuneplanen.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningsliner for samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesvegen på vegne av fylkeskommunen,
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Planområdet vil få adkomst via Tostemvegen mot kryss til Fv. 547 (tidligere fv. 47). Statens
vegvesen sine interesser i området er knyttet til fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av
Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Planen baseres på at det er Tostemvegen som er hovedadkomstvei fra fv. 547 til
planområdet. For at dette skal fungere i praksis må en stenge Nylandsvegen for
gjennomgang slik at det ikke blir stor pågang i krysset fra Nylandsvegen mot fv. 547.
Statens vegvesen ber om at en regulerer slik at en begrenser gjennomgang til fv. 547 via
Nylandsvegen.
Statens vegvesen vil gjøre oppmerksom på at det regulerte vegsystemet ikke samsvarer med
dagens situasjon når det legges opp til en gjennomkjørsel fra Tostemvegen til
Nylandsvegen.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til planarbeidet for Nylandstoppen.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Anna Synnøve Hvass

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Regionalplanavdelingen

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

Deres
ref.:

07.11.2019
2019/40983
3
Synnøve
Hognestad
17/5377-26

KARMØY KOMMUNE - GNR 12 BNR 175 M.FL - DETALJREGULERING NYLANDSTOPPEN - PLAN 2113 - Høring og offentlig ettersyn
Viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av min. 15 boenheter i form av
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus) med tilhørende
uteoppholdsareal. Området er avsatt til bolig kommuneplanen, med unntak av et mindre
område som er omdisponert fra friområde til bolig. Det meste av området er ikke tidligere
regulert.
Boligtetthet
Kommunen oppgir i saksdokumentene at planen legger opp til tetthet i tråd med
minimumskravet i regional plan for areal og transport på Haugalandet, 2,5 boliger pr dekar.
Fylkesrådmannen vil peke at den vanlige måten å regne tetthet på, er å inkludere hele
planområdet med felles uteoppholdsareal, internveger mm. i grunnlaget for utrekning.
Hovedveger, aktivitetsflater og større friluftsområder m.m. har normalt vært unntatt. I
denne saken vil det være naturlig å ta utgangspunkt i areal avsatt til bolig
(frittliggende/konsentrert), lekeplass- og uteoppholdsareal. Dette utgjør rundt 7,2 dekar, og
med en tetthet på minimum 2,5 boliger pr dekar jf. ATP Haugalandet utgjør dette krav om
18 boenheter.
Vi mener det er tatt utgangspunkt i et for snevert arealgrunn for å regne ut tetthet, og at
planlagt boligfelt ligger i relativ kort avstand til sentrum og skoler. Fylkesrådmannen gir
faglig råd om at planen bør legger opp til en tettere boligstruktur (f.eks. gjennom
rekkehusbebyggelse) for å følge opp Regionalplanen.
Landskapstilpasning
Planen grenser til friområdet i vest, og har også innlemmet en mindre del av friområdet i
boligareal. Vi ser av kart at terreng heller mot vest, ned mot friområdet. For at boligfeltet
ikke skal virke skjemmende, er det viktig med god terrengtilpassing. Fylkesrådmannen ber
kommunen vurdere om det kan formuleres bestemmelser som sikrer at boligfeltet ikke
framstår som et skjemmende element med store fyllinger sett fra friområdet.
Massehåndtering

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

3201.05.50520
firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Området er i dag stort sett beite. I bestemmelsene er det formulert en bestemmelse om at
matjordressurser som blir til overs, skal gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesrådmannen støtter opp om denne bestemmelsen. Vi vi i tillegg peke
på at det sammen med detaljreguleringsplanen også bør ha en plan for håndtering av
også andre typer overskuddsmasser. Gjenbruk bør vurderes før deponering. Det
anbefales å bruke «Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040» til
veiledning.

Med hilsen
Synnøve Hognestad
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens Vegvesen Region Vest

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet

Stefaine Muller
rådgiver
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Fra: Geir Tjoesvoll <geirtjoe@online.no>
Sendt: torsdag 24. oktober 2019 13.09
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Bergitte H. Flatebø <bha02@karmoy.kommune.no>
Emne: Sevland – Nylandstoppen – plan 2113

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

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR
NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 51/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Nylandstoppen, Sevland – 12/175 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2703
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

11.05.2020

REFERATLISTE KOMMUNESTYRET 11.05.20

1. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.20
2. Styreprotokoll Haugaland kontrollutvalgssekretariat 31.02.20
3. Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune –
Skatteetaten
4. Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
5. Brev fra Karmsund Hamn IKS til E134 Haukelivegen AS ang utfordringer og utbedring av
E134 Husøyvegen.
6. Invitasjon – plan for orienteringer i kontroll- og kvalitetsutvalget i 2020 - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
7. Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «tidlig innsats» - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
8. Gjelder innspill fra Håland og Ytreland – vedtak 05.02.20 - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
9. Notat til kommunestyret - RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE – FREKVENS PÅ
RAPPORTERING OM STATUS TIL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
10. Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner

Karmøy kommune
v/postmottak (via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

20/056/033/tha

Toril Hallsjø

Arkiv

Telefon

Dato

07.02.20

52 75 73 50

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – PROTOKOLL – 05.02.20
Vedlagt følger protokoll fra møte i kontroll- og kvalitetsutvalget 5. februar 2020.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i dag og den vil bli lagt fram for
utvalget til endelig godkjenning i neste møte den 18. mars.
Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering.
Etter vedtatt møteplan er neste aktuelle kommunestyremøte 16. mars.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon 52 75 73 50/95 98
69 79 eller på e-post tha@kontrollutvalgene.no.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:

Protokoll fra 05.02.20

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

Møte nr. 1/20

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Onsdag 5. februar 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.45

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt
(KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud,
KPMG AS, Bergen i sak 2/20

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og
Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 1/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 03.12.19

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

1

Møte nr. 1/20

SAK 2/20

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«TIDLIG INNSATS»

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer
som kommer fram i møtet).
Rammen settes til 250 timer.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud fra KPMG gikk i gjennom formålet for prosjektet, de
foreslåtte problemstillingene, valgt metode, omfang og framdrift. Levering er tenkt til
maimøtet.
Utvalget kom med spørsmål, blant annet om faglige utfordringer og andre forhold som
påvirker barnet/eleven og samspillet mellom involverte rundt barnet. Fjellkårstad viste til at
St. meld. nr. 6 (2019 -2020) – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage,
skole og SFO» burde tas inn blant revisjonskriteriene. Revisor var enig i dette.
Utvalget ønsket at det ble valgt ut case ikke bare fra skole, men også fra barnehage og
ungdomsskole. Utvalget mente det var spesielt viktig at det var god erfaringsoverføring
mellom barnehage og skole og barnetrinn og ungdomsskole. Utvalget sluttet seg så til
prosjektplanen med nevnte tillegg.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med den presisering at det
ønsker valgt ut både barnehage, barneskole og ungdomsskole til prosjektet.
Rammen settes til 250 timer.
SAK 3/20

PLAN FOR ORIENTERINGER OM ETATENE OG STAB/STØTTE

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og
sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
Evt. 2021
Møte 1
Møte 2

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….. osv.

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget drøftet saken og ble enig om hvem de ønsket å invitere. Sekretær noterte seg
innspillene og vil ta kontakt med de inviterte for nærmere avtale om aktuell dato eller evt.
omrokkering. Utvalget var enig om vente med 2021 og at de fikk en ny sak i november.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og
sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
18.11.20

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Rådmannen
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef teknisk
Kultursjef
Ungdomsrådet v/sekretær.
Haugaland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
SAK 4/20

KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.19

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og
revisjon pr. 31.12.19 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Sekretær gjorde greie for forbruk og fjorårets budsjettramme. Utvalget hadde ingen
merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og
revisjon pr. 31.12.19 til orientering.
SAK 5/20

UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/
tillegg).
Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.
og innstilling til kommunestyret:
Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.
SAK 6/20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.02.20

Statusoversikt pr. januar 2020
Komm.styrevedtak 25.11.19, sak 122/19 – Forvaltningsrevisjonsrapport – «Personvern»
Budsjett 2020 - kontroll og revisjon (kommunens kontrollarbeid)
KPMG -orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 18.03.20
Hålands kommentarer (rødt) om Sundsvegen Næringspark - e-post 15.12.19
Ytrelands klage på kommunens forvaltningspraksis – e-post 06.12.19
Foreløpig tilbakemelding om henvendelse til kontrollutvalget – brev av 10.12.19
FM - rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet & beredskap 19.12.19 – frist 07.02.20
Årsrapport og skatteregnskap for 2019 – skatteoppkrever/kemner i Karmøy kommune
Haugaland Brann og redning – innkalling til representantskapsmøte 05.02.20
Haugaland Vekst IKS – protokoll fra representantskapsmøte 13.12.19
Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
Evaluering av konferanse 09.01.10 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 (utvalgsleder og nestleder)

Sekretariatets innstilling:
Referatsaker 1 – 16 blir tatt til orientering.
Vedr. pkt. 5 og 6
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i
forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet
sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Sekretær gikk igjennom sakene 1-4 og 8-16.
Areal og utbyggingssjef viste til at for Sundvegen var dette nå fulgt opp fra kommunens side.
Det var sendt varsel om ulovlighetene og de hadde fattet vedtak om at reguleringsarbeidet ble
ansett for å ha stanset opp. Dette vedtak var nå påklaget. Saksgang avhenger av videre utfall,
men vil få en avklaring i løpet av dette året.
Når det gjaldt arealene og utbyggingen på Skår viste areal og byggesakssjefen til lang
historikk, mange involverte og endret lovverk siden 2005. Kommunen har nå helt andre
rutiner ved utstedelse av ferdigattest. Videre blir nå alle vedtak i hovedutvalg sendt til juridisk
vurdering av jurister. Kommunen bruker nå overtredelsesgebyrer og dagsbøter som
pressmiddel, som er sterkere middel enn bruk av bankgaranti. Kommunen er nå mye strengere
med å gi bruks- og ferdigattest.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Møte nr. 1/20

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for redegjørelsen.
Tvedt var fornøyd med samlingen på Sandnes og leder og nestleder Utseth mente konferansen
på Gardermoen hadde vært interessant.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Referatsakene 1- 16 blir tatt til orientering.
Vedr. pkt. 5 og 6
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i
forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet
sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.

Eventuelt
Henvendelser fra innbyggere
Lohne ønsket å få vite hva utvalgsmedlemmene skulle gjøre dersom det var innbyggere som
tok kontakt for at de ønsket å få sin sak opp i utvalget.
Sekretær viste til at det bare er kommunestyret eller utvalget selv som avgjør hvilke saker de
skal ta opp til behandling og at utvalget ikke er et klageutvalg. Alle henvendelser må være
skriftlige og brev/epost skal gjøres kjent for utvalgsleder og sendes til sekretariatet. Avsender
vil da få foreløpig svar og brevet legges fram for utvalget i neste møte til orientering. Utvalget
må avvise saken dersom den ligger utenfor utvalgets mandat, evt. be rådmannen orientere om
den aktuelle saken eller innen fagområdet eller drøfte om temaet er aktuelt for forvaltningsrevisjon.
Det er viktig at innbyggerne får et svar, og at utvalget bidrar til å skape tillit at offentlige
midler brukes forsvarlig og at tjenester leveres ihht. kommunale vedtak og regelverk.
Neste møte
Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 18. mars kl.17.00.
Møtestart flyttes fram for i etterkant av møtet vil KPMG ha 2 timers workshop i forbindelse
med arbeidet med nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Karmøy, 5. februar 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Vår dato
17. februar 2020

Deres dato

Saksbehandler
Ljiljana Dujkovic Tvedt

800 80 000
Skatteetaten.no

Deres referanse

Telefon
40808685

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/6804926

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Karmøy kommune
post@karmoy.kommune.no

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Karmøy
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
Skatteetaten:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommune Karmøy.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
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Antall årsverk 2019

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

6,8

6,8

6,8

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten
har mottatt disse innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Karmøy kommune viser per 31. desember 2019 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering
mellom kommuner på kr 5 025 565 761 og utestående restanser2 på kr 124 380 477, herav berostilte krav
på kr 5 936 186.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Karmøy kommune.

Resultatkrav
2019 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2019
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav
samlet for hele
landet
2019 (i %)

Restskatt personlige skattytere 2017

94,40 %

97,00 %

95,51 %

96,26 %

Forskuddstrekk 2018

99,90 %

99,92 %

99,96 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018

99,00 %

99,27 %

99,37 %

99,40 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018

99,80 %

99,94 %

99,98 %

99,91 %

Restskatt upersonlige skattytere 2017

99,00 %

99,93 %

98,08 %

98,97 %

Arbeidsgiveravgift 2018

99,80 %

99,86 %

99,94 %

99,84 %

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Arbeidsgiverkontroll
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av
vedlegget til denne kontrollrapporten.

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Det er gjennomført styringssamtale 21. oktober 2019 med skatteoppkrever. Temaene i samtalen har vært
resultatoppnåelse, innkreving og skatteregnskap, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever
om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret.
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen.
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni
2020.
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Med hilsen

Marita Ryeng
underdirektør
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Espen Nordby
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet
Kopi til:

Skatteoppkreveren for Karmøy kommune
Kontrollutvalget for Karmøy kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Karmøy kommune
Riksrevisjonen

Vedlegg:

Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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STYREPROTOKOLL
Tysdag 31. mars 2020 heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte.
Møtet blei leia av styreleiar Astri Furumo.
MØTESTAD:

Tysvær Rådhus, kantinen

MØTESTART/-SLUTT:

kl. 16.00 – 17.25

AV MEDLEMMENE MØTTE:

Astri Furumo, Simon Næsse og Siv Bente Stople
Østbø

FORFALL:

Ingen

FRÅ SELSKAPET MØTTE:

Dagleg leiar Toril Hallsjø

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

INNKALLING:

Godkjent (utsending pr. e-post 25.04.20)

SAKSLISTE:

Godkjent

Følgjande saker blei handsama:
SAK 6/20 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 11.02.20
Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:
Protokoll frå styremøtet 11.02.20 blir godkjent.
Styrehandsaming 31.03.20:
Styret hadde ingen merknader.
Samrøystes vedtak 31.03.20:
Protokoll frå styremøtet 11.02.20 blir godkjent.

SAK 7/20 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.03.20
7. Innkalling til representantskapsmøte i HKS IKS den 27.04.20
8. Protokoll – valnemnda for HKS IKS
9. Senioravtale for tilsette i HKS IKS
Styrehandsaming 31.03.20:
Dagleg leiar orienterte og styret kommenterte. Styret tilrådde at representantskapsmøtet blei
halden som fjernmøte for å avgrense spreiing av Covid-19-viruset nå når ny midlertidig lov
for IKS var på trappene.
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Samrøystes vedtak 31.03.20:
Styret tar referatsakene 7 - 9 til orientering.

SAK 8/20 – STATUSOVERSIKT PR. MARS 2020
Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:
Statusoversikt pr. mars 2020 blir tatt til orientering.
Styrehandsaming 31.03.20:
Dagleg leiar informerte om avlyste møte i mars og om arbeidssituasjon. Styret støtta dagleg
leiar i at permittering ikkje har vore ei aktuell problemstilling. Ho og rådgjevar har mange
større saker under førebuing framover.
Samrøystes vedtak 31.03.20:
Statusoversikt pr. mars 2020 blir tatt til orientering.

SAK 9/20 – LØNNS- OG REGNSKAPSTENESTENE I HKS IKS
Dagleg leiar si innstilling:
Styret tar tilleggsopplysninger i sak 9/20 til orientering og opprettholder sin innstilling fra
styremøtet 11.02.20, sak 5/20:
Representantskapet for HKS IKS godkjenner at selskapets lønns- og regnskapsføring blir
utført av eksternt selskap fra og med 2020.
Styrehandsaming 31.03.20:
Styreleiar innleia. Dagleg leiar orienterte om overslaget. Styret slutta seg til innstillinga og
saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.
Samrøystes vedtak 31.03.20 og innstilling til representantskapet:
Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner at selskapets
lønns- og regnskapsføring blir utført av eksternt selskap fra og med 2020.

SAK 10/20 – GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG
SEKRETARIATET SI ÅRSMELDING 2019
Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:
Styret si melding og sekretariatet si årsmelding 2019 vert godkjent og saka vert vidaresendt
representantskapet til endeleg vedtak.
Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2019 slik
den er lagt fram.
Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.
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Styrehandsaming 31.03.20:
Årsmeldinga blei vedtatt slik den låg føre.
Samrøystes vedtak 31.03.20:
Styret si melding og sekretariatet si årsmelding 2019 vert godkjent og saka vert vidaresendt
representantskapet til endeleg vedtak.
og innstilling til representantskapet
Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2019
slik den er lagt fram.
Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

SAK 11/20 – GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2019
Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:
Årsrekneskapen for 2019 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det
ligg føre med eit overskot på kr 48 841. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.
Styrehandsaming 31.03.20:
Revisor hadde levert rein revisjonsmelding utan merknader. Styret hadde ingen merknader.
Saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.
Samrøystes vedtak 31.03.20 og innstilling til representantskapet:
Årsrekneskapen for 2019 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det
ligg føre med eit overskot på kr 48 841.
Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

SAK 12/20 – REGULERT BUDSJETT 2020
Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:
Styret godkjenner regulert budsjett for 2020 slik det ligg føre.
Styrehandsaming 31.03.20:
Dagleg leiar svara på spørsmål om budsjettmidlane til seniortiltak. Styret slutta seg til
forslaget, som held same budsjettramme fastsett av representantskapet, men med eit stramare
driftsbudsjett enn det fyrste.
Samrøystes vedtak 31.03.20:
Styret godkjenner regulert budsjett for 2020 slik det ligg føre.
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SAK 13/20 – BUDSJETT 2021
Dagleg leiar si innstilling:
Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner framlegg til budsjett for 2021
slik det er lagt fram og inviterer representantskapet til å fatte følgjande vedtak:
Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2021
med følgjande rammer:
Inntekter 2021
Tilskot
Andre inntekter
Inntekter totalt
Resultat

Utgifter 2021
2 224 000 Lønn- og sosiale utgifter
- Driftsutgifter
2 224 000 Utgifter totalt
0

1 942 000
282 000
2 224 000
0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2021 følgjande:
Karmøy kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Sauda kommune
Etne kommune
Suldal kommune
Bokn kommune
Utsira kommune

403 000
403 000
212 000
212 000
189 200
189 200
189 200
189 200
123 200
114 000

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller
mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for
deltakarkommunane ikkje blir auka.
Styrehandsaming 31.03.20:
Dagleg leiar orienterte om det i år ikkje ligg føre nokre prognoser frå SSB om norsk og
internasjonal økonomi. Årsaka er koronaviruset og dei konsekvensane det vil ha for
verdsøkonomien og for Noreg. Mellom anna er årets lønnsoppgjer utsett til hausten.
Budsjettframlegget vil difor måtte vere tentativt. Styret var samd i at budsjettet eventuelt
seinare kunne bli endra, men at ikkje var grunn for utsette saka. Dei slutta seg til innstillinga.
Samrøystes vedtak 31.03.20 og innstilling til representantskapet:
Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner framlegg til budsjett for 2021
slik det er lagt fram og inviterer representantskapet til å fatte følgjande vedtak:
Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2021
med følgjande rammer:
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Inntekter 2021
Tilskot
Andre inntekter
Inntekter totalt
Resultat

Utgifter 2021
2 224 000 Lønn- og sosiale utgifter
- Driftsutgifter
2 224 000 Utgifter totalt
0

1 942 000
282 000
2 224 000
0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2021 følgjande:
Karmøy kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Sauda kommune
Etne kommune
Suldal kommune
Bokn kommune
Utsira kommune

403 000
403 000
212 000
212 000
189 200
189 200
189 200
189 200
123 200
114 000

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller
mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka.

SAK 14/20 – ØKONOMIPLAN 2021 - 2024
Dagleg leiar si innstilling:
Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan
for perioden 2021-2024:

Inntekter:
Tilskudd
Andre inntekter
Totalt
Utgifter:
Lønn og sos. utg.
Driftsutgifter
Totalt
Resultat

2021

2022

2023

2024

2.224.000
0
2.224.000

2.302.000
0
2.302.000

2.383.000
0
2.383.000

2.466.000
0
2.466.000

1.942.000
282.000
2.224.000
0

2.010.000
292.000
2.302.000
0

2.080.000
303.000
2.302.000
0

2.152.000
314.000
2.466.000
0

Styrehandsaming 31.03.20:
Dagleg leiar orienterte om at det var lagt inn 3,5 % auke, men her gjaldt same uvisse som i
sak 13/20 for økonomiutviklinga i verda og Noreg. Styret slutta seg til innstillinga og saka
vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.
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Samrøystes vedtak 31.03.20 og innstilling til representantskapet:
Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan
for perioden 2021-2024:

Inntekter:
Tilskudd
Andre inntekter
Totalt
Utgifter:
Lønn og sos. utg.
Driftsutgifter
Totalt
Resultat

2021

2022

2023

2024

2.224.000
0
2.224.000

2.302.000
0
2.302.000

2.383.000
0
2.383.000

2.466.000
0
2.466.000

1.942.000
282.000
2.224.000
0

2.010.000
292.000
2.302.000
0

2.080.000
303.000
2.302.000
0

2.152.000
314.000
2.466.000
0

SAK 15/20 – VAL AV REVISOR
Dagleg leiar si innstilling:
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor frå 2020.
Styrehandsaming 31.03.20:
Styret tok opp spørsmål om selskapet må kjøpe teneste frå statsautorisert revisor nå når
selskapets lønns- og regnskapsføring blir utført av eksternt selskap.
Dagleg leiar blei bedt om å undersøke om selskapet kjem inn under reglane for fråfall av
revisjon, som kom for nokre år sidan for små enkeltføretak eller om selskapet har
revisjonsplikt etter IKS-lova. Representantskapet må då eventuelt endre vedtektene/selskapsavtalen. Det vil då truleg fyrst kunne skje frå neste år. Styret var også inne på om det kunne
vere eit alternativt å nytte ein økonomikunnig frå eigarkommunane til å revidere.
Styret slutta seg til innstillinga med følgjande tillegg: «…..men det bør bli vurdert om
selskapet har revisjonsplikt». Saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.
Samrøystes vedtak 31.03.20 og innstilling til representantskapet:
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor også frå 2020, men det
bør bli vurdert om selskapet har revisjonsplikt.
EVENTUELT

Datatryggleik
Styret oppmoda dagleg leiar å ta kontakt med Forum for Kontroll og tilsyn og dei
arkivansvarlege i eigarkommunane for å vurdere å få på plass eit elektronisk sak/arkivsystem
for å vere heilt sikker på at selskapet følger journal- og arkivansvaret, spesielt med omsyn til
personsensitive opplysningar og GDPR og trygg lagring av dokument. I dag har sekretariatet
eit papirbasert arkiv og fører postjournal på Excel-ark. Kostnadene knytte til ein slik
investering vil måtte dekkast av oppspare midlar.
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Takk til avtroppande styre
Styret fekk blomar, då det var siste møtet i denne styreperiode og det siste med dette styret.
Styret bad dagleg leiar kjøpe inn blomar også til de tilsette i høve av at alle i år er pålagt å ha
heimepåske.
Representantskapsmøtet
Då fylkestinget er på same dato som representantskapsmøtet har det tidligare vore avtalt at
styremedlem Østbø stiller for styreleiar på representantskapsmøtet 27. april.
Neste møte
I følgje vedtatt møteplan er neste styremøte sett til torsdag 17. september.

Aksdal, 31. mars 2020

Astri Furumo (sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar
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Fra: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: fredag 7. februar 2020 11.17
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Fjellkårstad Ørjan <orjan_fjellk@hotmail.com>; Hundhammer Bjørn <bjorn@hundhammer.no>; Kalstø Elisabeth
<ekalstoe@gmail.com>; Lohne Thor Otto <th‐lohne@online.no>; Lohne Thor Otto <tolo@borglandadvisory.com>; Melhus Tor
Inge <tor@zeit.no>; Tvedt Torunn <torunntvedt@hotmail.com>; Utseth Linn <linn.utseth@gmail.com>; Bjørn Andersen
<ban03@karmoy.kommune.no>; Arnøy Hans Christian <hanschristianarnoy@gmail.com>; Austbø Bård <baard@austbo.com>;
Bakkevold Kåre <kare.bakkevold@haugnett.no>; Bjørnnes Kurt O. <kurt@bjornnes.com>; Braut Eirik <eirik.braut@kpmg.no>;
Byrknes Norunn <norunn.byrknes@gmail.com>; Cathrine Ellingsen <cel@karmoy.kommune.no>; Elin Davidsen
<eda@karmoy.kommune.no>; Gyda Dickson <gdi@karmoy.kommune.no>; Espeset Jon <jespeset@hotmail.com>;
Fundingsrud Ole Willy <ole.willy.fundingsrud@kpmg.no>; Gjerdevik Solrun <solrun.gjerdevik@gmail.com>; Grindhaug Alf
Magne <afg02@karmoy.kommune.no>; Øystein Daviknes Hagerup <odh01@karmoy.kommune.no>; Vibeke Vikse Johnsen
<vijo@karmoy.kommune.no>; Kalstø Maria <mariakalstoe@gmail.com>; Kirkhus Karl Magnus
<karl.magnus.kirkhus@haugnett.no>; Lene Yvonne Kvilhaug <lyk@karmoy.kommune.no>; Lothe Rhonda Helen Nes
<rhonda_nes@hotmail.com>; Jarle Nilsen <jni01@karmoy.kommune.no>; Nora Olsen‐Sund <nos01@karmoy.kommune.no>;
Ørjan Røed <oro@karmoy.kommune.no>; Sandven Bjørg Rabbe <bjorg.sandven@kpmg.no>; Eiliv Staalesen
<eist@karmoy.kommune.no>; Stakland Roald <roald.stakland@kpmg.no>; Lars Inge Svalland <lis01@karmoy.kommune.no>;
Svendsen Elvira Kristin <elvira_kristin@hotmail.com>; Morten Sørensen <mos@karmoy.kommune.no>; Varne Sigrid‐Anne
Havn <post@sigridanne.no>; Per Velde <pve01@karmoy.kommune.no>; Vikingstad Ernst <er‐viki@online.no>; Ådland Geir
Sigurd <gsaadland@outlook.com>
Emne: Protokoll ‐ Karmøy kontroll‐ og kvalitetsutvalg 05.02.20

Protokollen fra møtet 05.02.20 er nå gjennomlest og godkjent av utvalgsleder
og sendes med dette ut.
Den er også lagt ut på våre nettsider www.kontrollutvalgene.no
God helg!
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

Karmøy kommune
v/postmottak ( via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK
Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

20/065/033/tha

Toril Hallsjø

12.02.20

Arkiv

Telefon

52 75 73 50

INVITASJON - PLAN FOR
KVALITETSUTVALGET I 2020

ORIENTERINGER

I

KONTROLL-

OG

Vedlagt følger særutskrift fra møte i kontrollutvalget 05.02.20, sak 3/20. Utvalget
vedtok enstemmig følgende:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om
etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20

Kommunalsjef oppvekst og kultur

13.05.20

Rådmannen

17.06.20

Kommunalsjef helse og omsorg

26.08.20

Kommunalsjef teknisk

23.09.20

Kultursjef

21.10.20

Ungdomsrådet v/sekretær.

18.11.20

Haugaland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen
over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har
anledning til å stille i det aktuelle møtet.
Møtedato for hvem som skal møte kan endres dersom foreslått tidspunkt ikke skulle
passe for den som er invitert. Bytte mellom de inviterte må da avtales med
sekretariatet. Møtesekretær vil minne den aktuelle om møtet i forkant ved utsendelse
av sakskart.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon 52 75 73 50/95 98
69 79 eller på e-post tha@kontrollutvalgene.no.
Med hilsen
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
SÆRUTSKRIFT
Onsdag 5. februar 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.45

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt
(KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud,
KPMG AS, Bergen i sak 2/20

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og
Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:
AK 3/20

PLAN FOR ORIENTERINGER OM ETATENE OG STAB/STØTTE

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og
sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Evt. 2021
Møte 1
Møte 2

………………….
………………….. osv.

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Utvalget drøftet saken og ble enig om hvem de ønsket å invitere. Sekretær noterte seg
innspillene og vil ta kontakt med de inviterte for nærmere avtale om aktuell dato eller evt.
omrokkering. Utvalget var enig om vente med 2021 og at de fikk en ny sak i november.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og
sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
18.11.20

Kommunalsjef oppvekst og kultur
Rådmannen
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef teknisk
Kultursjef
Ungdomsrådet v/sekretær.
Haugaland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.
Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Fra: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: onsdag 12. februar 2020 13.42
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Vibeke Vikse Johnsen <vijo@karmoy.kommune.no>; Melhus Tor Inge <tor@zeit.no>; Bjørn Andersen
<ban03@karmoy.kommune.no>
Emne: Invitasjon‐ Plan for orienteringer i kontroll‐ og kvalitetsutvalget i 2020

Viser til vedlagt brev.
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

KPMG AS
v/postmottak ( e-post)
5822 BERGEN

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

20/064/216/tha

Toril Hallsjø

12.02.20

Arkiv

Telefon

52 75 73 50

BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «TIDLIG
INNSATS» - KARMØY KOMMUNE
Vedlagt følger særutskrift i sak 2/20 fra møtet 05.02.20 i Karmøy kontroll- og
kvalitetsutvalg. Utvalget vedtok følgende:
Karmøy
kontrollog
kvalitetsutvalg
bestiller
forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i tråd med det utkast til
prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med den presisering at det
ønsker valgt ut både barnehage, barneskole og ungdomsskole til
prosjektet.
Rammen settes til 250 timer.
I følge oppdatert plan legges det opp til at revisjonen vil bli gjennomført i
februar-mars og levering av rapport til kontrollutvalgsmøtet 13. mai.
Saken oversendes med dette til videre behandling.
Hilsen
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg: særutskrift
Kopi: Karmøy kommune v/postmottak
Rådmannen

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

Fra: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: onsdag 12. februar 2020 13.45
Til: Fundingsrud Ole Willy <ole.willy.fundingsrud@kpmg.no>
Kopi: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>; Vibeke Vikse Johnsen <vijo@karmoy.kommune.no>; Melhus Tor
Inge <tor@zeit.no>; Sandven Bjørg Rabbe <bjorg.sandven@kpmg.no>; Jarle Nilsen <jni01@karmoy.kommune.no>
Emne: Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tidlig innsats" ‐ Karmøy kommune

Viser til vedlagt brev, særutskrift og oppdatert prosjektplan.
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
SÆRUTSKRIFT
Onsdag 5. februar 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.45

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt
(KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud,
KPMG AS, Bergen i sak 2/20

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og
Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:
SAK 2/20

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«TIDLIG INNSATS»

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer
som kommer fram i møtet).
Rammen settes til 250 timer.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud fra KPMG gikk i gjennom formålet for prosjektet, de
foreslåtte problemstillingene, valgt metode, omfang og framdrift. Levering er tenkt til
maimøtet.
Utvalget kom med spørsmål, blant annet om faglige utfordringer og andre forhold som
påvirker barnet/eleven og samspillet mellom involverte rundt barnet. Fjellkårstad viste til at
St. meld. nr. 6 (2019 -2020) – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage,
skole og SFO» burde tas inn blant revisjonskriteriene. Revisor var enig i dette.
Utvalget ønsket at det ble valgt ut case ikke bare fra skole, men også fra barnehage og
ungdomsskole. Utvalget mente det var spesielt viktig at det var god erfaringsoverføring
mellom barnehage og skole og barnetrinn og ungdomsskole. Utvalget sluttet seg så til
prosjektplanen med nevnte tillegg.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i
tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med den presisering at det
ønsker valgt ut både barnehage, barneskole og ungdomsskole til prosjektet.
Rammen settes til 250 timer.
Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

2

Prosjektplan
Tidlig innsats
Karmøy kommune

Februar 2020
www.kpmg.no
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Kontrollutvalget vedtok i møtet 03.12.2019 sak 46/19 å bestille en prosjektplan på temaet tidlig
innsats.

1.2 Forarbeid
Det er et mål å utarbeide en god prosjektplan med relevante og vesentlige problemstillinger for en
forvaltningsrevisjon. KPMG har gjennomført en prosess for å konkretisere formål og problemstillinger.
Vi har innhentet oversikt gjennom følgende:






Kommunens hjemmesider
Forvaltningsrevisjoner på temaet tidlig innsats utført i andre kommuner
Nasjonale føringer og satsninger innenfor tidlig innsats
Samtale med kommunalsjef oppvekst, skolesjef og barnehagesjef

I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av
informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.

1.2.1

Satsinger og føringer innenfor tidlig innsats

St. meld. Nr. 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen tidlig innsats for livslang læring fremhever at tidlig
innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer
oppstår eller avdekkes i førskolealder og i løpet av grunnopplæringen. Det legges vekt på at tiltak er
mer virkningsfulle og mindre ressurskrevende jo tidligere de settes inn. For å realisere tidlig innsats
legges det vekt på å identifisere barn og unge som ikke har tilfredsstillende læringsutvikling. Dette
innebærer både å vurdere barnas utvikling og kompetanse og å kunne anvende profesjonelt skjønn
for å avgjøre hvilke oppfølgingstiltak som skal settes i gang. Departementet mener at vurdering,
tilbakemelding og målrettet oppfølging av elevenes læringsutbytte må prioriteres høyere i hele
grunnopplæringen.
Stortingsmeldingen vektlegger at det er utfordringer knyttet til tverretatlig samarbeid. En helhetlig
innsats overfor barn med behov for sammensatte og koordinerte tiltak fremmes av klare og realistiske
mål, klare roller og ansvarsområder, forpliktelse og involvering fra personalgruppene og sterkt
lederskap. En utfordring av manglende tverretatlig samarbeid som nevnes er at lærer og skole bruker
uforholdsmessig mye tid på å løse problemer uten å besitte nødvendig kompetanse eller verktøy.
St. meld. 21 (2016-2017) Tidlig innsats og kvalitet i skolen setter strengere krav til tidlig innsats i
skolen. Det settes en plikt til tidlig innsats og tidlig innsats må ligge til grunn for skolens arbeid på alle
områder. Elever som henger etter skal få tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på/i
1-4 trinn. Skolen skal videre samarbeide med velferdstjenester utenfor skolen slik at elever med
personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen får en helhetlig oppfølging.
St. meld. 18 (2010-2011) læring og fellesskap omfatter tre strategier for tidlig innsats:

 Strategi 1: Barnehagen og skolen skal bli flinkere til å fange opp og følge opp de som trenger hjelp
og støtte. Tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte.
© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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 Strategi 2: Mer spesialisert og målrettet kompetanse i utdanningssystemet
 Strategi 3: Bedre samarbeid og samordning rundt tjenestetilbudet til det enkelte barn
Rundskriv Q-16/2013 forebyggende innsats for barn og unge beskriver at forebygging rettet mot barn
og unge først og fremst handler om å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler
både om informasjons- og holdningsarbeid, samt konkret arbeid for å skape gode og trygge
lokalsamfunn.
Rundskrivet viser til nyere forskning og metoder som skiller mellom tre nivå av forebyggende arbeid;
universell, selektiv og indisert. Universell forebygging er innsats rettet mot hele befolkningsgrupper
uten at man identifiserer individ eller grupper med forhøyet risiko. Selektiv forebygging er tiltak rettet
mot grupper med kjent og/eller forhøyet risiko. Slike tiltak skal motvirke negativ utvikling hos barn og
unge og/eller deres foreldre. Indisert forebygging er tiltak rettet mot individ med høy risiko eller klare
tegn på problemer.
Rundskrivet beskriver noen forutsetninger for godt forebyggende arbeid:







Barn og ungdoms medvirkning
Helhetlige planer og tydelig ledelse
Samarbeid på tvers
Lokal mobilisering og frivillig innsats
Kompetanse

1.2.2

Organisering av tidlig innsats i Karmøy kommune

Karmøy kommune er delt inn i tre kommunalområder, underlagt en kommunalsjef:

Figur 1. Organisasjonskart Karmøy kommune.
Kommunale tjenester relatert til arbeid med tidlig innsats rettet mot barn og unge, er organisert på
tvers av enheter og kommunalområder. Enhetene skolene, barnehagene, PPT og kultur er organisert
under kommunalområdet oppvekst og kultur. Enhetene helsestasjonstjenesten, barnevern og NAV er
organisert under kommunalområdet helse og omsorg.
Samtidig har kommunen et tett samarbeid med frivilligheten, deriblant idretten. Eksempelvis har
kommunen et tilbud om aktivitetskort til barn og unge i familier med dårlig økonomi. Aktivitetskortet

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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kan brukes og gir gratis tilgang et bredt spekter av aktiviteter som kino, svømmehall og idrett. I tillegg
har kommunen 30 friplasser i kulturskolen til denne målgruppen.

1.3 Forslag til tilnærming
Tidlig innsats handler både om innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig inngripen når
problemer oppstår eller avdekkes. Samtidig er arbeidet med og ansvaret for den tidlige innsatsen
organisert i ulike enheter og tjenesteområder, noe som krever samarbeid og koordinering på tvers. På
bakgrunn av dette foreslår vi at vi i denne forvaltningsrevisjonen kartlegger i hvilken grad kommunen
sikrer en tidlig og helhetlig innsats rettet mot barn og unge i risikosoner. Med begrepet risikosoner
menes barn og unge som av ulike årsaker har behov for hjelp og oppfølging. Herunder vil vi se på:
•

Kommunens strategier og planer for å sikre tidlig innsats

•

Kommunens system og rutiner for å sikre tidlig innsats

•

Det tverrfaglige samarbeidet mellom de kommunale tjenestene involvert i arbeidet med tidlig
innsats

Forvaltningsrevisjonen vil særlig rettes mot, og avgrenses til, arbeidet med tidlig innsats i barnehage,
barneskole og ungdomsskole.

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

5

2. Formål, problemstil inger og
revisjonskriterier
2.1 Formål
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Karmøy kommune ivaretar sitt ansvar for å
sikre en målrettet og helhetlig tidlig innsats rettet mot barn og unge i kommunen.
Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom
det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.

2.2 Problemstillinger
På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått:
1. I hvilken grad sikrer kommunen en tidlig og helhetlig innsats rettet mot barn og unge i risikosoner?
1.1 I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige strategier og planer for å sikre tidlig innsats?
1.2 I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre tidlig innsats?
1.3 Hvordan fungerer det tverrfaglige samarbeidet mellom de kommunale tjenestene involvert i
arbeidet med tidlig innsats?

2.3 Revisjonskriterier
Til problemstillingane stiller vi opp revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som
tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og
gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være:









Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

 Forskrift til opplæringslova
 St. meld. Nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen tidlig innsats for livslang læring
 St.meld. Nr. 6 (2019-2020) Tett på tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og
SFO

 Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap
 Meld. St. 21 (2016-2017) Tidlig innsats og kvalitet i skolen
 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge
© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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3.Tilnærming
3.1 Metode
For å svare på problemstillingene vil vi samle inn data ved bruk av følgende teknikker:






Dokumentanalyse
Case
Intervju
Spørreskjema

Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon fra kommunen som kan gi informasjon om
problemstillingen. For å besvare problemstillingen vil det være nødvendig å avklare nærmere i dialog
med kommunen hva som er helt sentrale risikosoner, men en slik liste behøver ikke være
uttømmende. Vi legger ellers opp til å se på kommunens planverk, strategier, rutiner og system for
tidlig innsats.
Vi vil benytte casemetodikk ved en barnehage, en barneskole og en ungdomsskole for å kartlegge og
dokumentere hvordan arbeidet med tidlig innsats gjennomføres i praksis og hvilke effekter det

oppleves å ha i skolen. En slik tilnærming vil innebære at vi retter vår oppmerksomhet mot resultatene
av kommunens satsning på tidlig innsats og forebygging. Utvalgte case vil plukkes ut i samråd med
kommunen.
Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende
informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante informanter vil blant annet være
kommunalsjef for oppvekst og kultur, skolesjef, PPT-leder, leder for helsestasjonstjenesten,
barnehagestyrer, rektor og ansatte ved utvalgt barnehage og skoler. Andre relevante respondenter
kan også bli intervjuet. Valg av respondenter intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen. Ved
gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skriver vi referat som vi
sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). Svar fra
respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.
Vi vil benytte spørreskjema for å kartlegge hvordan de ansatte som er involvert i arbeidet med tidlig
innsats opplever at kommunens tidlige og helhetlige innsats fungerer. Herunder vil vi se på hvordan
kommunens system og rutiner for tidlig innsats samt det tverrfaglige samarbeidet mellom ulike
kommunale tjenester oppleves å fungere.
Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som gjør rede for undersøkelsen, funn og anbefalinger.
Utkast til rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en endelig sluttrapport.
Sluttrapportering til kontrollutvalget vil skje ved framstilling av en revisjonsrapport. Det vil være en rød
tråd gjennom rapporten, og rapporten vil være kvalitetssikret og etterprøvbar.

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
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3.2 Aktivitets- og framdriftsplan
Vi vil bruke 250 timar på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetane planlegging, gjennomføring og
rapportering. Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:
Desember

2

3

4

Timer 49 50 51 52 1
25
10
5
10
15
1
4
2
5
3
180
40
5
40
35
10
50
30
10
5
5
10
250

Januar
2

3

4

Februar
5

6

7

8

Mars

April

Mai

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Juleferie

1

Faser + aktiviteter
Forberede
Forundersøkelse
Etablere prosjektplan
Godkjenning prosjektplan
Starte opp
Sende oppstartsbrev
Oppstartsmøte
Revisjonskriterier
Dokumentliste
Intervjuplan
Gjennomføre
Dokumentanalyse
Intervjuguide
Intervjuer
Analyse
Kvalitetssikring
Rapportutkast
Rapport
Ferdigstille rapportutkast
Høring rapportutkast
Oversending av rapport
Presentasjon KU

Forvaltningsrevisjonen vil ha oppstart i januar, etter vedtak i kontrollutvalget. Gjennomføring av
forvaltningsrevisjonen vil gå føre seg i februar-mars. Vi vil levere rapporten til kontrollutvalgsmøtet 13.
mai 2020.
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4. Prosjektteam og honorar
4.1 Prosjektteam
KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av følgende:

 Ole W. Fundingsrud
 Mathias Johannessen
 Magnus Heggen

4.2 Honorar
I samsvar med avtale.
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Kontakt oss
Ole Willy Fundingsrud

Direktør
T
+47 40 63 96 92
E
ole.willy.fundingsrud@kpmg.no

kpmg.no

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a
member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
The information contained herein is of a general nature and is not
intended to address the circumstances of any particular individual or
entity. Although we endeavour to provide accurate and timely
information, there can be no guarantee that such information is
accurate as of the date it is received or that it will continue to be
accurate in the future. No one should act on such information without
appropriate professional advice after a thorough examination of the
particular situation.

Jakob Ytreland
v/ e-post jakob.ytreland@gmail.com
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

20/067/216/tha

Toril Hallsjø

12.02.20

Arkiv

Telefon

95 98 69 79

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – VEDTAK DEN 05.02.20 UNDER
SAK 6/20
Vi viser til tidligere e-poster og brev.
Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok bl.a. følgende i møtet 05.02.20 under sak 6/20:
Referatsakene 1- 16 blir tatt til orientering.
Vedr. pkt. 5 og 6
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra
Håland og Ytreland i forbindelse med arbeidet med en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet sett i lys av hvor det vil
være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.
Vedlagt følger særutskrift og saksframlegg i sak 6/20.
Vedtaket blir med dette oversendt til orientering.
Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg: Særutskrift
Kopi: Karmøy postmottak
Utvalgsleder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
SÆRUTSKRIFT
Onsdag 5. februar 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.45

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt
(KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud,
KPMG AS, Bergen i sak 2/20

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og
Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:
SAK 6/20

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.02.20

1.
2.
3.
4.

Statusoversikt pr. januar 2020
Komm.styrevedtak 25.11.19, sak 122/19 – Forvaltningsrevisjonsrapport – «Personvern»
Budsjett 2020 - kontroll og revisjon (kommunens kontrollarbeid)
KPMG -orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 18.03.20
5. Hålands kommentarer (rødt) om Sundsvegen Næringspark - e-post 15.12.19
6. Ytrelands klage på kommunens forvaltningspraksis – e-post 06.12.19
7. Foreløpig tilbakemelding om henvendelse til kontrollutvalget – brev av 10.12.19
8. FM - rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet & beredskap 19.12.19 – frist 07.02.20
9. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 – skatteoppkrever/kemner i Karmøy kommune
10. Haugaland Brann og redning – innkalling til representantskapsmøte 05.02.20
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Haugaland Vekst IKS – protokoll fra representantskapsmøte 13.12.19
Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
Evaluering av konferanse 09.01.10 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 (utvalgsleder og nestleder)

Sekretariatets innstilling:
Referatsaker 1 – 16 blir tatt til orientering.
Vedr. pkt. 5 og 6
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i
forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet
sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Sekretær gikk igjennom sakene 1-4 og 8-16.
Areal og utbyggingssjef viste til at for Sundvegen var dette nå fulgt opp fra kommunens side.
Det var sendt varsel om ulovlighetene og de hadde fattet vedtak om at reguleringsarbeidet ble
ansett for å ha stanset opp. Dette vedtak var nå påklaget. Saksgang avhenger av videre utfall,
men vil få en avklaring i løpet av dette året.
Når det gjaldt arealene og utbyggingen på Skår viste areal og byggesakssjefen til lang
historikk, mange involverte og endret lovverk siden 2005. Kommunen har nå helt andre
rutiner ved utstedelse av ferdigattest. Videre blir nå alle vedtak i hovedutvalg sendt til juridisk
vurdering av jurister. Kommunen bruker nå overtredelsesgebyrer og dagsbøter som
pressmiddel, som er sterkere middel enn bruk av bankgaranti. Kommunen er nå mye strengere
med å gi bruks- og ferdigattest.
Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for redegjørelsen.
Tvedt var fornøyd med samlingen på Sandnes og leder og nestleder Utseth mente konferansen
på Gardermoen hadde vært interessant.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:
Referatsakene 1- 16 blir tatt til orientering.
Vedr. pkt. 5 og 6
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i
forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet
sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.

Eventuelt
Henvendelser fra innbyggere
Lohne ønsket å få vite hva utvalgsmedlemmene skulle gjøre dersom det var innbyggere som
tok kontakt for at de ønsket å få sin sak opp i utvalget.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Sekretær viste til at det bare er kommunestyret eller utvalget selv som avgjør hvilke saker de
skal ta opp til behandling og at utvalget ikke er et klageutvalg. Alle henvendelser må være
skriftlige og brev/epost skal gjøres kjent for utvalgsleder og sendes til sekretariatet. Avsender
vil da få foreløpig svar og brevet legges fram for utvalget i neste møte til orientering. Utvalget
må avvise saken dersom den ligger utenfor utvalgets mandat, evt. be rådmannen orientere om
den aktuelle saken eller innen fagområdet eller drøfte om temaet er aktuelt for forvaltningsrevisjon.
Det er viktig at innbyggerne får et svar, og at utvalget bidrar til å skape tillit at offentlige
midler brukes forsvarlig og at tjenester leveres ihht. kommunale vedtak og regelverk.
Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Helse- og omsorgsetaten

Notat til utvalg
Utvalg :
Kopi :

Kommunestyret

Fra

Rådmannen

:

Arkivkode
F01 &34

Arkivsaknr./løpenr.
19/4959 56627/19

Dato
25.10.2019

RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE – FREKVENS PÅ RAPPORTERING OM STATUS TIL
HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Kartleggingsverktøyet BrukerPlan
For å kunne gi et godt bilde av status i tjenesteområdet innen rus- og psykisk helse benyttes
data fra kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Dette gir informasjon om omfang og karakteren av
rusmiddelmisbruk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene også personer med
kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer. Kartleggingen gjennomføres av KORFOR/Helse
Vest. De som kartlegges i BrukerPlan er brukere i forløp 2 (kortvarige alvorlige
problemer/lidelser) og 3 (alvorlige og langvarige problemer/lidelser) som mottar tjenester i
kommunen. I Karmøy har rus- og psykisk helsetjeneste, NAV, barnevernet og
helsestasjonstjenesten deltatt i kartleggingen.

Omlegging av nasjonale kartleggingsrutiner – To ulike vedtak om rapporteringsfrekvens
På grunn av at det er lite endringer fra år til år har KORFOR/Helse Vest bestemt at BrukerPlankartleggingene fremover skal foretas annethvert år. Neste blir gjennomført i 2020 og resultatene
vil være klar første halvdel av 2021. På bakgrunn av dette anbefalte kommunalsjefen til
hovedutvalg helse og omsorg at ny sak om status for rus- og psykisk helsetjeneste legges frem
første halvår 2021, når resultatet fra BrukerPlan-kartlegging 2020 er klar.
I sak 66/18 Kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid behandlet i møte 18.06.2018 vedtok
kommunestyret bl.a. følgende: 5. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status,
utvikling og vurdering av måloppnåelse for feltet.
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet i sitt møte 28.08.2019 sak 35/19 Rus- og psykisk
helsetjeneste - status, utvikling og måloppnåelse. Følgende punkt i kommunalsjefens forslag til
vedtak ble enstemmig vedtatt: På bakgrunn av endring i nasjonale kartleggingsrutiner legges ny sak
om status frem for hovedutvalget første halvår 2021.
Da vedtaket i hovedutvalget innebærer endret rapporteringsfrekvens i forhold til kommunestyrets
vedtak, ba hovedutvalget administrasjonen om å orientere kommunestyret i et notat.

Rådmannens konklusjon
Rådmannen tilrår at kommunestyret gir sin tilslutning til hovedutvalgets vedtak ved å ta dette
notatet til orientering.

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 STAVANGER

Deres ref

Vår ref

Dato

2016/4464

20/545-2

24. april 2020

Avslag på søknad om utredning av grensejustering mellom Haugesund
og Karmøy kommuner
Vi viser til henvendelse fra fylkesmannen i Rogaland 24. januar 2020, vedrørende søknad
fylkesmannen har mottatt fra aksjonsgruppen fastlands-Karmøy, med anmodning om å sette
i gang utredning av grensejustering mellom Karmøy og Haugesund kommuner.
Fylkesmannen ber departementet ta stilling til om det skal settes i gang en utredning av en
slik grensejustering, i henhold til inndelingsloven § 9.
Fylkesmannen viser til at kommunene har uttalt seg i saken, og de er ikke enige i spørsmålet
om grensejustering. Haugesund kommune er positive, mens Karmøy kommune motsetter
seg en slik grensejustering.
Den omsøkte grensejusteringen er omfattende og medfører ifølge Karmøy kommune, at 18%
av arealet og 21% av innbyggerne overføres til Haugesund. I søknaden fra initiativtakerne
vises det til en tilknytning mellom fastlands-Karmøy og Haugesund gjennom
næringsvirksomhet og arbeidsmarked. Det fremgår ikke av søknaden at det benyttes
kommunale tjenester på tvers av kommunegrensen.
Departementet har myndighet til å beslutte om det skal settes i gang en utredning av
grensejustering, jf. § 9 i inndelingsloven. Spørsmålet avgjøres ut fra et fritt skjønn, jf.
rundskriv om H-10/15, pkt. 3.3.1.
Endringer i kommuneinndeling bør medvirke til å skape formålstjenlige enheter som kan gi
innbyggerne og næringslivet tilfredsstillende tjenester og næringsliv, jf. inndelingsloven § 1.
Departementet mener det ikke ligger til rette for at en grensejustering i dette tilfellet i

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Ina Kathrine Ruud
22 24 68 68

tilstrekkelig grad vil svare på utfordringene i det aktuelle området. Det vil være tale om en
omfattende endring, som vil berøre mange innbyggere og et stort areal. Der en
grenseendring vil ha såpass store konsekvenser, mener departementet det er særlig viktig at
endringen bidrar til forbedringer. Siden departementet mener dette ikke er tilfelle i denne
saken, vedtar departementet at det ikke skal settes i gang utredning av grensejustering
mellom Haugesund og Karmøy kommuner.
Beslutningen kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Vi ber
fylkemannen om å orientere initiativtakerne om avgjørelsen og om muligheten for å klage.

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ina Kathrine Ruud
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTE KOMMUNESTYRET 11.05.20
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 52/20
Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

1. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.20
Tatt til etterretning.
2. Styreprotokoll Haugaland kontrollutvalgssekretariat 31.02.20
Tatt til etterretning.
3. Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune –
Skatteetaten
Tatt til etterretning.
4. Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
Tatt til etterretning.
5. Brev fra Karmsund Hamn IKS til E134 Haukelivegen AS ang utfordringer og utbedring av
E134 Husøyvegen.
Tatt til etterretning.
6. Invitasjon – plan for orienteringer i kontroll- og kvalitetsutvalget i 2020 - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
Tatt til etterretning.
7. Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «tidlig innsats» - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
Tatt til etterretning.

8. Gjelder innspill fra Håland og Ytreland – vedtak 05.02.20 - Haugaland
kontrollutvalgssekretariat
Tatt til etterretning.
9. Notat til kommunestyret - RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE – FREKVENS PÅ
RAPPORTERING OM STATUS TIL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Tatt til etterretning.
10. Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Tatt til etterretning.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2702
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

EVENTUELT KOMMUNESTYRET 11.05.20

11.05.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT KOMMUNESTYRET 11.05.20
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 53/20
Behandling:
Saken ble behandlet som møtets siste sak, etter sak 36/20.
1. Dag Inge Aarhus (H) fremmer forslag i forbindelse med utjevning av sosiale ulikheter
for unge etablerere:
Karmøy Høyre og Karmøylisata ønsker å utjevne sosiale ulikheter for unde etablerer
Bankenes krav om 15 prosent egenkapital gjør det umulig for mange unge å ta opp boliglån, med
mindre man har foreldre som kan stille opp som garantister. Selv om nok mange foreldre ønsker
å hjelpe barna på denne måten, så er det ikke alle som kan dette. Det kan skyldes økonomiske
forhold, men kan også være en utfordring om en har flere barn. Denne sosiale skjevheten ønsker
Karmøy Høyre og Karmøylisten å gjøre noe med. I de krisetider vi opplever nå vil disse
skjevhetene muligens bli ytterligere forsterket.
For å kunne gjøre noe med denne sosiale skjevheten ønsker vi å få plass en ordning med
kommunal garanti for egenkapitalkravet – det samme kravet som mange unge i dag klarer på
grunn av foreldre som kan stille opp som kausjonister. Foruten å rette opp i skjevheter så vil
dette også gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i kommunen, noe som igjen vil medføre
at Karmøy får flere unge innbyggere. Mange av de som etablerer seg vil også være aktuelle
kandidater for jobb i kommunen. På leiemarkedet må unge familier i dag betale like mye, og av
og til mer, i husleie som det vil koste å betjene ett boliglån på en nøktern bolig/leilighet. Dette
gjør at risikoen for kommunen i en slik ordning vil være lav. Her er det sikkert enkelt å finne
argumenter for å være skeptisk, men la oss heller være litt visjonære i forhold til våre unge
innbyggere. For manglende egenkapital er ikke det samme som manglende betalingsevne. Har en
eksempelvis studert i flere år så vil en har store muligheter for jobb (eks sykepleier, lærer m.m),
men kanskje ikke hatt mulighet for å spare opp flere hundre tusen i egenkapital. Vi trenger flere
unge til kommunen vår, la oss gi de enda en god grunn til å etablere seg i vår flotte kommune!
Vi tror det ligger store muligheter for kommunen i en slik ordning og ønsker at rådmannen
utreder dette med tanke på å legge frem en sak for kommunestyre. Vi fremmer dermed dette som
oversendelsesforslag for videre utredning og behandling.
På vegne av Høyre og Karmøylista
Dag Inge Aarhus (H)
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

2. Grønningen (SV) fremmet forslag i forbindelse med norsk lønn og arbeidsvilkår på
norsk sokkel og på kysten:
NORSK LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL OG PÅ KYSTEN
Karmøy er en av de største norske kommunene når det gjelder sysselsetting av sjøfolk.
Kommunen vår har nesten 5000 personer som er sysselsatt i maritim industri med en total omsetning på
7,22 milliard i 2019.
1200 sjøfolk bosatt i Karmøy, er ansatte både i lokale og andre norske rederier.
Fiskere og sjøfolk har vært, og er, en viktig yrkesgruppe i kommunen. Karmøy kommunestyre ønsker at
dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag et viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider om å utvikle nye konsepter og
fremtidsrettede miljøvennlige skip. Vi er avhengige av norske sjøfolks erfaring og kompetanse for å lykkes
med dette arbeidet.
Vi registrerer med bekymring nedgangen i antall norske maritime stillinger og finner det lite
tilfredsstillende at nær 70% av fraktebåter som seiler langs vår kyst har mannskaper som har særdeles lave
hyrer.
Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjømenn i kystfarten vil sikre at norske sjøfolk kan
konkurrere om arbeidsplasser på like vilkår med sjøfolk fra hele verden.
Det bør arbeides for at skip som opererer langs kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle ha
norske lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller nasjonalitet til mannskap om bord.
Karmøy kommunestyre ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer
og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som foregår i norske
farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim
næring.
Votering i chat om saken skal tas opp til realitetsbehandling:
Forslag om å realitetsbehandle saken fikk 24 stemmer mot 21stemmer (FRP 5, H 9, KL 6, V 1).
Over 1/3 av kommunestyrets medlemmer stemte mot å ta saken opp til realitetsbehandling, og
saken tas derfor ikke til realitetsbehandling i dagens møte, jf. kommuneloven § 11-3 (5).
Saken tas ikke opp til realitetsbehandling i dagens møte.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

3. Gaard (H) fremmet forslag i forbindelse med kommunens økonomi under
koronaituasjonen:
Det vises til formannskapets møte 4. mai d.å. og rådmannens foruroligende orientering om
utviklingen innen kommunens økonomi. Det ble m.a. opplyst om økte utgifter utover budsjett og
mindre innsparinger enn antatt innen barnehagesektor, økte kostnader til helt nødvendige tiltak i
forbindelse med Corona pandemien og mindre inntekter for Karmøy kommune. Kommunestyret

ber om sak til kommende møte hvor situasjonen belyses grundig slik at kommunestyret snarest
mulig får vurdert behov for eventuelle tiltak.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

4. Halleland (AP) fremmet forslag i forbindelse med helårsbruk av fritidsboliger:
Regional plan for areal og transport har på overordnet nivå lagt sterke føringer til hvor Karmøy
kommune får anledning til å legge til rette for boligbygging. Dette er føringer som er inntatt i
kommunens egen arealplan. I noen områder av kommunen er det åpnet for bygging av
fritidsboliger, mens det ikke er åpning for bygging av vanlige eneboliger for helårsbruk.
Jeg er kjent med at dette har ført til at det har blitt bygget fritidsboliger som brukes som
helårsboliger. Dette er utfordrende fordi det bryter med arealplanleggingen, det reduserer
respekten for kommunen som byggesaks-/reguleringsmyndighet og det irriterer innbyggere som
lovlig ønsker å bygge seg enebolig, men ikke får bygge.
Slik jeg har skjønt det så er det da vanlig å ha en proformaadresse i en av våre nabokommuner
mens en faktisk bor i fritidsboligen i vår kommune. Det gjør at vi mister skatteinntekter, mens vi
fortsatt har plikt til å yte helsehjelp, f eks hjemmesykepleie, når de oppholder seg i vår
kommune. Vi mister inntekter, men får utgifter.
Samtidig vil de ha lavere eiendomsskatt, lavere kommunale avgifter og mindre strenge
byggtekniske krav enn de som bygger seg ordinære eneboliger.
Jeg ønsker ikke at kommunen skal drive med dyneløfting. En må bruke et godt skjønn i saker
som dette. Tross alt er det viktig for oss å også være en god hyttekommune. Men hvis
kommunens arealplanlegging skal fungere så må denne respekteres av alle.
Derfor mener jeg det er viktig at rådmannen kartlegger i hvilke deler av kommunen det er
etterspørsel etter boligtomter, men kun tilbys tomter til fritidsbolig. I disse områdene bør det
vurderes tilsyn med om fritidsboligen faktisk er en fritidsbolig og at det ikke er en omgåelse av
reglene som gjør at vi taper skatteinntekter og påtar oss helse- og omsorgsforpliktelser.
Kommunestyret ber rådmannen kartlegge i hvilke deler av kommunen det er sannsynlig at en har
helårsbruk av fritidsboliger og vurdere om tilsyn med bruken av fritidsboliger skal tas inn i
tilsynsstrategien når denne rulleres.
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

5. Storesund (AP) fremmet forslag i forbindelse med landstrøm ved opplagsplass:
Saken om å legge skip i opplag på Fosen har fått stor oppmerksomhet i mediene. Karmøy
kommune har regulert området i sjø øst for Fosen til formål opplag. Det bestrider ingen. Det vi i

Arbeiderpartiet ikke er tilfreds med, er at vi nå i 2020 har kommet i den situasjon at vi tilbyr
opplag uten landstrøm. Koronakrisen har gjort at behovet for oppankringsplass har
økt. Karmsund Havn IKS er i dialog med Haugaland Kraft om anlegg for landstrøm ved Fosen,
men pr i dag er det ikke avklart om eller når det er på plass, begrunnet i kapasitetsproblemer fra
Haugaland Kraft sin side. Prosessen med å skaffe landstrøm er i god driv, men akutt behov for
opplagsplasser, setter oss i en vanskelig stilling. Landstrøm kommer ikke fort nok.
Å tilby opplagsplasser for fartøyer i 2020, uten landstrøm, er ikke i tråd med bærekraftsmålene,
og derfor i strid med våre egne mål.
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Karmøy kommune vil ikke ha skip i opplag uten landstrøm, og ber Karmsund Havn avvente nye
oppankringsplasser inntil landstrøm er etablert. Hvis alternativet er opplagsplasser uten
landstrøm andre steder, stiller saken seg annerledes, men Karmøy kommune oppfordrer
Haugaland Kraft på det sterkeste å prioritere Karmsund Havnevesen sin bestilling av landstrøm.
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

6. Thorheim (KL) viste til oppslag i media vedrørende grensejustering mellom Karmøy og
Haugesund,
Thorheim viste til brev 24.04.20 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til
Fylkesmannen i Rogaland om at søknad om grensejustering ble avslått. Statsråden har tatt saken
opp på nytt, og ber Fylkesmannen sammen med Karmøy kommune om en utredning sammen
med innbyggere på fastlandssiden. Stilte spørsmål om politisk ledelse har tanker om videre
prosess.
Ordfører svarer:
Ordfører fikk på fredag ettermiddag (08.05.20) telefon fra en statssekretær fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Vedkommende informerte om at det var laget en
pressemelding der saken om grensejustering var aktuell i KMD.
Initiativtakere har akseptert brevet fra Departementet, og det er ingen reell endring for de som
bor på fastlands-Karmøy. Statssekretæren kunne ikke besvare ordføreres spørsmål.
Haugesund har sagt at de tar vedtaket til etterretning, og benytter ikke ankemulighet.
Det anses ikke demokratisk at kun 1/5 av innbyggerne i Karmøy kommune skal kunne uttale seg i
noe som gjelder hele kommunen, og som gjelder Haugalandet..
På ordførers spørsmål om dette er undersøkelse via tlf, post, folkemøter, stemme e.l., så vet ikke
Fylkesmannen hvordan de skal forholde seg til dette. Begge kommuner skal inviteres når ting er
mer avklart.

7. Krog (MDG) fremmet oversendelsesforslag om ekstern gransking av
Haugalandspakken
Som vi alle vet, har Haugalandspakken store finansielle problemer. Pakken er nå inne i sin tredje
kuttrunde siden den ble vedtatt for 12 år siden. Pakken har helt fra sin spede begynnelse vært
preget av et stadig økende misforholde mellom planlagte- og faktisk utførte prosjekter.
Hvordan kunne det bli slik? Hvis man ser på hva Karmøy kommune sitter igjen med at realiserte
vegprosjekt, kontra hva man ble forespeilet av Statens vegvesen i 2008, er det mange som har
grunn til å stille store spørsmål.
Det er for eksempel valgt prosjekteringsløsninger som har medført er at det har gått med store
summer fra bompengepakken til å planlegge prosjekter som nå høyst sannsynlig ikke vil la seg
realisere. Bare på omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, har det ifølge vegvesenet blitt brukt ca.
50 – 60 millioner kr på detaljplanlegging og byggeplanlegging, før den endelige
reguleringsplanen er godkjent.
Nå har man allerede begynt å diskutere en deltagelse i en «Haugalandspakke 2», en videreføring
av dagens bompengeordning. På det siste møte i Styringsgruppen for Haugalandspakken ble det
påpekt at et endelig kommunale vedtak om å eventuelt være med på en slik fremtidig
bompengepakke, med løpetid frem til år 2040, må være banket gjennom i de deltagende
kommunene i løpet av et års tid.
For å lære av de fatale feilgrep og organisatoriske problemer som har preget «Haugalandspakke
1», og forsikre oss at dette ikke gjentas i en eventuell ny bompengepakke, er det av avgjørende
betydning å avdekke hvorfor man per dags dato sitter igjen med en differanse på mange
milliarder kroner mellom kostnadene for de planlagte prosjekt og faktisk tilgjengelige midlene.
Forslag til vedtak:
«Karmøys to representanter i Styringsgruppen for Haugalandspakken, ordfører Nilsen og
varaordfører Grindheim, instrueres så snart som mulig å fremme et forslag, for nevnte
styringsgruppe, om en ekstern gjennomgang/granskning av Haugalandspakken.»
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

8. Orienteringer fra ordfører.
Grunnet tidsmangel, ble det ikke gjennomført orienteringer fra ordfører og rådmann. Det ble
avklart at orienteringer fra ordfører og rådmann skulle inntas skriftlig i protokollen.

Orienteringsnotat : Status søknad om statlig tilskudd

Orienteringsnotat : Hauglandspakken/omkjøringsvegen
Status "Omkjøringsvegen".
Vi venter fortsatt på endelig vedtak fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) om
det blir stilt krav til tunnell/miljøkulver eller om hele vegtraseen skal «gå i dagen» som tidligere
vedtatt i departementet.

I sist møte i styringsgruppen for Haugalandspakken foreslo Karmøy at om det blir krav om
miljøkulvert eller tunnel så er vi åpne for å være med å finansiere dette. I innlegget vårt, og i
forslaget vårt, sto det ingenting om hvor mye penger kommunen skal gå inn med, ingen ting om
når finansieringen skal være på plass og ingenting om hvilke forutsetninger som skal ligge til
grunn for en eventuelt kommunal del-finansiering. Det kan f.eks være å stille et garantibeløp,
forskuttere et mindre beløp eller vedta direkte finansiering som en "spleis" med
Haugalandspakken. Dette kan finansieres ved bruk av midler som var garantibeløp i tidligere
samferdselsprosjekter og/eller bruke kommunens fondsmidler. Ulike løsninger for mulig delfinansiering ble avklart med kommunes adminstrasjon i februar, i forkant av forrige møte i
styringsgruppa for Haugalandspakken. Om forslaget vårt hadde blitt vedtatt i
styringsgruppemøtet måtte saken selvfølgelig blitt behandlet i kommunestyret for å kunne
«binde» kommunen økonomisk.
Det er blitt fremmet sak til kommunestyre som gjelder sammenslåing av fond og en videre
fullmakt for bruk av fondsmidler i større grad enn tidligere. Det er også inngått en avtale med
handelsstanden og noen næringsdrivere på vest-Karmøy om forskuttering av midler til
rundkjøring i Åkrakrossen. Den avtalen gjelder like lenge som gjennstående innkrevingstid i
Haugalandspakken, til sommeren 2023. Det er dermed flere muligheter for Karmøy kommune å
kunne innfri det forslaget som vi hadde i styringsgruppa.
I budsjett- og finansarbeidet i kommunen er det åpent for alle hvilke fond vi har og hvilke
garantistillelser Karmøy har og hvilket økonomisk handlingsrom kommunen har.
Mandatet til varaordfører Alf Magne Grindhaug og meg er å innfri i størst mulig grad det som er
forventningen (vedtak) til kommunestyre, nemlig å jobbe for at vi får mest mulig penger til
samferdselsprosjekter i kommunen. I sakspapirene som var grunnlaget for styringsgruppemøtet
foreslo fylkeskommunen at Karmøy skulle tildeles kr. 60 mill. Det foreløpige vedtak som vi
fremforhandlet i siste styringsgruppemøte ble kr. 200 mill. Altså over tre gangen det
fylkeskommunen foreslo. Strategien vår i møtet var vellykket.
I neste møte i styringsgruppen for Haugalandspakken vil saken om fordeling av gjennstående
midler komme opp til ny behandling. De folkevalgte har dermed fortsatt god anledning til å
komme med gode forslag til hvordan Karmøy kommune kan sikres mest mulig midler til
trafikksikkerhet, -fremkommelighet og kollektivtilbud.

Orienteringsnotat vedrørende Haugaland Brann og -redning og prosessen som pågår opp mot
kommunen som har meldt oppsigelse
Vedrørende Haugesund kommunes utmelding av Haugaland Brann og Redning IKS
1. Bakgrunn for saken
Haugaland Brann og Redning IKS (HBR) ble formelt stiftet med virkning fra 3. april 2017 og er et
interkommunalt selskap som på nåværende tidspunkt eies av Bokn kommune, Etne kommune,
Haugesund kommune, Karmøy kommune, Suldal kommune, Sveio kommune, Tysvær
kommune, Utsira kommune og Vindafjord kommune. Selskapets formål følger av
selskapsavtalen § 1-3, hvor det heter at:
«Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder:
 Ulykke- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensning,
nødalarmtjenester 110
 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 Arbeide med forebyggende tiltak mot brann og ulykker
 Søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester
 Inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter
Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.»
Etter stiftelsen av HBR ble det brukt mye tid på å innhente analyser og vurderinger knyttet til
lokalisering av ny brannstasjon. I representantskapets vedtak i sak nr. 17/013 av 18. desember
2017 ble styret gitt mandat til å fremskaffe en beredskapsanalyse for hele ansvarsområdet til HBR.
Basert på de vurderinger og analyser som ble innhentet fastslås det i representantskapsmøte 23.
mars 2018 at beredskapsdokument med plassering av hovedbrannstasjon og kompenserende
tiltak skulle legges frem for representantskapet 1. juni 2018. I representantskapets behandling av
sak 18/007 fattes det vedtak om at hovedbrannstasjonens lokalisering skal være Raglamyr og at
det skal opprettes en bistasjon på Killingøy. I protokollen er Haugesund kommunes uenighet
dokumentert, og kommunen ba også om en utsettelse av saken.
Uenigheten rundt lokalisering av hovedbrannstasjon og eventuell opprettelse av bistasjon
kulminerer i at det fremmes forslag i Haugesund formannskap 6. juni 2018 om at Haugesund
kommune sier opp sin deltakelse i HBR. Bystyret i Haugesund satte i sin behandling av saken 13.
juni 2018 betingelser for at Haugesund likevel ikke sa opp sitt deltakerforhold i HBR, dersom:
• «Selskapsavtalen behandles på ny i alle deltakerkommunene i løpet av 2020, og vedtas
slik at styret står fritt til å legge stasjonsstrukturen ut fra faglige og økonomiske hensyn.
• Beslutninger om endringer i stasjonsstrukturen utsettes inntil ny selskapsavtale er vedtatt
og trådt i kraft.
• Det vurderes om selskapets administrasjon skal samlokaliseres i ny brannstasjon
lokalisert mellom Kopervik og Åkra».

Øvrige eierkommuner sluttet seg ikke til betingelsene til Haugesund kommune, og Haugesund
kommune sa opp sitt deltakerforhold den 26. juni 2018. 2. juli 2018 vedtok representantskapet i
HBR i sak nr. 18/014 å godta oppsigelse fra Haugesund kommune. Haugesund kommune foretok
ikke innbemanning og overføring av tinginnskuddet i selskapet pr 1.juli 2018, slik de andre
eierkommunene gjorde. Av protokollen fremgår det at representantskapet ba om avklaringer fra
Haugesund kommune på tre punkter:
1. Haugaland brann og redning IKS anser at selskapet ikke har ansvar for oppgaver etter
Brannvernloven §§ 9-18 for Haugesund kommune fra og med 1. juli 2018. Dette må
bekreftes av Haugesund kommune. 1 Hentet fra Haugesund bystyre i sak PS 18/54, 13.
juni 2018 27. april 2020
2. Haugaland brann og redning IKS ber om en tilbakemelding på hvordan Haugesund
kommune vil forholde seg til utmeldingsregelverket og overgangsfristene i
selskapsavtalen og i Lov om interkommunale selskaper.
3. Haugaland brann og redning IKS ber om å få en utdypning hva som ligger i betydningen
av at Haugesund kommune ønsker å forhandle om alternativer samarbeidsmodeller i
overgangsperioden.
Det ble ikke inngitt skriftlig svar på dette, men det følger av samme protokoll at Haugesund
kommune ved May Britt Vihovde ga følgende muntlig svar:
1. Det bekreftes at ansvaret for drift av Haugesund brannvesen tilligger Haugesund
kommune.
2. Haugesund kommune vil forholde seg til avtaler og regelverk som er gjeldende, herunder
1-2 års oppsigelsesfrist.
3. Haugesund kommune har en fullverdig brannberedskap, men vil følge opp de avtaler
som selskapet har inngått og som Haugesund kommune er en del av.

2. Dialog med Haugesund kommune
Etter Haugesund kommunes formelle uttreden har det vært en pågående dialog mellom
Haugesund kommune og HBR rundt forpliktelsene og betingelsene for kommunens uttreden av
HBR. HBR engasjerte Deloitte Advokatfirma AS fra og med september 2018 for å bistå selskapet i
prosessen.
Fra HBR sin side har det vært ønskelig med en avklaring på følgende punkter:
•
•
•

Hvorvidt oppsigelsestiden er ett eller to år;
Om Haugesund kommune har økonomiske forpliktelser overfor HBR på grunn av eller i
forbindelse med uttredenen av selskapet; og
Størrelsen på en utløsningssum.

Det har vært uenighet mellom Haugesund kommune og HBR om innholdet i disse forpliktelsene.
HBR har fremsatt krav om at Haugesund kommune skal dekke sin andel av relevante kostnader
frem til uttredelsestidspunktet, i tillegg til en andel av de kostnader HBR har hatt med å rigge
selskapet for en større dimensjon enn det som viste seg å være nødvendig. Videre har HBR
forholdt seg til selskapsavtalen som angir en to års oppsigelsestid, mens Haugesund kommune
har forholdt seg til ett års oppsigelsestid.
Det ble gjort gjentatte forsøk på å komme i en konstruktiv dialog med Haugesund kommune
rundt flere ulike forhold i forbindelse med uttredenen. Dette viste seg å være vanskelig å få til, til
tross for betydelig korrespondanse mellom partene.
Det ble imidlertid gjennomført to dialogmøter, 25. mars 2020 og 2. april 2020. Formålet med
møtene var å komme til en minnelig løsning som kunne føre til at saken mellom HBR og
Haugesund kommune kunne avsluttes. Det er ikke avtalt ytterligere dialogmøter da avstanden
mellom partene anses for stor.
3. Veien fremover
Det er av representantskapet i HBR vurdert at det ikke fremstår sannsynlig at man oppnår en for
HBR tilfredsstillende løsning med Haugesund kommune gjennom ytterligere dialogmøter.
Representantskapet fattet derfor følgende vedtak i representantskapsmøte den 23. april 2020:
1. Representantskapet forlenger mandatet gitt til representantskapsleder Gerd Helen Bø,
representantskapsmedlem Jarle Nilsen og styreleder Elling Hetland i
representantskapsmøte 5. februar 2020. Dersom forhandlinger med Haugesund kommune
ikke fører frem eller har tilstrekkelig fremdrift innen 15. mai 2020, gis nevnte personer
mandat til å ta ut stevning for alminnelige domstoler eller anlegge sak for voldgiftsretten
sammen med øvrige eiere av Haugaland brann og redning iks.

9. Orientering fra rådmannen.
Budsjettmessige konsekvenser som følge av virusutbruddet
Utbruddet av koronaviruset Covid-19 har satt Norge og Karmøy i en ekstraordinær situasjon.
Det har vært nødvendig å sette inn tiltak raskt for å sikre liv og helse, og ut fra et
beredskapsperspektiv.
Det er brukt midler på denne krisen utover det som det er rom for i kommunestyrets budsjett.
Dette er gjort i medhold av delegert myndighet fra kommunestyret hvor «ordfører har fullmakt
til å foreta de økonomiske disposisjoner han/hun finner nødvendig ved eventuell
krise/katastrofe. Ordfører kan videredelegere denne myndigheten til rådmannen».
Situasjonen er uoversiktlig og status endres stadig. Det er høyst usikker hvor lenge og hvor
omfattende tiltakene vil vare.
Dette vil ha økonomiske konsekvenser som er vanskelig å forutsi og det vil være behov for å
gjøre justeringer i budsjettet. Rådmannen vil i denne omgang redegjøre for situasjonen slik den
er i dag. Det tas sikte på å legge frem en sak om budsjettendringer i kommunstyrets møte i juni.
Vurderinger fra KS
KS anslår per 14. april at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 12-16 milliarder
kroner. Dette tilsvarer i størrelsesorden 95 – 130 mill. kroner for Karmøy. Men her vil det være
variasjon også mellom kommunene. Usikkerheten knyttet til beregningene er samtidig stor. Det
er gjort fra et scenario hvor tiltakene ble opprettholdt i to måneder, og at det deretter blir en
gradvis tilbakevending til det normale – og det er gjort vurderinger av konsekvenser dette vil ha
på skatteinngangen.Hovedpunktene i anslaget:
Økonomiske konsekvenser for kommuner
Anslag per 14. april
Reduserte skatteinntekter
6,5 – 7,0 mrd. kroner
Økt sosialhjelp
0,8 – 1,5 mrd. kroner
Økte utgifter helse og omsorg
2,9 – 3,5 mrd. kroner
Øvrige tjenester merutgifter
0,2 – 0,5 mrd. kroner
Inntektsbortfall
1,0 – 1,9 mrd. kroner
Avkastning finansplasseringer
2,0 – 3,0 mrd. kroner
Redusert utbytte
0,7 – 1,5 mrd. kroner
SUM Reduserte inntekter / økte utgifter
14,1 – 18,9 mrd. kroner
Redusert arbeidsgiveravgift (en termin)
-1,5 mrd. kroner
Netto renteutgifter besparelse
-0,8 – 1,2 mrd. kroner
SUM kommuner inkl. Besparelser
11,9 – 16,2 mrd. kroner
Statlige signaler så langt
Stortinget har understreket at kommunene skal kompenseres for virkningen av skattesvikt,
inntektsbortfall (herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling SFO/Barnehage, som
derfor ikke er med i oversikten fra KS over) og merutgifter i forbindelse med koronapandemien.

For kommunene er det per i dag bevilget 400 mill. kroner i ekstra skjønnstilskudd, 1000 mill.
kroner i ekstra rammetilskudd kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling barnehage og sfo,
og 3750 mill. kroner i økt rammetilskudd.
For Karmøy utgjør dette følgende beløper:
Skjønnsmidler fra fylkesmannen
1 469 686 kr
Rammetilskudd til å dekke bortfalt inntekter barnehage/sfo8 273 000 kr
Ekstra rammetilskudd
29 612 000 kr
SUM ekstra rammetilskudd (inkl. Skjønnsmidler)
39 354 686 kr
Med utgangspunkt i Stortingets klare forutsetninger legger rådmannen til grunn at kommunen i
hovedsak vil bli kompensert for de forhold KS tar opp. Samtidig er det lite sannsynlig at
kommunene vil bli kompensert for effekter som lavere avkastning i finansmarkedet.

Kartlegging av kommunale utgifter
Karmøy kommune har gjort anslag på direkte kostnader vi kan identifisere eller anslå knyttet til
koronautbruddet så langt. Anslaget ble oversendt Fylkesmannen 16. april . Anslaget er vist i
tabellen under. For å holde oversikt over kostnadene har kommunen opprettet en egen
prosjektkode i regnskapet for å identifisere de direkte kostnadene. Det er noen viktige forbehold
i disse tallene:
 Rapporteringen er gjort ut fra det som kan identifiseres på nåværende tidspunkt og basert
på dagens driftssituasjon. Det er derfor ikke usannsynlig at det er kostnader vi ikke har
klart å fange opp ennå.


Mye av tallene, for eksempel lønnskostnader, er ennå ikke kommet inn i regnskapet.
Disse er anslått ut fra timeregistreringer i turnussystemet GAT som er ganget opp med en
anslått gjennomsnittlig timekostnad, i tillegg til andre skjønnsmessige vurderinger.



Det er viktig å understreke at dagens driftssituasjon er en situasjon med en tross alt
begrenset smittespredning, for eksempel uten smitteutbrudd på lokale institusjoner.
Dette, og valg av nasjonal strategi, vil kunne påvirke tallene mye.



Ettersom barnehager og skoler har vært stengt har renholdspersonell blitt flyttet til helseog omsorgsfasiliteter. Dette har gitt begrensede merutgifter til renhold så langt. Fremover
vil kostnadene kunne bli vesentlig høyere.



Det er i utgangspunktet ikke tatt med kostnader til arbeidskraft som er omprioritert fra
andre formål. For eksempel der hvor normal aktivitet er stengt ned og personell er brukt
på koronarelatert arbeid.



For sosialhjelp er det kun tatt med utgifter som er direkte knyttet til koron, for eksempel
midlertidige oppholdsutgifter i forbindelse med karantere eller lignende. Det er ikke gjort

en vurdering av økte sosialhjelpsutgifter som vil komme som følge av permitteringer/økt
ledighet. Her vises det til anslagene som er gjort av KS (se oversikt over) på mellom 0,8 og
1,5 mrd. kroner. Dette vil kunne utgjøre mellom 6 og 12 mill. kroner i Karmøy.


Tilsvarende er det ikke gjort en vurdering av effekten av lokal skatteinngang, da vi ikke
har data for dette per i dag. Det vises til prognoser fra KS som anslår dette til mellom 6,5
og 7 mrd. kroner. Dette kan utgjøre opp mot 55 mill. kroner i Karmøy.

Tiltak/Merkostnader
(Fyll inn anslag i de kategoriene som er
aktuelle)
Løpende kostnader
Sosialhjelp *
Legetjenesten
Helse og omsorg, personell
Helse og omsorg utstyr
Helse og omsorg, lokaler, plasser annet
Renhold
Annen ekstra bemanning og overtid
Vannforsyning, avløp og renovasjon (VAR)
Annet
Sum Løpende kostnader
Inntektssvikt
Barnehage (12. mars - 13. april)
SFO (12. mars - 13. april)
Tapte inntekter kultur
Skatteinngang *
Annet/legg gjerne inn nye linjer hvis behov
Sum Inntektssvikt
Spart arbeidsgiveravgift (OBS: kun 1
termin)
Sum Besparelser

Engangskostnader
Inventar og utstyr
Ombygging mv

Påløpte merkostnader
drift pr. 31. mars

Anslåtte
merkostnader drift pr
mnd FRAMOVER

100 000
640 000
5 800 000
1 600 000
250 000
75 000
80 000
40 000
325 000

100 000
1 100 000
5 400 000
600 000
100 000
260 000
0
100 000
100 000

8 910 000

7 760 000

6 500 000
1 660 000
235 000
130 000

235 000

8 525 000

235 000

0
Påløpte
engangskostnader
pr. 31. mars

-12 300 000
-12 300 000
Forventede
engangskostnader
FRAMOVER

1 780 000

Sum Engangskostnader
1 780 000
Tall ikke inklusive konsekvens av rammetilskudd og sosialhjelp.

250 000
250 000

Ut fra oversikten var det per 16. april kartlagt og/eller anslåt utgifter på totalt 27,5 mill. kroner i
perioden til og med ut april måned, mens det forventes en innsparing på 12,3 mill. kroner knyttet
til lavere arbeidsgiveravgift. Dette er driftsutgifter og driftsinntekter inkluderer ikke verditap i
markedsporteføljen (se under) eller effekt på skatteinngangen.

Avkastning i markedsporteføljen
Per mars hadde kommunen en verdiendring på -29,2 mill. kroner i markedsporteføljen, mens
forventet avkastning var +5,4 mill. kroner. Avkastning mer mars var dermed 34,6 mill. kroner
svakere enn budsjettert. En måte regne med at dette vil svinge mye fremover også. 20 mill.
kroner av dette vil kunne dekkes av bufferfondet kommunestyret tidligere har bevilget for å
skjerme driften fra kortsiktige svingninger i finansmarkedene.

Utsatt overføring av kemnerkontoret til staten
Det er også besluttet å utsette den tidligere vedtatte overføringen av skatteoppkreverfunksjonen
til staten fra 1. juli til 1. november.

Mulig tiltakspakke for næringslivet
Stortinget har bedt regjeringen i samråd med KS komme tilbake til Stortinget med en endelig
modell for hvordan en tiltakspakke for aktivitetsfremmende tiltak kan fordeles. Karmøy
kommune har en rekke tiltak som kan igangsettes, og har spilt disse inn til KS. Dette gjelder også
prosjekter knyttet til Karmsund Havn IKS og Karmøy kirkelig fellesråd. Kommunen er dermed
godt forberedt når detaljene om en slik pakke foreligger.

Vedtak:
Oversendelsesforslag 1 – Dag Inge Aarhus (H) fremmet forslag i forbindelse med utjevning av
sosiale ulikheter for unge etablerere.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 2 - Grønningen (SV) fremmet forslag i forbindelse med norsk lønn og
arbeidsvilkår på norsk sokkel og på kysten.

Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 3 – Gaard (H) fremmet forslag i forbindelse med kommunens økonomi
under koronaituasjonen.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 4 - Halleland (AP) fremmet forslag i forbindelse med helårsbruk av
fritidsboliger:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforslag 5 - Storesund (AP) fremmet forslag i forbindelse med landstrøm ved
opplagsplass.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

Oversendelsesforlslag 6 - Krog (MDG) fremmet oversendelsesforslag om ekstern gransking av
Haugalandspakken.
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling

SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Formannskapet behandlet saken den 10.09.2018, saksnr. 102/18
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 - Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud
fra Karmøy kommune datert 15.06.2018.

2 - Salgsinntekter overføres til fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter i tråd med
vedtatt praksis.
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer:
Avsetninger økes med 71 mill. kroner.
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med 71 mill. kroner.

SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Kommunestyret behandlet saken den 24.09.2018, saksnr. 89/18
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 - Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud
fra Karmøy kommune datert 15.06.2018.
2 - Salgsinntekter overføres til fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter i tråd med
vedtatt praksis.
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer:
Avsetninger økes med 71 mill. kroner.
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med 71 mill. kroner.

SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 52/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at
deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område 5.
Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av dette
gjøres det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:
Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto avsetning
til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til 10
mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref. Vedtakspunkt 2).
Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i 2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Nygaard
18/3937

Arkiv: 611 L83 &55
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at
deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område 5.
Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av dette gjøres
det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:
Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto avsetning
til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til 10
mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref. Vedtakspunkt 2).
Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i 2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.

SAKSFRAMSTILLING

Sammendrag av saken:
Kommunestyret har tidligere i møte den 24.9.2018 i sak 89/18 fattet vedtak der rådmannen ble gitt
fullmakt til å inngå kontrakt med Karmsund Havn IKS for salg av kommunens tomtearealer på
Husøy, benevnt som område 2,3,4,5,og 6. Etter kommunestyrets vedtak har Karmsund Havn IKS
overtatt områdene 2-4, og det forhandles nå om kontraktutkast for område 5 og 6. På område 6 er
det deponert løsmasser tilsvarende ca. 100.000 m3, og for at Karmøy kommune skal kunne selge
dette arealet, må massene fjernes. I budsjettet for 2026 er det avsatt kr. 6.250.000,- til dette formålet.
Karmsund Havn IKS har nå ytret ønske om at denne flyttingen av masse fremskyndes til sommer/
høst 2020. På denne bakgrunn legges saken frem på nytt hva gjelder kjøpekontrakten for område 5
og 6.
Bakgrunn for saken
Karmøy kommune har over lang tid deponert betydelige mengder løsmasser på Husøy/Stutøy.
Tanken har vært å plassere disse massene i en voll nord på Husøy/Stutøy i utkanten av
industriområdet, og gjennom dette skjerme industriområdet, sett fra Avaldsnes. Gjennom
foreliggende utkast til kjøpekontrakt for områdene 5 og 6, er det lagt til grunn at Karmøy
kommune betaler kostnadene for flytting av massene fra industriområdet som skal kjøpes ut av
Karmsund Havn IKS, jfr. vedlagt utkast til kjøpekontrakt, der dette er regulert i kontraktens pkt. 9.
Bestemmelsen har følgende ordlyd:
MASSEDEPONI
Det er deponert betydelige mengder masser på Eiendommen. Kostnadene for fjerning, transport og eventuell
deponering skal betales av Selger. Selger skal besørge at massene er fjernet innen Overtakelse. Kjøper plikter
å forhåndsvarlsle overtakelse av dette området senest 12 måneder forut for faktisk overtakelse, slik at selger
har den nødvendige tid å fjerne massen.
Karmsund Havn IKS ønsker allerede nå å sprenge ned området 6 for å bruke massene til utfylling i
sjø knyttet opp til byggetrinn 2 av containerhavnen. I tilknytning til dette ønsker de også å
opparbeide infrastruktur på område 5 og 6, herunder oppføre en grensekontroll-stasjon, samt
servicebygg. Karmsund Havn IKS vil gjennom dette i løpet av kort tid investere kr. 50-100.000 mill
på Husøy. Gjennom nedsprengning og utbygging av infrastruktur på område 5 og 6, vurderes det
også som i ettertid lettere å skaffe interessenter til de aktuelle tomteområder. Karmsund Havn IKS
sin begrunnelse for forseringen er også for å dra nytte av dagens konkurransesituasjon for
entreprenørtjenester, herunder bidra til økt aktivitet i bransjen.
Kostnader ved fjerning av massene er i budsjettet for 2026 satt til kr. 6.250.000,- inkl. mva. Ved en
ny vurdering nå, stipuleres kostnadene til å ligge i intervallet kr. 6 - 10 mill inkl. mva., der
kostandene vil kunne variere avhengig av hvor massene legges. Det arbeides med en
reguleringsplan som bl.a. omhandler vollen, og som forventes godkjent i løpet av sommeren.

I tillegg til flytting av massedeponiet, er det også påløpt kostnader til planering av et krater,
beliggende på område 5. Kostnader ved dette er forskuttert av Karmsund Havn IKS med ca. kr. 1
mill, og er avtalt motregnet i salgsoppgjøret for område 5.
Problemanalyse
For å kunne selge arealet som massene ligger på må disse fjernes. Dette er også lagt til grunn i det
tidligere vedtaket, herunder budsjettvedtak hvor det er avsatt midler til denne kostnaden i 2026.
Etter foreliggende kontraktutkast plikter Karmøy kommune først å flytte massene forut for kjøpers
overtakelse av det aktuelle området, noe som ikke var planlagt gjort nå. Forutsetningen for
gjennomføringen av Karmsund Havn IKS planer om nedsprengning av området 6 umiddelbart er
avhengig av at kommunens masser er fjernet først. Fra kommunens side kan det også være
hensiktsmessig at fjerningen av massene medtas i samme anbudsinnhenting som Karmsund Havn
IKS eget arbeid, idet det gjennom en stor kontrakt normalt kan oppnås lavere enhetspriser.
Ulempen for kommunen ved å fremskynde dette er at kostnadene ved masseforflytning kommer
nå, og ikke det året vi mottar oppgjør for det aktuelle området. En endring her har følgelig
budsjettmessige konsekvenser. Karmsund Havn IKS har imidlertid tilbudt at vi kan fakturere dem
nå ca. kr. 18 mill. for kjøp av areal på område 5, slik at den likviditetsmessige belastningen ved å ta
kostnaden nå i stor grad begrenses. Dette tilsier at både inntekten og kostnaden tilkommer i 2020.
Disse salgsinntektene er per i dag busjettert i økonomiplanen i 2021.
Vurdering
Forpliktelsen til å fjerne massedeponiet påligger allerede Karmøy kommune, dersom en skal
kunne realisere salget av store deler av industriområdet på område 6. Ved å gjennomføre
flyttingen av massedeponiet nå, medfører dette en fremskyndelse av kostnader, noe som i
utgangspunktet er uheldig. Deler av dette kompenseres ved at Karmsund Havn IKS kjøper ut et
større areal for område 5, enn det de strengt tatt er forpliktet til på nåværende tidspunkt.
For Karmøy kommunens del vil en fremskynding av flyttingen sannsynligvis også gi seg utslag i
gode priser sett i forhold til dagens konkurransesituasjon, herunder vil oppdraget bidra til økt
aktivitet i en vanskelig tid for bransjen.
Karmsund Havn IKS opplyser at det for dem er særdeles viktig at området kan nedsprenges så
snart som mulig. Videre vises det til at entreprenørbransjen trenger økt aktivitet, og slik sett kan
dette prosjektet være viktig for å holde bransjen i aktivitet, i en periode som ellers er preget av lavt
aktivitetsnivå.
Det vurderes slik at ulempene for Karmøy kommune ved å ta masseforflytningen nå er relativt
beskjeden sett i forhold til de fordelene som kan oppnås både for Karmsund Havn IKS; herunder
næringslivet som vil ha glede av dette anbudet nå. Det er imidlertid i hovedsak Karmsund Havn
IKS som har glede av fremskyndelsen, og dette er et forhold som bør hensyntas ved de videre
forhandlinger.
Hva gjelder utgifter til å tette krateret, vil dette medføre høyere inntekter enn utgifter, idet en
større del av arealet er planert, noe som gir høyere salgspris pr m2.

Rådmannens kommentarer
En fremskyndelse av masseforflyttingen kommer etter ønske fra Karmsund Havn IKS, og påvirker
Karmøy kommunes budsjetter i forhold til periodisering både av inntekter og utgifter. Gjennom
den forskuddsbetaling for område 5 som Karmsund Havn IKS har tilbudt, er den praktiske
konsekvensen av fremskyndelsen liten. Tiltaket har stor betydning både for Karmsund Havn IKS
og den lokale entreprenørbransjen, og vurderes derfor fornuftig.
Etter utarbeidelsen av kontraktutkastet er det avklart at noen av de økonomiske forpliktelsene,
som i følge utkastet er pålagt kjøper, vil bortfalle. En forskuttering av kostnadene medfører også
noen ulemper for Karmøy kommune, og er en faktisk endring i forhold til de forutsetninger
partene har hatt ved forhandlinger om det foreliggende kontraktutkast. Dette kan gi grunnlag for
nærmere forhandlinger. Basert på dette foreslås det at rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig
kjøpekontrakt for område 5 og 6, der det legges til grunn at masseforflytningen skjer allerede i år.
Det legges videre til grunn at kostnadene ved masseforflytningen dekkes inn via salgsoppgjøret
for område 5.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at deler
av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
Rådmannen i Karmøy, 29.04.2020
Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Utkast til kjøpekontrakt for område 5 og 6.
Saksfremlegg uten bilag fra kommunestyrets sak 89/19 fra 2018.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Nygaard
18/3937

Sign:

Arkiv: 611 L83 &55
Unntatt for noens
personlige forhold
Off.l.§13 fvl. §13.2
Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

10.09.2018
24.09.2018

SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
1 - Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud
fra Karmøy kommune datert 15.06.2018.
2 - Salgsinntekter overføres til fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter i tråd med
vedtatt praksis.
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer:
Avsetninger økes med 71 mill. kroner.
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med 71 mill. kroner.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Salg av arealer på Husøy – Stutøy- til Karmsund Havn IKS og betingelser knyttet til salget.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Karmsund Havn IKS har i perioden 2004 til 2013 innbetalt årlig kr. 2.000.000,- til Karmøy
kommune knyttet til kjøp av tomtearealer på Husøy. Området er benevnt som Karmsund
Trafikkhavn. I løpet av perioden er det til sammen innbetalt kr. 20.000.000,-. Avtalen om kjøp og
innbetaling er ikke utarbeidet som en formell kjøpekontrakt, men er basert på en muntlig avtale
den gang Karmsund Havn IKS etablerte seg på Husøy.
Det aktuelle tomtearealet er inndelt i 6 områder, jfr. kart over området vedlagt som bilag 1.
Område 1 er tidligere skilt ut som egen eiendom, og gitt benevnelse gnr. 86, bnr. 237.
Kjøpesummen for denne eiendommen er gjort opp med kr. 4.030.570,-, og eiendommen er
overskjøtet til Karmsund Havn IKS. Kjøpesummen for området er basert på kr. 800 per m2, og kr.
2.500,- per løpemeter strandlinje.
Denne saken gjelder de øvrige områder – område 2 til 6. Område 2 til 6 er innbefattet av
reguleringsplan 488. Reguleringsplanen legger til grunn at områdene 2 til 4 kan benyttes til
offentlig havn og relatert aktivitet. Område 5 og deler av område 6 er regulert til industri.

På område 2 har Karmsund Havn IKS oppført en dypvannskai, jfr. vedlegg 2, der kaien vises til
venstre på bilde. Karmøy kommune har vinteren 2018, og etter avtale med Karmsund Havn IKS
grovplanert deler av område 6, og fylt ut masse i sjøen på område 4, samt i bukten mellom
område 2 og område 4. Det utfylte arealet i sjøen er grovplanert, og fremkommer som det mørke
blå arealet på bilde, inntatt som vedlegg 2.
Karmsund Havn IKS har allerede foretatt betydelig investeringer på område 2, i tillit til den
muntlige avtalen som er inngått. På bakgrunn av allerede foretatte investeringer, herunder også
for å sikre disse investeringene gjennom økt utbygging, har Karmsund Havn IKS behov for en
formalisert avtale. Tilsvarende har Karmøy kommune som grunneier behov for å formalisere
avtalen, herunder at det blir foretatt et økonomisk oppgjør for salg av de aktuelle arealer.
Karmsund Havn IKS har laget et drøftingsutkast datert 7.4.2017, hvor de bl.a. redegjør for sine
planer knyttet til området. Drøftingsutkastet er vedlagt som vedlegg 3. Selv om deler av utkastet
ikke lengre er relevant på grunn av endrede planer, fremlegges dette som en illustrasjon på
Karmsund Havn IKS planer for området.
Karmsund Havn IKS har også innhentet en verdivurdering fra Meglerhuset Rele datert 21.9.2017,
som omhandler områdene 3 til 6. Verdivurderingen er inntatt som vedlegg 4. Det fremkommer

av verdivurderingen at område 3 og 4 er verdsatt til ca. kr. 900,- per m2. For område 5 er verdien
vurdert til kr. 700,-, og for område 6, som på taksttidspunktet ikke var planert, er verdien vurdert
til kr. 125,- per m2.
Tilsvarende har Karmøy kommune innhentet en takst over områdene 5 og 6 fra Takst Team AS v/
Leiv K Haga, datert 12.11 – inntatt som vedlegg 5. Haga har vurdert verdien av planert areal på
område 5 og 6 til kr. 850,- per m2, og kr. 150,- per m2 for uplanert areal.
Fra desember 2017 og frem til juni 2018 har det vært ført forhandlinger mellom Karmøy
kommune og Karmsund Havn IKS, for å komme frem til en omforent kjøpesum for de aktuelle
arealer. Basert på disse forhandlingene, har Karmøy kommune fremmet et tilbud til Karmsund
Havn IKS om kjøp av de aktuelle arealer, dog forutsatt politisk godkjennelse. Tilbudet er gitt i
Karmøy kommunes brev datert 15.06.2018, og er inntatt som vedlegg 6. Det fremkommer av
tilbudet at prisen for område 2, 3 og 4 er basert på den faste prisen Karmøy kommune har fastsatt
for næringsarealer på Husøy, tilsvarende kr. 800,- per m2. Oppgjøret av kjøpesummen er
forutsatt å skulle skje innen 31.12. 2018.
For område 5 er det tilbudt samme pris som de øvrige arealer med kr. 800,- per m2, og der
Karmsund Havn IKS forplikter seg til å kjøpe ut hele område innen 31.12.2021. For område 6 er
arealet tilbudt til kr. 700,- per m2 for grovplanert areal, og kr. 175,- m2, for råtomt. Prisen er fast
til 31.12.2021, og deretter indeksregulering frem til oppgjør finner sted senest 31.12.2026.
Det fremsatte tilbudet er godkjent av Havnerådet i Karmsund Havn IKS. Det er ikke utarbeidet
endelig kjøpekontrakt, og det må foretas noen videre forhandlinger bl.a. om den såkalte kanalen
skal inkluderes i kjøpet, eller om denne skal eies videre av Karmøy kommune. Det er også noen
andre detaljer som skal avklares.

Andre opplysninger
Karmsund Havn IKS har konkrete planer for å videreutvikle området. Selskapet har opplyst å
ville investere ca. kr. 650 millioner i området i perioden 2016 til 2023, jfr. redegjørelse fra
Karmsund Havn IKS inntatt som vedlegg 3. Selskapet har også en markedskontakt, som tilsier at
de vil kunne lykkes med å skaffe økt næringsaktivitet på Husøy.
Eiendommene er ikke annonsert for salg, og følgelig har ingen andre aktører fått tilbud om kjøp.
Størrelsen på arealet tilsier imidlertid at ingen andre aktører ville ha interesse av området til
samme betingelser. Det vises her også til vurdering fra Meglerhuset Rele – inntatt som vedlegg 3.
Økonomi
Salget av område 2, 3 og 4 vil medføre en innbetaling av en kjøpesum stor ca. kr.71.000.000,innen 31.12.2018. Salget av område 5 vil medføre ytterligere innbetaling av ca. kr. 24.800.000,senest innen 31.12.2021.
Forutsatt at hele område 6, som har et areal på totalt 114 dekar, blir regulert til næring, vil dette
gi en salgssum i størrelsesorden ca. kr. 26 000 000,-. Endelig pris for alle områdene vil baseres på
faktisk målt areal, slik at endelig kjøpesum vil korrigeres i samsvar med oppmålingen.

Vurdering:
Salg av alle de aktuelle områder til Karmsund Havn IKS gir en betydelig realisasjonsgevinst for
Karmøy kommune. Salget frigir midler som kommunen kan bruke til andre formål. Samtidig
medfører salget av områdene at næringsutviklingen av området blir overtatt av en profesjonell
aktør, som også investerer betydelige midler i området. Det antas således at Karmsund Havn IKS
som eier av områdene og som markedsaktør, i større grad vil aktivt bidra til næringsutviklingen,
enn om områdene fortsatt var i kommunens eie. Interessen for kjøp av næringsareal har i vårt
område vært lav siden 2008. Det vises da til at Karmøy kommune over lang tid - og fortsatt har ledige tomter for salg på Husøy, og der markedsinteressen gjennom mange år har vært lav. Det
vises også til verdivurdering fra Meglerhuset Rele, hvor det fremkommer at markedet for
næringstomter i vår region har vært svak gjennom mange år. Et salg av området til Karmsund
Havn IKS vurderes mer positivt for å fremme næringsutviklingen i området, enn om kommunen
sitter som eier og selger av enkelt- tomter.

Salget er basert på markedsmessige priser og betingelser. For de planerte områdene 2-5,medfører
tilbudet at vi oppnår samme priser per m2 som ved salg av mindre arealer, samtidig som vi slipper
kostnader knyttet til opparbeidelse av infrastruktur m.m. Isolert sett for disse områdene oppnås det
således en høyere pris enn ved salg til andre aktører. For de uplanerte områdene er markedsverdien
mer usikker. Prisen som er tilbudt overstiger den verdivurdering begge de to takstmennene har
verdsatt arealene til. Arealet som selges er betydelig i omfang, og Karmøy kommune ville neppe ha
vært i stand til å realisere området ved salg til andre innen den frist tilbudet har satt i forhold til
innfrielse av arealene.
På området 6 er prisen tilbudt til kr. 700 per m2 for planert areal. Prisreduksjonen i forhold til de
øvrige områder, er her begrunnet i manglende infrastruktur, og at salget gjelder et stort areal.
Salg av de uplanerte arealene på område 6 for kr. 175,- per m2, er isolert sett likevel ikke
forretningsmessig for Karmøy kommune. Det vises da til at Karmøy kommune risikerer å måtte
betale et tilsvarende beløp for eventuelt å erverve nye næringsarealer, og da på mindre attraktive
områder. Salget av område 6 må imidlertid sees i sammenheng med salget av de øvrige områder, og
der Karmsund Havn IKS trenger arealet på område 6 for å forsvare de investeringer som er og
senere skal gjøres på området. Salget av område 6 må således vurderes som en del av en samlet
pakke, og der hensynet til den fremtidige næringsutviklingen er avgjørende for at også dette området
tilbys til Karmsund Havn IKS.
Eiendommene er ikke annonsert for salg, og følgelig har ingen andre aktører fått tilbud om kjøp
av disse arealene. Størrelsen på arealet tilsier imidlertid at ingen andre aktører ville ha interesse
av området til samme betingelser. Det vises her også til vurdering fra Meglerhuset Rele – inntatt
som vedlegg 3- der det konkluderes med at det i praksis kun er en kjøper til arealet.

Konsekvenser
Gjennom avtalen vil Karmsund Havn IKS som ny eier alene bestemme hvilke aktører som får
tilgang til arealene på Husøy. Dette medfører kanskje en noe ensartet næringsutvikling av
området. I lys av den markedssituasjonen som er knyttet til kjøp av næringstomter, vurderes
dette imidlertid som lite problematisk. Det vises da til at også Karmsund Havn IKS må forholde
seg til etterspørselen, og er avhengig av de aktører som har interesse for området. Slik sett

vurderes det at det vil være reguleringsplanen som begrenser hvilken aktivitet som kan etableres
på Husøy, og reelt sett ikke hvem som er eier av området.
Avtalen medfører også at Karmøy kommune i betydelig mindre grad enn i dag kan tilby
næringstomter til aktuelle interessenter. Dette kan avhjelpes ved at kommunen erverver og
eventuelt regulerer nye områder til dette formålet.
Idet tilbudet anses for å være gitt på markedsmessige betingelser, antas at avtalen ikke er i strid
med EØS avtalens regler knyttet til ulovlig statsstøtte.

Rådmannens kommentarer:
Karmsund Havn IKS har, basert på de tidligere avtaler som er inngått med Karmøy kommune,
etablert seg på Husøy; herunder foretatt betydelige investeringer i området. Prisene for område
2,3, 4 og 5 er basert på de politiske vedtak som er gjeldende priser for tomter på Husøy, dog vil
det ikke stilles krav om at tomtene bebygges innen en gitt tid. Det vil heller ikke bli stillet krav
om gjenkjøpsrett eller plikt. Krav til bebyggelse innenfor en kort tidshorisont vil være umulig.
Det vises da både til arealets størrelse, og for område 6, også tomtens beskaffenhet. Den
næringsutvikling Karmsund Havn IKS legger opp til, der de selv foretar stor investeringer, gjør
at en klausul om gjenkjøpsrett, vil kunne fremstå som urimelig. Ideelt og generelt sett, er det i
Karmøy kommunes interesse å kunne selge tomter til den enkelte interessent direkte. Dette
synspunktet bør i denne saken fravikes, dette for å kunne oppnå den næringsutvikling gjennom
de investeringer Karmsund Havn IKS planlegger i området.
Gjennom det fremsatte tilbudet er de sentrale og viktigste punkter i en kjøpekontrakt mellom
partene avklart. Det er imidlertid detaljer og problemstillinger som må avklares gjennom selve
kontraktsutformingen. Det synes mest hensiktsmessig at rådmannen gis fullmakt til å inngå
endelig kjøpekontrakt basert på betingelsene i det fremsatte tilbudet, herunder avklare de øvrige
detaljer i kjøpekontrakten som er nødvendig.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud fra
Karmøy kommune datert 15.06.2018.

Rådmannen i Karmøy, 29.08.2018

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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Utkast 23.4.2020

KJØPEKONTRAKT
mellom
Karmøy kommune
og
Karmsund Havn IKS
vedrørende salg av
område 5 og 6, Husøy

1.

PARTENE OG EIENDOMMEN

Karmøy Kommune, org.nr. 940 791 901, (Selger) eier et areal beliggende på gnr 86 bnr 23, gnr 86 bnr
54, gnr 86 bnr 79, gnr 86 bnr 219 og gnr 86 bnr 220, alle i Karmøy kommune (Eiendommen). Selger
og Karmsund Havn IKS, org.nr. 963 706 820, (Kjøper) er enige om at Eiendommen skal overdras fra
Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne kjøpekontrakten (Avtalen).

Eiendommen er inntegnet på kartkartskisse vedlagt som vedlegg 1, og fordelt på Område 5
og Område 6. Kanal som skiller Område 5 og 6 (Kanalen) skal inngå i Eiendommen. Kjøper
påtar seg å besørge at Kanalens overvannsfunksjon opprettholdes. Arealer i Område 5 og 6
som ikke er eller blir regulert til formål innen havnedrift eller nærings-/ industriformål, som
følge av kulturminner, regulering til friareal/«grønt areal» eller av annen årsak, skal ikke
inngå i Eiendommen, med den virkning at Kjøper skal ha rett til å avstå fra å erverve slike
områder.

Arealet i Område 5 er estimert til 31 000 kvm. Arealet for Område 6 er estimert til 114 000
kvm, hvorav 66 000 kvm er regulert og det resterende er uregulert. Det areal som ikke er
regulert er i kommuneplanen avsatt til næringsformål og det det legges til grunn at området
reguleres til næringsformål. Karmøy kommune vil søke å omregulere dette området til
næringsformål i fremtidig reguleringsplan.

2.

KJØPESUMMEN OG EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER

2.1

Kjøpesummen og omkostninger
Kjøpesummen for Eiendommen (Kjøpesummen) er:
(a)

NOK 800 pr kvm for areal i Område 5, NOK 700 pr kvm for planert areal i Område 6 og
NOK 175 pr kvm for råtomt i Område 6 og NOK 2 000 000 for Kanalen.

med tillegg av
(b)

fradelingskostnader i den utstrekning slike skal dekkes av Selger.

og med fradrag for
(c)

NOK 1 008 375 inkl MVA som Kjøper har lagt ut for Selger i forbindelse med
gjenfylling av krater.

I tillegg skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for tinglysing av skjøter.
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Pris pr kvm for areal i Område 6 skal reguleres i forhold til eventuelle endringer i Statistisk
Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig
indeks, fra indeksen for januar 2022 til siste kjente indeks på tidspunkt for Overtakelse.
2.2

Eiendommens avkastning og kostnader
Selger har rett til den avkastning et område av Eiendommen gir frem til og med den dagen
Kjøper overtar området. Til samme tid svarer Selger for kostnadene ved området.
Senest 30 dager etter Overtakelse skal Selger og Kjøper direkte seg i mellom foreta pro &
contra oppgjør for inntekter og utgifter knyttet til området per Overtakelse. Hvis partene
ikke blir enige om dette oppgjøret innen fristen, kan hver av partene kreve at en uavhengig
statsautorisert revisor som partene i fellesskap oppnevner og bekoster, avgjør hvordan
oppgjøret skal foretas med bindende og endelig virkning for partene. Denne avgjørelsen skal
foreligge senest 14 dager etter at revisor er oppnevnt.

2.3

Forsinket betaling
Betales ikke Kjøpesummen eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, skal
skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling
skjer.

3.

OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR
Selger samtykker til
områdetEiendommen.,

at

kjøper

kan

etablere

nødvendig

infrastruktur

på

Eiendommen kan overtas med et område om gangen. Størrelsen på hvert område som
Overtas, fastsettes av Kjøper. Selger skal gis rimelig forhåndsvarsel mht når Kjøper
planlegger overtakelse av de aktuelle arealer, slik at arbeidet med fradeling kan starte.
Kjøpesummen for det enkelte område, beregnes basert på faktisk oppmålt areal, med
tillegg for alle nødvendige fradelingskostnader,forfaller til betaling ved oOvertakelse.
Overtakelse skal skje senest 14 dager etter at arealet er fradelt, med mindre det er avtalt
annet tidspunkt. Fra samme tidspunkt (Overtakelse) overtar Kjøper risikoen for at det
inntrer omstendigheter som utgjør en mangel eller brudd på garantiene som gis per
Overtakelse. Det legges til grunn at det enkelte området matrikulereres og at hjemmelen
overføres til Kjøper ved Overtakelse.
Den del av Eiendommen som er omfattet av Område 5 og selve Kanalen skal ha vært
gjenstand for Overtakelse innen 31.12.20212. Den del av Eiendommen som er omfattet av
Område 6 skal ha vært gjenstand for Overtakelse innen 31.12.2026. Kjøpesummen for den
del som eventuelt gjenstår å overta forfaller på dato for fristutløp.

4.

SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE
Frem til Overtakelse skal Selger sørge for:
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5.

(a)

At Eiendommen i perioden fra signering av Avtalen til Overtakelse forvaltes på
sedvanlig måte.

(b)

At Selger ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen, og at ingen
avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen heves, endres eller sies opp uten
Kjøpers skriftlige samtykke.

(c)

Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 6.

SELGERS ANSVAR ETTER AVHENDINGSLOVEN, MV.
Eiendommen overtas som den er, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette medfører at eiendommen
kun har mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne
med, eller dette følger av Avhendingsloven. §§ 3-7 eller 3-8.

6.

SELGERS GARANTIER
Selger garanterer at følgende vil gjelde per signering av denne avtalen og per Overtakelse:
(a)

At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.

(b)

At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn
de som er angitt i vedlegg 2, og at Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Selger viser for øvrig til de avtaler som iht punkt 11 skal inngås og tinglyses
vedrørende vann og avløpsledninger.

(c)

At det ikke foreligger leieavtaler for Eiendommen.

(d)

At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller
utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende
reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen.

(e)

At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder
Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte.

Med forhold som Selger kjenner til i dette punkt 6, menes både de forhold som Selger
faktisk kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en
rimelig grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet.
Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 6.
7.

REGULERING AV EIENDOMMEN
Selger skal arbeide med å få den uregulerte del av Eiendommen regulert i samsvar med
Kommuneplanen.

8.

KULTURMINNER
Det foreligger arkeologiske funn på Eiendommen (Nord-Vest på område 6). Kjøper skal
dekke alle utgiftene som måtte påløpe i forhold til funnene, herunder gransking av
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kulturminner eller tiltak for å verne kulturminner på Eiendommen. Selger estimerer denne
kostnaden til begrenset oppad til NOK 1.500.000.
9.

MASSEDEPONI
Det er deponert betydelige mengder masser på Eiendommen. Kostnadene for fjerning,
transport og eventuell deponering skal betales av Selger. Selger skal besørge at massene er
fjernet innen Overtakelse. Kjøper plikter å forhåndsvarlsle overtakelse av dette området
senest 12 måneder forut for faktisk overtakelse, slik at selger har den nødvendige tid å
fjerne massen.

10.

GROVPLANERING AV OMRÅDE 5 OG 6
Kjøper kan ta ut masser og planere eiendommen, samt legge VAR, gass og opparbeide
internveier, uten dette utløser plikt for kjøper til å overta deler av eller hele eEiendommen.
Uttatte masser blir kjøpers eiendom. Denne opparbeidelsen gir forøvrig ikke kjøper rett til å
disponere eiendommen Eiendommen på annen måte forut for overtakelseOvertakelse.
Selger har ikke rett, uten Kjøpers skriftlige samtykke, til å nedsprenge og planere de deler av
Område 5 og 6 som er råtomt, forut for overtakelse av det aktuelle areal.
Selger skal gis rimelig forhåndsvarsel mht når Kjøper planlegger overtakelse av de aktuelle
arealer. Masser som tas ut av området av Kjøper, tilfaller Kjøper. Som det fremgår av punkt
9, skal Selger stå for kostnadene knyttet til fjerning, transport og eventuell deponering av
massedeponi.

11.

Commented [TG2]: Karmsund Havn krever denne gjenninntatt.

DIVERSE FORHOLD
Partene har inngått særskilte avtaler om vedlikehold, tilkomst og plassering av vann og
avløpsledninger med tilhørende installasjoner m.m., jfr. bilag …. Disse rettighetene skal
tinglyses på Eiendommen.

Commented [s3]: Jeg vet ikke helt om det er behov for denne
endringen – men i den grad det er kommunale ledninger /anlegg på
område 5 og 6, må rettighetene sikres.

Partene skal inngå særskilte avtaler om vedlikehold, tilkomst og plassering av vann og
avløpsledninger med tilhørende installasjoner. Avtalene skal være på vanlige vilkår og kan
tinglyses på Eiendommen.
Partene skal foreta de endringer i Sikringskontrakt mellom Kjøper og Selger av 14. juni 2016
som er nødvendige eller naturlige som følge av at Kjøper etter hvert overtar Eiendommen,
herunder tilgang for personell til oppfølgning av relevante installasjoner som vann, avløp og
brannkummer samt tilgang ved akutte situasjoner som brann og vannbrudd.
12.

Commented [s1]: Gjelder samtykke til uttak av masser m.m.

TINGLYSING
Avtalen kan tinglyses på Eiendommen. Utgifter forbundet med tinglysning og sletting av
Avtalen dekkes av Kjøper.
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13.

MOTSTRID MELLOM AVTALEN OG TILBUDET
Avtalen er basert på tilbud fra Selger av 15.6.2018 vedlagt som vedlegg 3. Ved motstrid
mellom tilbudet og Avtalen skal Avtalen gå foran.

14.

FULLSTENDIG AVTALE
Avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver
tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne
avtalen.

15.

MEDDELELSER
Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e-post til
følgende adresser:
For Selger:

Karmøy kommune, Pb 167, 4291 Kopervik, attn: [sett inn], e-post: [sett inn].

For Kjøper: Karmsund Havn IKS, Pb 186, 5501 Haugesund, attn: Tore Gautesen, e-post:
tore.gautesen@karmsund-havn.no.
16.

TVISTELØSNING
Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær
rettergang med Haugaland tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente
domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det
som er bestemt her.

17.

VEDLEGG
Vedlagt følger:

18.

1.

Kartskisse Eiendommen

2.

Grunnboksutskrifter

3.

Tilbud fra Karmøy kommune 15.6.2018

UNDERSKRIFT
Denne avtalen er i dag underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
Kopervik, ___ oktober 2019

Haugesund, ____ oktober 2019

for Karmøy kommune

for Karmsund Havn IKS

Vibeke Vikse Johnsen

Tore Gautesen
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SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 54/20
Behandling:
Saken ble behandlet før sak 29/30.
Krog (MDG) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken fremmes igjen må det foreligge en vurdering av
hvordan fjerning av vollen av løsmasser vil påvirke støyenbelastningen på bebyggelsen på Veldetun.
Uklarheter rundt tidligere inngåtte muntlige avtaler og juridisk ansvar for fjerning av løsmasser må
avklares»
Krog (MDG) fremmet følgende subsidiære tilleggsforslag:
«Punkt ni i kjøpekontrakten strykes i sin helhet. Dersom det er behov, av juridiske årsaker å omtale
løsmassene/deponiet må det slås fast at det er kjøpers hele og fulle ansvar å fjerne disse.»

Votering:
Det ble først votert om saken skulle realitetsbehandles.
Forslag om utsettelse fremsatt av Krog (MDG) fikk 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og falt.
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Tilleggsforslaget fra Krog (MDG) fikk 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og falt.
Innstilling vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer (MDG 2, SV 2).

Vedtak:
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at
deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område 5.
Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av dette
gjøres det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:

Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto avsetning
til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til 10
mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref. Vedtakspunkt 2).
Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i 2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.

