MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Rådhuset, Formannskapssalen
21.01.2020
Tid: 17:00

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
Før møtet blir det befaring i forbindelse med følgende saker:
Sak 7/20
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Oppmøtested: Husøyvegen 1, innenfor tidsrommet kl. 15.15 – 15.35
Sak 3/20
4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Oppmøtested: Fiskebergvegen 66, innenfor tidsrommet kl. 15.55 – 16.15

Oppmøte/felles avreise fra rådhuset kl 15:00.

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/20

19/98
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG
TEKNISK OG MILJØ DEN 03.12.2019

2/20

3/20

4/20

20/60
STRATEGIPLAN 2020-2021
18/2999
4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE KLAGEBEHANDLING
19/1386
38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING

Type

TEK

BYD

BYD

BYD

5/20

6/20

7/20

8/20

9/20

19/2272
58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG
BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER
18/1371
88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING

BYD

BYD

16/593
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR
FLYPLASSKRYSSET - 88/9

PLA

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

PLA

20/96
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 21.01.2020

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Rådhuset, Formannskapssalen
21.01.2020
Tid: 17:00

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.

TILLEGG SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

10/20

20/154
OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF
TEKNISKS STAB

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: 21.01.2020
Tid : Kl. 17:00 – 18:45
Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Storesund Siv J.
Midtun Rune
Hult Robin
Østhus Maryon
Vikshåland Ragnar
Krog Nils Wergeland
Hatløy Kåre
Davidsen Kristin
Hagland Trygve
Skorpe Geir Harald

AP
FRP
AP
KRF
SP
MDG
H
H
KL
H

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9

Referent:

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Fremmøte

Forfall

Møtte for Hatløy Kåre

Kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen, areal- og byggesaksansvarlig
Runar Lunde, barnas representant Lene Yvonne Kvilhaug

Utlagt på representantenes bord:
Skriv fra fylkesmannen – svar på henvendelser
Notat – svar på spørsmål – Kopervik parkeringshus - fremdriftsplan

Før møtet var det befaring i forbindelse med følgende saker:
Saknr. 3/20
4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saknr. 7/20
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9

Innkalling godkjent. Spørsmål/saker meldt under eventuelt. Sakslista deretter godkjent.

Leder foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge:
Sak 3-5-7.
Deretter som sakslista.
Leders forslag enstemmig vedtatt.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ DEN 03.12.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 03.12.2019.

Saknr. 2/20
STRATEGIPLAN 2020-2021
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 7.1 tilsyn, utarbeides der veiledning og problemløsning vektlegges sterkt. Dette skal være
«første trinn» før «tyngre» tiltak iverksettes.
Bakgrunn for forslaget.
Selv om ting ser ut til å ha «bedret seg» blir fortsatt, for mange, møtt med «trusler» om dagbøter og
tvangsmulkt, som første tiltak i slike tilsyn. I «kommunen som vil at du skal lykkes», må fokuset rettes
mot veiledning og problemløsning, slik at slagordet oppleves mer reelt av folk i Karmøy.
Endringsforslaget legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Haglands (KL) tilleggsforslag fikk 1 stemme (KL) og falt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø tar vedlagte strategiplan 2020-2021 til orientering.

Saknr. 3/20
4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 12-4, etter medhold i
samme lovs § 19-2, slik at omsøkte tiltak kan oppføres.
Hovedutvalg teknisk og miljø mener at plan- og bygningslovens § 29-2 og § 29-4 ikke kommer til
anvendelse her, da tiltaket anses å ha en akseptabel utforming og plassering.
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Hovedutvalg teknisk og miljø mener garasjen ikke vil bli uakseptabelt dominerende, sett i forhold til
eksisterende bygninger i området.
Hovedutvalg teknisk og miljø finner her, fordelene vesentlig større enn ulempene, ved en dispensasjon
her.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (KL) for Haglands forslag.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 866/18.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 4/20
38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 (Ap 1, MDG, KrF).
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon
fra samme lovs §§ 1-8 og 11-6 vedrørende byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, samt
arealanvendelsen i kommuneplanen (LNF-område ).

Klage på vedtak i delegert sak nr. 333/19 tas til følge.

Vedtaket sendes Fylkesmannen i Rogaland til orientering.

Saknr. 5/20
58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14
BOENHETER
Behandling:
Hult (Ap) fremmet følgende forslag:
Det gis tillatelse til felling av 1 bøketre for å få best mulig utnyttelse av området. Det skal plantes nye
bøketrær som beskrevet.
Hults forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (MDG) for innstillingen.
Vedtak:
Det gis tillatelse til felling av 1 bøketre for å få best mulig utnyttelse av området. Det skal
plantes nye bøketrær som beskrevet.
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Saknr. 6/20
88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING
Behandling:
Krog redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
8 representanter til stede.
Krog enstemmig erklært habil, jf. fvl. § 6.2.
Krog tiltrådte.
9 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Krog tiltrådte.
9 representanter til stede.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon for samme lovs § 12-4,
rettsvirkning av reguleringsplan, herunder formål med plan.

Saknr. 7/20
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Behandling:
Hagland fremmet følgende forslag:
Plan 4070 vedtas ikke. Ny helhetlig plan for området utarbeides, der alle grunneierne i området, avsatt
til boligformål i kommuneplanen, gis anledning til å delta i planarbeidet slik at de får en reell mulighet
til å utvikle sine eiendommer.
Veiforbindelse fra hovedvei vises i plan slik at mulighet for boligbygging i hele planområdet ivaretas.
Eksisterende veirett til sjøeiendommene, sist avklart i skjønnsrett i 1971 i forbindelse med omlegging
av veien, vises i ny plan.
Allmennhetens tilgang til strandsonen må ivaretas når utnyttelse av strandeiendommene planlegges
og vises i ny plan.
Nord i planområdet må det, i planen, vises «buffersone» med støydempende tiltak mot tungindustri.
Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det, i ny plan vises mulighet til å lede all trafikk fra
planområdet nordover, inn på planlagt vei til Husøyvegen. Kryss Møllevegen/FV47, kan da stenges.
Hvorfor fremme ny plan, begrunnelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener foreliggende planforslag har svakheter på noen punkt og klart
forskjellsbehandler grunneierne i området. Viser her til plan- og bygningslovens § 1-1 fjerde ledd, som
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sier: «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.
Det vises også til likhetsprinsippet i forvaltningen. Dette er en ulovsfestet forvaltningsrettslig
rettsregel som stiller krav om forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige
avgjørelsesmyndighet på en måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne.
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KL 1, H 2) for Haglands forslag.
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de
innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med
anbefaling fra kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er
vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg, jf.
plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saknr. 8/20
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
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.

Saknr. 9/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 21.01.2020
Behandling:
1. Storesund (Ap) stilte spørsmål vedrørende bygging av nytt sykehjem i Skudeneshavn.
Leder opplyste at det i formannskapets møte den 27.01. vil bli gitt orientering
vedrørende status for sykehjemmet.
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2. Hult (AP) viste til utlagt notat vedrørende Kopervik parkeringshus (spørsmål stilt i
forrige møte) og etterlyste prisoverslag på kostnadene. (Notatet vedlegges protokollen).
Han etterspurte videre opplysninger om parkeringsfondet.
Kommunalsjefen svarte at nærmere redegjørelse for begge spørsmål kommer i neste
møte (mars).

3. Krog (MDG) viste til at han syns det er ugreit at medlemmer deler ut bilder/dokumenter
over bordet ved behandlingen av en sak. Har dette relevans for saken ber han dette
sendes de øvrige medlemmene i forkant, slik at alle får anledning til å vurdere dette på
en god måte.

Saknr. 10/20
OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Behandling:
Behandlet før sak 9/20
Innstillingen 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.
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teknisk etat

Notat til orientering
Til:

Hovedutvalg teknisk og miljø

Kopi:

Eiliv Staalesen, Arvid Eikeskog, Michael
Gräfe og Tor Martin Søndenå

Fra:

Nina Grødem Lindøe v/ sektor eiendom

Arkivkode
614 Q53

Arkivsaknr./løpenr.
19/6441 2680/20

Dato
14.01.2020

KOPERVIK PARKERINGSHUS - FREMDRIFTSPLAN
På bakgrunn av henvendelse fra Robin Hult vedrørende avklaring av eierforhold i Kopervik
parkeringshus samt etterslep på drift- og vedlikehold av parkeringshuset, ble involverte parter
fra eiendomsavdelingen samt øvrige eiere innkalt til møte den 19.11.2019. Avklaringsmøte med
driftsavdelingen ble avholdt 14.1.2020. Følgende ble avklart i disse møtene:
EIERFORHOLD
Parkeringshuset er seksjonert i to seksjoner. Den ene seksjonen utgjør parkeringsarealet og eies i
sin helhet av Karmøy kommune. Den andre seksjonen eies av Karmøy kommune, men er
bortfestet til Havnatorget Eiendom AS.
Seksjon 1 utgjør i hovedsak parkeringsarealet. Det er funnet skriftlig dokumentasjon på at
Kopervik Handelstandsforening i dag kalt Byen Vår Kopervik, har disposisjonsrett på
parkeringsplasser referert til kart datert 21.12.92, med tilhørende vedlikehold- og driftsansvar.
Havnatorget Eiendom AS har disposisjonsrett på totalt 25 parkeringsplasser henvist til kart, i
tillegg til 1 stk som festes gjennom seksjon 1. Havnatorget Eiendom AS bærer ingen drift- og
vedlikeholdsansvar for parkeringsarealet.
I tillegg ble det nevnt at det ryktes at private eier/leier egne parkeringsplasser i bygget. Dette er
ikke dokumentert, men vil bli undersøkt nærmere.
VEDLIKEHOLD- OG DRIFT
Over lengre tid har midler til drift- og vedlikehold vært en stor faktor for å kunne holde
kontinuitet i oppfølgning av ansvaret. Per i dag dekker ikke midlene nok til at parkeringshuset
får den oppfølgning som forventes av Robin Hult.
Status per i dag er at eiendomsavdelingen i Karmøy kommune har engasjert Nav Ungdom
Arbeidsplikt som skal hjelpe til med nedspyling samt male over tagging. Parkeringshuset er spylt,
men maling kan ikke utføres før vann har tørket bort. Dette har tatt noe tid pga. værforholdene
har vært dårlige over lengre tid.

teknisk etat

Det er kjøpt inn dør som skal erstatte defekt dør ved inngang i plan 1. Lyskilder har vært byttet
ut etter behov, og følges opp videre med løpende kontroll.
I forhold til lukking av parkeringshuset, ble det for en tid tilbake besluttet at parkeringshuset skal
stå åpent, da det ikke er nok midler til å utføre daglig drift/manuell lukking av parkeringshuset.
Driftsavdelingene vil herfra holde ukentlig kontroll av parkeringshuset.

Kopervik 14.1.2020

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
19/98

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

21.01.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
DEN 03.12.2019

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 03.12.2019.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 03.12.2019
Tid : Kl. 17:00 – 19.45
Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Storesund Siv J.
Midtun Rune
Hult Robin
Østhus Maryon
Vikshåland Ragnar
Krog Nils Wergeland
Hatløy Kåre
Davidsen Kristin
Hagland Trygve
Skorpe Geir Harald

AP
FRP
AP
KRF
SP
MDG
H
H
KL
H

Fremmøte

Forfall

Møtte for Hatløy Kåre jr

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9 medlemmer. Ett forfall, ett varamedlem møtte.

Referent:

Elin Davidsen

Kommunalsjef teknisk, areal- og byggesakssjef Malvin Bjorøy og
barnas representant Lene Yvonne Kvilhaug. Nyansatt areal- og
byggesakssjef Runar Lunde deltok også.

Utlagt på representantenes bord:
Notat – Status Kopervik parkeringshus
I forkant av møtet var det befaring i forbindelse med sak 132/19.
Orienteringer i forkant av møtet:
- pågående saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven
- Karmøy kommunes byggeskikkpris 2019.
Innkalling godkjent.
Spørsmål/saker meldt under eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.

Leder foreslo å behandle saken i følgende rekkefølge:
Sak 132-134-138.
Deretter som sakslisten.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 130/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ DEN 05.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 05.11.2019.

Saknr. 131/19
KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2019
Behandling:
Hagland (FrP) fremmet innstilingsutvalgets innstilling:
Byggeskikkprisen går i år til Kopervik kirke.
Begrunnelse:
Anlegget er reist nær den tidligere kirketomten på høgden bak byen. Volumet for kirkerommet er
høgreist og har takrytter med klokke. Slik rager det høgt over bybebyggelsen og gir byen en helt ny og
overraskende kontur. Denne effekten er tilsiktet og vellykket.
Kirkefløyens rektangulære form med spisst saltak over hvite tykke murvegger gir straks assosiasjoner
til middelalderske steinkirker. Med dette er det lykkes å tilfredsstille et fremherskende ønske om et
bygg som ”virker som kirke”. Byggeprosessen har løpt knirkefritt, og det er alminnelig tilfredshet med
kirkebygget.
Anlegget representerer den moderne arbeidskirken. Inntil kirkerommet ligger en lav fløy med
forsamlingssal og kontorrom. I Kopervik kirke er funksjonene klart artikulert i bygningskroppen, der
hver av funksjonene har egne volumer. Planen er oversiktlig, og anlegget som helhet har en
symmetrisk karakter.
Detaljeringen ute og inne er veloverveid og konsekvent gjennomført. Løsningen for takrytteren er
interessant, med beltet som følger takfallet og som folder seg opp og danner rytteren med spir. Her har
det lykkes å skape et moderne tårn som fremstår både rasjonelt og vakkert!
Kirkerommet er høgt og har store dimensjoner. Dette bidrar til en naturlig sakral virkning.
Lysinnfallet fra spalter i fondveggen er behagelig. Gjennom den transparente gavlveggen med
inngangsparti mot vest skapes en fin sammenheng med kirkegården og landskapet bakenfor.
Innstillingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Side 3 av 11

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø tildeler byggeskikkprisen for 2019 til
Kopervik kirke.
Byggherre: Karmøy kirkelig fellesråd
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS

Saknr. 132/19
15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE
TIL BOLIG - KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Midtun (FrP) fremmet følgende forslag:

Klage på avslag i delegert sak nr. 485/19 tas til følge. Hovedutvalg teknisk og miljø vurderer
det slik at omsøkte bruksendring ikke krever reguleringsplan i medhold av § 12-1 i plan- og
bygningsloven (pbl).
I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon fra samme lovs § 12-4, vedrørende
arealanvendelsen i reguleringsplan (kombinert formål ).
Dispensasjon gis på følgende vilkår:
1. Det må foreligge dokumentasjon på at parkeringskravene i kommunalteknisk norm for
vegutforming pkt. 3.8.2 er oppfylt.
2. Det må foreligge dokumentasjon på at gjenværende næringsvirksomhet i bygget har
parkeringsdekning i samsvar med § 2 i planbestemmelsene i reguleringsplan nr. 2015.
3. Det må foreligge dokumentasjon på at kap. 5 i kommunalteknisk norm for leke- og
uteoppholdsareal er oppfylt.

Begrunnelse for dispensasjon:






I ny kommunedelplan er området vist til boligformål.
Kostnadskrevende å utarbeide reguleringsplan for kun én eiendom.
Eiendommen ligger sentrumsnært i Åkra.
Dispensasjon vil ikke vanskeliggjøre et fremtidig reguleringsarbeid.
Med vilkår knyttet til parkering og leke- og uteoppholdsareal ivaretas bokvaliteten for nye
boenheter.

Midtuns forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 for innstillingen (KrF).
Vedtak:
Klage på avslag i delegert sak nr. 485/19 tas til følge. Hovedutvalg teknisk og miljø vurderer
det slik at omsøkte bruksendring ikke krever reguleringsplan i medhold av § 12-1 i plan- og
bygningsloven (pbl).
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I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon fra samme lovs § 12-4, vedrørende
arealanvendelsen i reguleringsplan (kombinert formål ).
Dispensasjon gis på følgende vilkår:
1. Det må foreligge dokumentasjon på at parkeringskravene i kommunalteknisk norm
for vegutforming pkt. 3.8.2 er oppfylt.
2. Det må foreligge dokumentasjon på at gjenværende næringsvirksomhet i bygget har
parkeringsdekning i samsvar med § 2 i planbestemmelsene i reguleringsplan nr.
2015.
3. Det må foreligge dokumentasjon på at kap. 5 i kommunalteknisk norm for leke- og
uteoppholdsareal er oppfylt.
Begrunnelse for dispensasjon:
 I ny kommunedelplan er området vist til boligformål.
 Kostnadskrevende å utarbeide reguleringsplan for kun én eiendom.
 Eiendommen ligger sentrumsnært i Åkra.
 Dispensasjon vil ikke vanskeliggjøre et fremtidig reguleringsarbeid.
 Med vilkår knyttet til parkering og leke- og uteoppholdsareal ivaretas bokvaliteten
for nye boenheter.

Saknr. 133/19
4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE KLAGEBEHANDLING

Behandling:
Hagland (KL) og Midtun (FrP) fremmet følgende fellesforslag:
Saken utsettes for befaring.
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 134/19
1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Storesund (Ap) fremmet følgende forslag:
Vedtaket står som det står, men rekkefølgekravet frafalles, med følgende begrunnelse:
«Det anses ikke som nødvendig i dette prosjektet da denne utbyggingen i liten grad forverrer
eksisterende trafikksituasjon.
I tillegg skal bygget brekkes 1,5 m fra grense og ha mønet tak.»
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Krog(MDG) foreslo å utsette saken for befaring.
Krogs utsettelsesforslag fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Storesunds forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (KrF) for innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 672/19, men følgende
endring:


Rekkefølgekravet frafalles, med følgende begrunnelse:
Det anses ikke som nødvendig i dette prosjektet da denne utbyggingen i liten grad forverrer
eksisterende trafikksituasjon.



I tillegg skal bygget brekkes 1,5 m fra grense og ha mønet tak.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 135/19
4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - KLAGEBEHANDLING

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 585/19.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 136/19
109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø tillater etter medhold i jordlovens § 12, tredje ledd, at 109/29 fradeles
109/1 slik omsøkt, på betingelse av at landbruksareal på 109/29 overføres til 109/1 ca 430
kvadratmeter.
Hovedutvalg teknisk og miljø mener omsøkte fradeling vil fremme en fornuftig bruksstruktur for
landbruket i området.
Omsøkte fradeling vil ivareta arealene på en god måte og legge til rette for en driftsmessig god
løsning.
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Ved tidligere behandlinger av denne saken i hovedutvalg teknisk og miljø har det vært enstemmig at
fradeling skulle tillates.
Saker behandlet etter jordlovens § 12 er delegert kommunen og skal ikke sendes Fylkesmannen.
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KL 1, H 2) for Haglands forslag.
Vedtak:
I medhold av § 12 i Jordloven avslår HTM deling av driftsenheten mellom gnr./bnr. 109/1
og 109/29 - slik det vises på markslagskartet.

Vedtaket sendes fylkesmannen i Rogaland til orientering.

Saknr. 137/19
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Behandling:
Leder opplyste om at saken skal gå direkte til kommunestyret og foreslo å trekke saken fra
sakslisten.
Hagland fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Befaring foretas før behandlingen.
Haglands forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (Frp 1, Ap 2, MDG 1) for leders
forslag
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
Befaring foretas før behandlingen.

Saknr. 138/19
PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30, STONGVEGEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø ber administrasjonen om å igangsette reguleringsarbeid for å
tilrettelegge for boligbygging på gnr 15/30. Dagens regulerte areal til offentlig havn og
havneområde i sjø (avsatt areal til båtopptrekk) reguleres bort.
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Saknr. 139/19
PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 2109 for Tostemvegen, Åkra – 13/649 mfl., datert 03.12.19, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Saknr. 140/19
PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de
innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar
med anbefaling fra kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter som berøres av
endringer i planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og
gis en rimelig frist til å uttale seg, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det
ikke kommer inn vesentlige merknader, anses behandlingen i Hovedutvalg teknisk
og miljø som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

Saknr. 141/19
PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 (MDG).
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5096 for Norheimsmarka – 148/1042, datert 03.12.19, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Saknr. 142/19

Side 8 av 11

PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL
- ENDRING AV FORMÅL
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner endring i reguleringsplan for Stangeland
barneskole – plan nr. 3035 - med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist
datert 03.12.19).

2. Endringen anses som en mindre reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens § 12-14.

3. De berørte parter er varslet. Jf. plan- og bygningslovens §. 12-14. Vedtaket kan påklages.
Jf. plan- og bygningslovens § 1-9.

Saknr. 143/19
PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for plan 5105 Krossneshagen med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 03.12.19), jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

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

Saknr. 144/19
PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Esebjørtoppen, Åkra – 15/565 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 03.12.19), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

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

Saknr. 145/19
PLAN 5052-3 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - ENDRING AV TRASÉ 114/93 MFL.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner endring i reguleringsplan for gnr. 114, bnr. 93
m. fl - del av godkjent reguleringsplan for Ny Eikeveg, plannr. 5052. med tilhørende
reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 02.09.19).

2. Endringen anses som en mindre reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens § 12-14.

3. De berørte parter er varslet. Jf plan- og bygningslovens §. 12-14. Vedtaket kan påklages.
Jf plan- og bygningslovens § 1-9.

Saknr. 146/19
MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar følgende møteplan for 2020:

Folkevalgt organ

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des

Hovedutvalg teknisk
og miljø kl. 17.00

21

18

24

28

19

9

1

13

3

8
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Saknr. 147/19
REFERATLISTA - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 03.12.2019
Behandling:
1. Retningslinjer kunst i det offentlige rom
Saken ble vedtatt i kommunestyret 13.05.2019 sak 42/19.
HTM skal oppnevne en representant til kunstutvalget.
Hovedutvalg teknisk og miljø oppnevner Nils Wergeland Krog (MDG) som representant
til kunstutvalget

Saknr. 148/19
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 03.12.2019
Behandling:
1. Hagland (KL) viste til Bjorøys uttalelse rundt temaet inhabilitet grunnet engasjement.
Hagland mente at en aldri ble inhabil grunnet engasjement. Utvalget selv skal avgjøre
habilitetsspørsmål hvor en ikke er direkte inhabil etter loven (jf fvl §6)
Diskusjon rundt bordet.
Administrasjonen ber om en uttalelse fra kommuneadvokaten om problemstillingen.

2. Hult (Ap) viste til notat «Status Kopervik parkeringshus» som var utlagt på
representantenes bord. Han etterlyste videre tiltaksplan for vedlikehold og avlåsing av
dører/garasjedører.
Administrasjonen utarbeider tiltaksplan.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I
HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 03.12.2019
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 1/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 03.12.2019.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
20/60

Arkiv: L50
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

21.01.2020

STRATEGIPLAN 2020-2021 - TILSYN OG ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø tar vedlagte strategiplan 2020-2021 til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Kommunalsjef teknisk viser til SAK10 § 15-1 der det fremgår følgende:
«Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det bl. a. tas
stilling til:
a) Målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet,
b) Organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, kompetansebehov,
ressursbruk og finansering og
c) Utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og
innsatsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak har sentral
godkjenning.
I veiledning til SAK10 § 15-1 fremkommer det at det anbefales at tilsynsstrategien tas opp til
politisk behandling. En slik politisk forankring anbefales, blant annet for å synliggjøre de
kostnader som det kommunale tilsynet medfører.
På bakgrunn av det ovennevnte legges derfor strategiplan 2020-2021 frem for hovedutvalg
teknisk og miljø til orientering.

Oversikt over vedlegg:
1. Strategiplan 2020-2021 – tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.

Strategiplan 2020-2021
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter
Plan- og bygningsloven

Bygningen nærmer seg ferdigattest og byggetilsynet er på plassen.

Innhold
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2.1 Hovedmål .....................................................................................................................................4
2.1.1 Delmål ....................................................................................................................................4
3.0 Organisering .....................................................................................................................................5
4.0 Finansiering ......................................................................................................................................5
5.0 Varighet .............................................................................................................................................5
6.0 Prioritering ........................................................................................................................................5
6.1 Følgende forhold skal prioriteres for tilsyn i 2020-2021.........................................................5
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Overordnet strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 20202021
1.0 Kommunens tilsynsplikt
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 25-1 har kommunen ansvar og plikt til å føre
tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen overholdes. Loven omfatter gjennom
ansvarsrettsreglene et omfattende ansvar til aktørene i byggesaken. Ansvaret er basert på
tillit og erklæringer. Krav om kontroll er relativt omfattende. Kommunen vil ved tilsyn påse
at regelverket innarbeides og følges ved å kontrollere at aktørene er sitt ansvar bevisst, og at
de jobber systematisk med kvalitetskontroll.
Et velfungerende system for tilsyns- og ulovlighetsoppfølging vil virke holdningsskapende
og motvirke holdninger som at det er «lettere å få tilgivelse enn tillatelse» for tiltak etter
plan- og bygningsloven.
Med «tilsyn» menes her tilsyn hvor det kreves dokumentasjon utover kravene til
saksbehandling i pbl. §§ 1-4, 21-4 og 21-5, og Byggesaksforskriften (SAK10) §§ 6-2 til 6-6,
varslet inspeksjonstilsyn og uanmeldt inspeksjonstilsyn.
Kommunen skal utforme en tilsynsstrategi, jfr. SAK10 § 15-1. Den skal inneholde målsetting,
organisering, prioriteringer og rapporteringsrutiner. Kommunen skal etter pbl. § 25-1 2 ledd
føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og
tilsynet skal føres i et slikt omfang at det kan avdekke regelbrudd.

2.0 Mål
2.1 Hovedmål
 Å påse at tiltak i kommunen oppføres med god kvalitet og i samsvar med gitte tillatelser
og bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
 Skape holdninger for god byggeskikk, god kvalitet og lovlydighet i byggesaker
2.1.1 Delmål
 Redusere omfang av ulovlige tiltak og ulovlig bruk av bygninger etter plan- og
bygningsloven
 Utrede alle ulovlighetssaker innen rimelig tid etter alvorlighetsgrad
 Jobbe for at ansvarlige aktører oppfyller krav gitt i og i medhold av plan- og
bygningsloven
 Forebygge og redusere byggefeil
 Bidra til at aktørene er kjent med og følger regelverket og fungere som en ressurs for
aktørene i byggebransjen
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Tallfestet målsetning for tilsyn på årsbasis er satt til 20 varslede tilsyn, og 200 stedlige tilsyn
ved søknad om brukstillatelse/ferdigattest.

3.0 Organisering
Byggetilsynet er en del av sektor areal og byggesak sin byggesakenhet og består p.t. av 3,5
årsverk.

4.0 Finansiering
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging skal finansieres gjennom de ordinære byggesaksgebyrene.
Der det ved tilsyn er nødvendig med kompetanse som kommunen ikke besitter, har
kommunen anledning til å leie inn sakkyndig bistand på tiltakshavers bekostning, jf. pbl. §
25-2 2. ledd og kommunens gjeldende gebyrregulativ.

5.0 Varighet
Strategi for tilsyn gjelder normalt for 2 år om gangen. Dette dokumentet gjelder fra
01.01.2020 til 31.12.2021. Strategien skal revideres minst en gang pr år. Fra 1. august 2017
fører Karmøy kommune også føre tilsyn i byggesaker for Bokn kommune. Det følger av pbl.
§ 25-1, 2, ledd at kommunen skal føre tilsyn i slik omfang at den kan følge opp ulovlige
tiltak.

6.0 Prioritering
Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften danner grunnlaget for tilsynsarbeid og
ulovlighetsoppfølging, og strategiplanen viser hva som skal prioriteres og hvordan arbeidet
skal utføres i Karmøy kommune. Tilsyn vil omfatte søknadsfasen, prosjekteringsfasen,
utførelsesfasen og tilsyn med produkter.
Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk skal ha forsvarlige egenskaper, og
produsenten skal sørge for at egenskapene er dokumentert. Kommunens tilsyn med
produkter vil bestå i kontrollere produktdokumentasjon og monteringen. Det er tilstrekkelig
med stikkprøver, og det er opp til kommunen selv å vurdere omfang, metoder, antall saker
og intensitet. Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veiledning med tilhørende
sjekklister som vil bli brukt ved produkttilsyn.

6.1 Følgende forhold skal prioriteres for tilsyn i 2020-2021
•
•
•

Prioriterte tidsavgrensede tilsynsområder fastsatt av Direktoratet for byggkvalitet
(se 6.2).
Større prosjekter slik som sykehjem, skoler, flermannsboliger, større næringsbygg.
Der feil kan få store samfunnsmessige, helsemessige eller økonomiske
konsekvenser. Eks. brannprosjektering, fundamentering, prosjektering av større
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•
•

publikumsbygg eller flermannsboliger. Videre grunnforhold/setning, bærende
konstruksjoner, fuktinntrengning, brann- og redning og miljøforhold som støy oa.
Tilsyn før brukstillatelse/ferdigattest for bolig, naust og fritidsbolig. Særlig for å
sikre at allmenne interesser er ivaretatt og vilkår oppfylt.
Tilsyn med avfall og avfallshåndtering.

6.2 Tidsavgrensede tilsyn
I følge SAK10 § 15-3:
Kommunen skal i en periode på 2 år, fra 01.januar 2020 til 31.desember 2021, la følgende
inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:



at krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. tredje del Godkjenning og ansvar.
at krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om
dokumentasjon av byggevarer (DOK). Dette er forebyggende undersøkelser uten

at det behøver å foreligge mistanke om ulovlig forhold.

6.3 Følgende byggesaker blir ikke prioritert for tilsyn i 2020-2021



Mindre tiltak som ikke påvirker allmenn sikkerhet, miljø eller helse negativt.
Eks. drivhus i hager, boder, redskapshus, terrasser el.l
Brudd på plan- og bygningsloven som anses å være mindre alvorlige og ellers
ivaretas av privatrettslig lovverk. Eks. mindre tiltak utenfor strandsonen bygget
for nærme nabogrensen, mindre støttemurer, levegger eller gjerder.

6.4 Andre utvelgelser og prioritering av fagområder, sakstyper, tema som
kan forekomme ved tilsyn.
I tillegg til de tidsavgrensede tilsynene og de prioriterte områdene kan det føres tilsyn med
alle deler av byggesaken når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at
ferdigattest er gitt, jfr. (pbl) § 25-2. ledd. Det kan også føres tilsyn med eksisterende arealer
og byggverk for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold etter
(pbl) som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, jfr. (pbl) §
31-7, 1. ledd. Det presiseres at det ikke er noe krav i loven om at det må foreligge mistanke
om ulovlige forhold eller andre grunner for å kunne føre tilsyn.

6.5 Uavhengig kontroll
Reglene om obligatorisk uavhengig kontroll innebærer flere oppgaver for kommunene som
lokal bygningsmyndighet. Kommunen skal blant annet påse at byggesaken er belagt med
tilstrekkelig ansvar, herunder nødvendige kontrollforetak.
I tillegg skal kommunen vurdere om det er grunnlag for å utstede midlertidig brukstillatelse
eller ferdigattest der kontrollforetaket rapporterer om åpne avvik. I noen tilfeller må
kommunen også vurdere uavhengighet og unntak fra kontroll.
Kriteriene for hvilke tilfeller det skal gjennomføres obligatorisk kontroll er fastlagt i
byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2.
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Det kreves kontroll av:
•fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
•lufttetthet i nye boliger
Kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.
For følgende fagområder i tiltaksklasse 2 og 3 kreves det uavhengig kontroll:
•bygningsfysikk
•konstruksjonssikkerhet
•geoteknikk
•brannsikkerhet
6.5.1 Vedtak om uavhengig kontroll
Etter en konkret vurdering kan kommunen fortsatt kreve at det gjennomføres uavhengig
kontroll for forhold som ikke faller inn under de nye reglene om uavhengig kontroll. For å
sikre kvalitet i det ferdige bygget kan kommunen pålegge kontroll på grunnlag av
planbestemmelser, forhåndskonferanse, søknadsbehandling eller ved tilsyn for spesielle
forhold (jf. SAK10 § 14-3). Det kan etter en konkret vurdering være aktuelt å benytte
uavhengig kontroll som under tiltaksklasse 2 og 3 også i tiltaksklasse 1.
Aktuelle tema for uavhengig kontroll i tillegg til de nevnt over er brannteknisk utførelse og
miljøforhold som støy, overvann oa.

7.0 Beskrivelse/fremgangsmåte
7.1 Tilsyn
Det bør gjennomføres tilsyn tidligst mulig i prosessen i byggeprosjekter. Flere tilsyn kan
gjennomføres i søknads-, prosjekterings- og utførelsesfasen. Det blir dermed mulig å rette
fokus på et tidlig tidspunkt dersom det settes krav eller dersom det bør rettes spesielt fokus
på et firma eller en spesielt vanskelig sak.
Tilsyn kan utføres når som helst i byggesaken, og vedrørende alle forhold. Byggesaken
inkluderer søknadsfasen og oppføringsfasen. Der det fremkommer svakheter hos foretak, vil
disse følges opp med nye tilsyn. Et tilsyn utføres først og fremst av preventive hensyn og
innebærer i stor grad en undersøkelse av byggesaken. I hvilke saker det skal føres tilsyn
baseres på tidligere erfaring med avvik i et foretak.
Størrelsen på prosjektet eller tilfeldig kontroll av at tiltak blir utført ihht. gjeldende lover og
tilhørende forskrifter. Et tilfeldig utvalg av profesjonelle aktører skal føres tilsyn med. I
tillegg vil det fokuseres på ansvarlige foretak hvor det gjennom byggesaksbehandlingen
kommer indikasjoner på at tilsyn bør gjennomføres. Et eksempel på en slik indikasjon kan
være hvor det gjentatte ganger er avdekket mangelfulle søknader.
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Det skal utarbeides tilsynsrapport som sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre
berørte
foretak. Der tilsynet medfører advarsel eller tilbaketrekking av ansvarsrett, skal det
rapporteres til Direktoratet for Byggkvalitet. Tilsynsrapporten brukes også til intern bruk for
å ha oversikt over tilsynsvirksomheten.

7.2 Dokumenttilsyn og inspeksjonstilsyn
Tilsyn kan være dokumenttilsyn og inspeksjonsstilsyn. Alle tiltak skal ha en
gjennomføringsplan etter SAK10 § 5-3 som skal være et enkelt og overordnet dokument som
gir kommunen tilstrekkelig med opplysninger om gjennomføringen av tiltaket, slik at det er
unødvendig å sende inn ansvarsoppgave, kontrollplan, samsvarserklæringer og
kontrollerklæringer. Byggesaken avsluttes med ferdigattest som kommunen gir på grunnlag
av utkvittert gjennomføringsplan. Dette betyr at byggesaken kan gjennomføres uten at
kommunen ser grunnlagsdokumentene eller inspiserer tiltaket.
Kommunen kan kreve innsyn i det materialet som ligger i foretaket jf. SAK10 § 5-5 annet
punktum som sier at dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn. Slike
dokumenttilsyn vil gjennomføres ved krav om innsendelse av dokumenter i forbindelse med
anmodning om ferdigattest eller ved uanmeldt tilsyn hos ansvarlig søker.
Inspeksjonstilsyn utføres ved å gjennomgå kontroll av prosjektering og utførelse som
vurderes opp mot prosjekteringsforutsetningene og kontrolldokumentasjonen. Et
inspeksjonstilsyn vil i praksis omfatte befaring og inspeksjon av de utførte arbeider. Det kan
foretas visuell kontroll av utførte arbeider. Men det er ikke adgang til å rive deler av
byggverket. Det er derfor viktig at tilsynet har oversikt over hvilke tiltak som er under
oppføring og at det finnes rutiner for å følge opp.
Mange tiltak gjennomgås av byggetilsynet ved utstedelse av rammetillatelse og
Igangsettingstillatelse. Ved igangsettingstillatelse/fastsettelse av høyder kan det settes som
vilkår at når bestemte kritiske punkter nås, kan ikke arbeidene fortsette før byggetilsynet har
hatt anledning til å inspisere et bestemt arbeid. Det kan f.eks. være sjekk av radonduk,
vindsperre og fuktighet i stenderverk. Ansvarlig utførende er da pliktet til å kontakte tilsynet
for inspeksjon på rett tidspunkt. Dette skal prioriteres, slik at tiltaket ikke stopper opp i
påvente av inspeksjonstilsyn.
Gjennomføringen av tilsyn er ikke noe enkeltvedtak, men beslutningen om å foreta tilsyn er
et enkeltvedtak. I utgangspunktet skal derfor tiltakshaver og ansvarlig søker varsles om
tilsyn. Dersom det avdekkes svakheter hos bestemte foretak kan det tilsi at de følges opp
med nye tilsyn.
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7.3 Ulovlighetsoppfølging
7.3.1 Kommunens plikt
Kommunen plikter å føre tilsyn i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Plikten
inntrer når bygningsmyndighetene på en eller annen måte blir kjent med et forhold som det
er rimelig grunn til å anta er ulovlig. Plikten går ut på å sørge for at forholdet blir brakt i
samsvar med plan – og bygningslovgivningen.
Dersom kommunen blir oppmerksom på et ulovlig forhold, vil tilsynet foreta undersøkelser
med sikte på ulovlighetsoppfølging etter pbl § 32-1. Ved mistanke om ulovlig tiltak eller
ulovlig bruk sendes brev der det stilles krav om redegjørelse. Bygningsmyndighetene kan
kreve de opplysninger som er nødvendige for at det skal kunne tas standpunkt til om tiltaket
gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser i bygningslovgivningen jf. SAK 1-3 første ledd.
Slik SAK 1-3 første ledd er formulert aktualiseres opplysningsplikten når
bygningsmyndighetene stiller spørsmål.
Bygningsmyndighetene trenger ikke hjemmel for å observere, men dersom tilsynet skal inn i
den private sfære, krever det lovhjemmel. Slik hjemmel finnes i pbl § 31-7 annet ledd og § 332. Bygningsmyndighetene skal bare kunne gå inn i den private sfære dersom det er grunn til
å anta at det foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold etter plan- og
bygningslovgivningen, som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for helse, miljø og
sikkerhet.
7.3.2 Prioritering av ulovlighetssaker
Gjennomføring av tilsyn på ulovlighetssaker skal skje etter følgende prioritering:
1. prioritet.
- Forhold som kan medføre fare for liv og helse og miljø
- Forhold som kan få samfunnsmessige konsekvenser
- Brannfarlige bygg, konstruksjoner og anlegg som må sikres
2. prioritet.
- Ulovlige tiltak på vernede bygg
- Nybygg
- Ulovlig arbeid/ulovlige tiltak som er under oppførelse
- Oppfølging av eksisterende ulovligheter
- Ulovlige tiltak i strandsonen
- Etterfølge ulovlig anlagte fyllinger/ deponier med urene masser
- Avfall og avfallsplan/håndtering og sortering av avfall
3. prioritet.
- Fokus på ulovlige bruksenheter - manglende søknad om bruksendring
- Ulovlig oppførte terrasser, påbygg, boder, levegger og lignende
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- Ulovlig bruk kan være bygninger uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, eller at
bruken med tiden er endret uten at det er søkt om bruksendring som for eksempel:
- innredning av kjellerbod til kjellerstue
- innredning av redskapsbod/naust
- del av hovedhuset tas i bruk som garasje
7.3.3 Oppfølging av ulovligheter
Det ulovlige forholdet blir fulgt opp med varsel om pålegg om retting av det ulovlige
forhold,
opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid der eier får
mulighet til å sende inn søknad om tillatelse innen en bestemt frist.
Forhåndsvarsel må tilfredsstille kravene i forvaltningslovens § 16. Varselet skal gis skriftlig
og den ansvarlige skal gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere
enn 3 uker. Når det etter fristens utløp vurderes pålegg med tilhørende tvangsmulkt, må
fristen være så romslig at tiltakshaver/eier får rimelig tid på å utføre det nødvendige for å
rette det ulovlige forholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, må det tvangsfullbyrdes
enten gjennom forelegg etter pbl § 32- 6 eller tvangsmulkt etter pbl § 32- 5. Om nødvendig
vedtas pålegg om retting av det ulovlige forhold. Ettersom tvangsmulkten vedtas samtidig
med pålegget, løper tvangsmulkten fra utløpet av fristen.
7.3.4 Virkemidler
Plan- og bygningsloven, kapittel 32 gir en rekke virkemidler for å få foretak og tiltakshavere
til å rette seg etter bestemmelsene gitt i eller i medhold av loven. Tilsynet kan benytte
følgende virkemidler:
• Dialog med fokus på retting av uønskede forhold for å unngå gjentagelse.
• Pålegg om stans og opphør med umiddelbar virkning. Brukes gjerne der det er
umiddelbar fare for helse miljø eller sikkerhet.
• Varsel om, og pålegg om retting eller tilbakeføring av ulovlige tiltak.
• Tvangsmulkt der det vises liten eller ingen vilje til å etterfølge lovverk.
• Dagbøter
• Forelegg
• Overtredelsesgebyr
• Frata foretak ansvarsrett ved gjentatte lovbrudd.
I forhold til foretak med ansvarsrett i byggesaker, kan en bl.a. gi advarsel, trekke ansvarsrett
og/ eller gi pålegg om uavhengig kontroll. Dette er sterke virkemiddel, som kan gripe direkte
inn i næringsgrunnlaget til foretakene. Vi vil derfor ha stor gjennomslags- og
påvirkningskraft overfor foretak med ansvarsrett. Det betyr at vi gjennom tilsyn i stor grad
kan påvirke kvaliteten på de tiltak vi følger opp ved tilsyn under prosjektering, i
byggeperioden og før ferdigattest gis. All erfaring tilsier at et synlig tilsyn i alle faser av
byggeprosjektet gir bedre kvalitet på sluttproduktet.
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7.3.5 Overtredelsesgebyr
Etter ny plan- og bygningslov er det et uttalt formål med tilsyn å avdekke regelbrudd jf. pbl
§ 25-1. Dette må ses i sammenheng med at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr.
Overtredelsesgebyret er en sanksjon der forvaltningen pålegger en person eller et foretak å
betale et pengebeløp til det offentlige som følge av at personen eller noen som identifiseres med
foretaket, har overtrådt en handlingsnorm fastsatt i lov eller forskrift og i medhold av lov.
Tvangsmulkt er ikke en sanksjon, og har kun som formål å fremtvinge oppfyllelse, mens
overtredelsesgebyret er et onde som påføres på grunn av overtredelsen. Handlingsnormer
for overtredelsesgebyr følger av pbl § 32-8 og utmålingsrammer følger av SAK10 § 16-1.
Som følge av at fokus nå er på ulovlighetsoppfølging og bygningsmyndighetene har fått
adgang til å gi overtredelsesgebyr, må bygningsmyndighetene ivareta hensynet til
inkrimineringsvernet. Tilsynet kan stille spørsmål, men dersom det foreligger konkret
mistanke om et ulovlig forhold som kan føre til overtredelsesgebyr, må det opplyses om
rettighetene. Ulovlige forhold som medfører økonomisk vinning og tiltak som tas i bruk uten
at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest og da spesielt tiltak som
medfører fare for liv og helse prioriteres.
Dersom kommunen vurderer at forholdet er i strid med pbl eller tilhørende bestemmelser og
at overtredelsen er alvorlig, bør det vurderes om forholdet skal meldes inn til Nordsjø/
Miljøseksjon i politiet. Politiet skal kontaktes i alle tilfeller der offentlige pålegg ikke
etterfølges. Politiet skal kontaktes på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke er fare for
bevisforspillelse.

7.4 Avfallshåndtering og miljøsanering
7.4.1 Kommunens plikt
Krav om plan for avfallshåndtering og miljøsanering som tidligere fulgte av
forurensningsloven, følger nå av plan- og bygningslovgivningen. Sluttrapport om
håndteringen av avfallet skal sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. Det er derfor
satt krav til særskilt kommunalt tilsyn i en overgangsperiode for å vurdere om disse kravene
i plan- og bygningsloven fungerer hensiktsmessig.
7.4.2 Gjennomføring
Tilsyn kan for eksempel gjelde hvorvidt avfallsplanene er reelle og oppfylt, og at eventuelt
gjenstående avfall blir håndtert. Dette gjelder spesielt rivnings- og rehabiliteringsprosjekter
og tilsynet skal være i forkant av prosjektet. Tilsyn ved nybygg kan gjennomføres mens
bygget er under oppføring. Sakene velges ut etter en miljørisikovurdering.
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Tilsynet bør også være en ressurs ved å informere og veilede om nytt lovverk for å oppnå
god avfallshåndtering og miljøsanering. Store prosjekter, prosjekter med mye farlig avfall og
aktører som er kjent for å gjøre mange feil prioriteres.

7.5 Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse for 20-1 saker
7.5.1 Kommunens plikt ved ferdigstillelse av tiltak
Kommunen skal ifølge § 25-1 første ledd føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar
med «gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. For å påse at
byggverkene oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen krever § 5-5 i SAK10 at
kommunen skal ha særskilt fokus på dokumentasjon for oppfyllelse av krav, dvs. den
dokumentasjonen som ikke er krav om å sende inn til kommunen, men som skal foreligge
hos ansvarlig søker og de respektive ansvarlige foretak.
Kravet gjelder tilsvarende ved søknad om midlertidig brukstillatelse. Det skal utføres
kontroll av gjennomføringsplan for å kontrollere hvordan foretakenes egen kvalitetssikring
fungerer, og hvilke forhold som utpekes som grunnlag for kontroll.
7.5.2 Gjennomføring
Inspeksjonstilsyn kan utføres i alle saker som er behandlet etter pbl § 20-3. Det utføres
kontroll av at alle høyder er sikret (terreng, terrasser, osv.), kontroll av at brannalarmer,
røykvarslere og slukkemateriell er montert, at tiltaket er ferdigstilt og at det er utført i
samsvar med prosjekteringen.
Det skal også utføres kontroll med at alle vilkår i vedtaket er fulgt opp. Dette må kontrolleres
nøye ettersom det er svært krevende å få gjort noe med dette etter at ferdigattest er gitt.
Etterlevelse av vilkår i midlertidig brukstillatelse etter pbl. § 21-10 tredje ledd må også følges
opp rutinemessig. Ansvarlig søker varsles med avviksmelding dersom vilkårene ikke er
etterfulgt og anmodning om ferdigattest ikke er innsendt. Slike saker følges opp med pålegg
og tvangsmulkt dersom vilkårene ikke etterleves.
I byggesaker der det er satt krav til utomhusområder, utføres ferdigbefaring i samarbeid
med Driftsavdelingen. Brannvesenet kan inviteres med på alle ferdigbefaringer som gjelder
publikumsbygg og ellers vurderes det i hver enkelt sak. I andre saker må det vurderes om
brannvesenet bør involveres. Ved utstedelse av midlertidig brukstillatelse skal det være
spesiell fokus på sikkerhet, ettersom det fremdeles kan være pågående arbeider i eller rundt
bygningen etter at den er tatt i bruk. Dette gjelder spesielt i store prosjekter der en tar i bruk
de ulike delene av prosjektet til ulik tid, og der det kan foregå stor bygningsaktivitet side om
side med daglig bruk av bygningen.
Brukstillatelse/ferdigattest skal ikke utstedes dersom det er registrert avvik ved tilsyn. Nytt
tilsyn må gjennomføres etter at avviket er lukket. Kommunen kan utføre tilsyn inntil 5 år
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etter at ferdigattest er utstedt etter pbl § 25-2. Kommunen kan gi pålegg om retting/utbedring
til de ansvarlige i inntil 5 år etter ferdigattest og foretakene plikter å oppbevare
dokumentasjon i 5 år etter ferdigattest.

7.6 Tilsyn med tiltak etter pbl § 20-4
Tiltakshaver er selv ansvarlig i saker som er behandlet etter pbl § 20-4. Det bør derfor
kontrolleres ved tilfeldig tilsyn at tiltaket er bygd etter godkjente tegninger og betingelser.
Tilsynsrapport blir sendt ut dersom tiltaket avviker fra godkjennelsen. Dersom endringene
er uvesentlige bes tiltakshaver kun om å sende inn nye tegninger slik at endringen kan
registreres.
Et gitt antall befaringer (jf. den årlige tilsynsplanen) gjennomføres for å sjekke om tiltakene
er tatt i bruk uten at det er anmodet om ferdigattest, og for å påse at de er oppført etter
godkjente tegninger.

7.7 Tilsyn med tiltak etter pbl § 20-5 (tiltak som er unntatt fra
søknadsplikt)
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som er unntatt fra søknadsplikt utføres i samsvar med
pbl og tilhørende bestemmelser. Tiltakshaver skal informere kommunen om tiltaket og
plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata,
jf. sak § 4-1 Inspeksjonstilsyn kan utføres i alle saker som blir meldt inn til kommunen, også
tiltak som blir meldt inn av naboer eller andre. Det føres da kontroll med at tiltaket er i
samsvar med pbl og gjeldende reguleringsplaner. Dersom tiltaket ikke er i samsvar med
gjeldende regler, er tiltaket ulovlig oppført. Saken følges da opp som en ulovlighetssak, der
eier i første omgang vil få anledning til å søke om å få tiltaket godkjent.

8.0 Opprydding i arkivene
Byggesaksarkivet inneholder store mengder “gamle” saker der det ikke er gitt ferdigattest.
Bygningene er tatt i bruk og ansvarlig søker anser seg som ferdig med tiltaket. Det vil derfor
aldri bli anmodet om ferdigattest dersom det ikke blir etterspurt fra kommunen. I de fleste
byggesaker settes det krav som må gjennomføres før ferdigattest kan gis, og det blir derfor
enkelte ganger unnlatt å anmode om ferdigattest for å slippe å utføre disse kravene. Ved
utstedelse av midlertidig brukstillatelse setter ansvarlig søker en frist for når resterende
arbeider vil være utført og dermed frist for anmodning om ferdigattest. Konsekvensen er at
mange bygg står uferdige og at ulike krav som er satt i byggesaken ikke er gjennomført. Det
er derfor viktig å få disse sakene ferdigstilt både av hensyn til sikkerhet, å få avklart den
lovlige bruken av bygningen og for å få avsluttet sakene. Når ferdigattest er gitt, går saken
videre til kommunens bygningsarkiv.
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9.0 Rapportering
9.1 Kommunens plikt
Kommunen skal rapportere til Direktoratet for byggkvalitet ved utløpet av toårsperioden for
tidsavgrensede krav om tilsyn, jf. SAK10 § 15-3. Rapporteringen skal omfatte både
kommunens tilsynsvirksomhet og det kommunen finner i tiltakene ved tilsyn.

9.2 Gjennomføring
Ansvarlig saksbehandler skal utarbeide rapport etter gjennomført tilsyn. Dersom ytterligere
oppfølging ikke skal gjøres (ingen eller ubetydelig svikt, evt. åpenbare feil/ mangler som ikke
nødvendiggjør tilbakemelding fra ansvarlig foretak), skrives tilsynsrapport. Om mulig skal
det konkluderes med årsaken til at feil har oppstått.
I tilsynsrapporten kommenteres om endringer i foretakets kontrollsystem eller bruken av
dette kan være nødvendig for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden. Oppfølging av
påpekte feil og mangler, samt svikt i kontrollen, kreves tilbakemeldt innen en angitt frist.
Foretaket vil bli registrert internt med hensyn til godkjenning av ansvarsrett i ny sak.

10.0 Kommunikasjon/informasjon
Befaring på byggeplassen skal brukes aktivt for å bli kjent med de ulike aktørene i bransjen
og for å opprette et godt samarbeid. På denne måten kan tilsynet utveksle erfaring og
diskutere ulike problemstillinger med de ansvarlig prosjekterende og utførende i de ulike
tiltakene. Denne kommunikasjonen er med på å danne grunnlaget for hvor tett de ulike
firmaene må kontrolleres. Målet er at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med
tilsynet dersom det trengs veiledning for eksempel i forbindelse med innarbeiding av nytt
lovverk.

11.0 Kompetanseoppbygging
Deltakelse på kurs der plan- og bygningsloven og tilsyn har fokus.
Interne kurs og/eller kunnskapsdeling ved behov.
Revidering av maler etter ny plan- og bygningslov.
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SAKSPROTOKOLL - STRATEGIPLAN 2020-2021
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 7.1 tilsyn, utarbeides der veiledning og problemløsning vektlegges sterkt. Dette skal være
«første trinn» før «tyngre» tiltak iverksettes.
Bakgrunn for forslaget.
Selv om ting ser ut til å ha «bedret seg» blir fortsatt, for mange, møtt med «trusler» om dagbøter og
tvangsmulkt, som første tiltak i slike tilsyn. I «kommunen som vil at du skal lykkes», må fokuset rettes mot
veiledning og problemløsning, slik at slagordet oppleves mer reelt av folk i Karmøy.
Endringsforslaget legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Haglands (KL) tilleggsforslag fikk 1 stemme (KL) og falt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø tar vedlagte strategiplan 2020-2021 til orientering.

SAKSPROTOKOLL - 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 03.12.2019, saksnr. 133/19
Behandling:
Hagland (KL) og Midtun (FrP) fremmet følgende fellesforslag:
Saken utsettes for befaring.
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
18/2999

Arkiv: GNR 4/421
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

15.07.2019
03.12.2019

4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 866/18.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING
Fakta/saksopplysninger
I delegert sak nr. 866/18 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av garasje. Vedtaket ble
påklaget av tiltakshaver i brev mottatt 05.08.2019.
Klagen
I klagen fremkommer i hovedsak følgende:
1. Reguleringsplan
« Dispensasjonssøknaden min, slik den var formulert, om dispensasjon fra byggegrense mot veg i
nord er i avslaget godkjent uten innsigelser. Det var derfor urovekkende å videre lese at kommunen
selv, på mine vegne også har formulert en begrunnelse for dispensasjon på reguleringsplanens
bestemmelse om at «garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og
material- og fargevalg. Siden jeg verken har søkt om en slik dispensasjon og dermed heller ikke
varslet naboene om en slik søknad, er kommunens vedtak ugyldig.»
2. Visuelle kvaliteter
« I vedtaket fremkommer det at kommunen har gjennomført befaring på stedet. Siden dette står i
forbindelse med dispensasjonssøknaden fra byggegrensen mot veg, antar jeg at det er veiseksjonen
som har gjennomført befaring. Ettersom kommunen også påstår at garasjen avviker med et «nokså
ensartet felt», er det i vertfall vanskelig å forstå at vedkommende som har formulert dette har vært
på stedet. Det er nemlig lite som tyder på ensartethet i området, uavhengig av hvor vidt eller
snevert en skulle velge å definere det geografiske området «feltet». Selv mellom de tre konkrete
eiendommene kommunen sammenligner med er det ingen påfallende ensartethet. En befaring på
stedet vil gjøre dette veldig tydelig og åpenbart for enhver.
Kommunen påstår at garasjens gesimshøyde blir betydelig høyere enn hva husene rundt har.
Dersom en legger TEK17 § 6-2 til grunn, ser en at dette er opplagt ukorrekt. Mens nærmeste nabo i
øst (nabo med merknad ) har to fulle etasjer før en når gesimshøyden, har nærmeste nabo i vest takark som gjør at gesimshøyden er tett opp under mønehøyden.
Kommunen påstår videre at det søkes om en garasje med flatt tak i et område som ikke har flate tak.
Dette er også ukorrekt. Garasjen på Fiskebergvegen 47 er nevnt tidligere. I tillegg kan bolighuset på
Fiskebergvegen 1 nevnes.
Videre påstår kommunen at den søkte garasjen skiller seg fra omgivelsene ved at garasjen ikke er et
underordnet element. Jeg opplever det noe uklart hva som skal til for at en garasje skal kvalifisere
som underordnet eller ikke. Men dersom en har vært på tomten jeg som å bygge garasje på så
trenger en ikke se lenger enn mot min nærmeste nabo i vest for å se en garasje som umulig kan
kvalifisere til å være underordnet, dersom kommunen skulle påstå at den garasje jeg søker om ikke
kan være det.»

3. Pbl. § 29-4: Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
« Kommunen uthever flere ganger uttrykket «kan» i pbl. § 29-4, som ved å antyde at dette skulle
bety at kommunen nærmest vilkårlig også kan velge å avslå søknad om garasje nærmere enn 4
meter fra nabogrensen, selv om bestemmelsen det vises til nettopp eksisterer for å åpne for slik
tillatelse.
At kommunen likevel velger å problematisere avstanden til naboen er underlig. Det er en lang og
etablert praksis i kommunen om å tillate bygg under 5 meter inntil 1 meter fra naboens grense. I
min søknad er derimot avstanden til naboen nesten tre ganger så stor enn hva etablert praksis
tilsier. Ettersom jeg forholder meg til høydereglene i denne søknaden er det uforståelig hvorfor
etablert praksis ikke skal gjelde for dette tiltaket. Jeg ber ikke om mer enn likebehandling.
Kommunen påstår likevel at søknaden innebærer at konsekvensene for naboene er større enn det
som er påregnelig. Jeg mener derimot at ettersom bygningsstørrelsene er så store som er i
omgivelsene, taler dette i seg selv for at et slikt tiltak skulle være påregnelig. Den siste og relativt
nylig vedtattet reguleringsplan innebar også en endring i tillatt bebygd areal (BYA) fra 25% til
40%, i tillegg til å fastsette maksimal byggehøyde for garasje på inntil 5 meter. Dette underbygger
også at en slik garasje må være påregnelig for naboene.
Under denne paragrafen ser kommunen derimot til å snu på sin egen argumentasjon ved at en
benytter kommuneplanen og ikke reguleringsplanen som juridisk bestemmelse.
Mens kommunen ikke påstod at garasje med flatt tak ikke er tillatt siden kommuneplanens bruk av
uttrykket mønehøyde forutsetter at garasjer skal bygges med skråtak, ser kommunen ut til å føre
nettopp dette argumentet når høyden på garasjen drøftes. Kommunen påstår at siden
kommuneplanen uttrykker at mønehøyden på garasjer ikke kan overstige 5 meter, så følger det at
garasjer uten møne må ha en lavere byggehøyde.
Kommunen har tidligere sammenlignet eiendommen min med eiendommene til mine nærmeste
naboer. Ser en på totalen mellom disse, bør det være opplagt at boligen til mine naboer er klart
større og mer dominerende enn min egen. Mens de begge har to fulle etasjer, har jeg skråtak som
går helt ned til første etasje. I tillegg har begge mine naboer både garasje og bodplass utenfor
boligen. Nabo med merknad er derfor i en særdeles gunstig situasjon allerede.
Konsekvensen av utformingen på min bolig er likevel at behovet for bodplass skulle vært større hos
meg enn hos noen av mine naboer. Likevel mener kommunen å kunne påstå at jeg tilsynelatende
ikke har dette behovet. Bodplassen i garasjen jeg har søkt om, vil kunne dekke behovet som boligen
ikke dekker. Selv om dette skulle føre til en høyere garasje enn høyden til en ordinær garasje, skulle
det være klart mer fordelaktig for nabo i øst ( med merknad ) enn om jeg i utgangspunktet heller
hadde utformet boligen i to fulle etasjer slik som begge mine naboer har gjort. Garasjen jeg har søkt
om i vil i all vesentlighet kun kaste skygge på areal som ikke er utoppholdsareal. Dette vil også kun
gjelde i ca 2 timer på kvelden og kun et par timer av kalenderårets måneder. Ellers vil solen gå ned i
en retning som gjør hele spørsmålet irrelevant.
Her bør også nevnes de tiltak jeg har tatt for å sørge for at garasjen skal ha så liten negativ
konsekvens for nabo som mulig, mens garasjen samtidig oppfyller de funksjonene jeg har behov for.

Garasjen er trukket så langt bort fra nabogrensen som mulig, før det blir vanskelig å kunne ta
svingen fra vei til innkjørsel og deretter inn i garasje. Kravet om å snu bil på egen tomt har gjort
dette ekstra krevende. Jeg klarte likevel å trekke garasjen til 2,7 m fra nabogrensen.
I avslaget setter kommunen vilkår om at det øverste vinduet mot nabo med merknad skal fjernes ved
en senere endret søknad. Argumentasjonen min om at dette vinduet er plassert i en trappeoppgang
slik at det ikke er praktisk mulig å benytte dette vinduet som utkikkspunkt er ikke drøftet i
kommunens begrunnelse. Siden kommunen uttrykker at en betviler min bruk av garasjen, er det
derfor underlig at kommunen likevel velger å sette som vilkår at dette vinduet må fjernes.»
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Nabomerknad
Nabo, eier av 4/422, har følgende merknad:
Garasjen vil ta for mye lys inn til vår bolig og området rundt. Den vil også bli svært dominerende og
sjenerende.
Det er, etter vår oppfatning, tydelig at andre etasje til garasjen skal brukes til andre formål enn
oppbevaring. Andre etasje vil derfor, gi direkte innsyn til vår stue og soverom, noe som ikke er ønskelig.
Vi er villig til å gi samtykke til bygging av garasje, dersom følgende vilkår er oppfylt:
 Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen.
 Maksimal mønehøyde er 4,5 meter
 Maksimal gesimshøyde er 3 meter
 Garasjen kan være inntil 56 kvadratmeter
Etter vår oppfatning er dette et godt kompromiss for begge parter.
Vurdering
Oppføring av frittliggende garasje er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. )
§ 20-1 første ledd bokstav a), jf. § 20-4.
Eienommen er omfattet av reguleringsplan nr. 2055 – Krokhaug og Siljeberg – egengodkjent
17.09.2013, og er regulert til frittliggende boligbebyggelse.
I klagen er det vist til at kommunen har gitt dispensasjon fra planbestemmelse vedrørende
utforming uten søknad om dispensasjon og at vedtaket er ugyldig.
Kommunen har ved nærmere gjennomgang av saken ved klagebehandlingen kommet til at det
ikke er nødvendig med dispensasjon fra planbestemmelsen vedrørende utforming, slik klager
anfører. Det er i utgangspunktet en saksbehandlingsfeil å gi dispensasjon når det ikke er kommet
inn foregående søknad og slik søknad ikke er nabovarslet. Kommunen viser imidlertid til
forvaltningsloven (fvl.) § 41 der det heter følgende:
«Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved
behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med
at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.»

Kommunen anser det som uheldig at det er gitt dispensasjon uten foregående søknad, men det
har ikke virket inn på vedtakets innhold, da det uansett ville blitt gitt avslag på søknaden på
bakgrunn av pbl. §§ 29-2 og 29-4. Kommunen kan dermed ikke se at vedtaket er ugyldig.
I klagen er det videre vist til visuelle kvaliteter, der det blant annet fremkommer at klager mener
det ikke er korrekt at bebyggelsen i området er ensartet og at det heller ikke er korrekt at det ikke
er andre flate tak i området.
Etter plan- og bygningsloven § 29-2 skal alle tiltak etter loven ha gode visuelle kvaliteter både i
seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Intensjonen er at begrepet om gode visuelle kvaliteter skal markere at lovens krav til det visuelle
uttrykket beror på faglige kvalitetsnormer. Kommunen viser til Plan- og bygningsloven med
kommentarer, Frode Innjord s. 798 der det fremkommer følgende:
«Holdbarheten av den faglige begrunnelsen for de valgte elementer som påvirker tiltakets utseende, som
høyde, volum, materialvalg, samspill mellom flater mv., vil være det sentrale ved vurderingen av om
kvalitetskravet er ivaretatt.»
Saksbehandler har vært på befaring i forbindelse med klagesaken. Området anses som ensartet
da boligene i nærområdet har mønt tak, enten saltak, valmet tak eller halvvalm. Samtlige garasjer
har samme takform som boligene de tilhører. De bygningene det er vist til med flate tak anses
ikke å være sammenlignbare, da boligen med flatt tak det vises til er en eldre bolig som ligger
over 400 meter fra omsøkte eiendom i luftlinje. Garasjen innenfor planområdet med flatt tak
ligger ca 100 meter fra omsøkte eiendom i luftlinje, og kan ikke sammenlignes da denne garasjen
er mye lavere enn omsøkt.
Eksisterende bolig på eiendommen har saltak, og omsøkt garasje har flatt tak. Omsøkte garasje
har samme farge og kledning som boligen, men skiller seg ut med en annen takform. Det er ikke
bare takformen som bryter med omgivelsene, men en garasje med flatt tak og gesimshøyde på 5
m fører til en så stor vegghøyde at det blir for stor kontrast til omgivelsene. Det er
kombinasjonen av gesimshøyde og flatt tak som gjør at volumet på garasjen blir for massivt og
avviker fra omgivelsene.
Klager viser til at det er en lang og etablert praksis i kommunen å godkjenne garasjer under 5 m
inntil 1 m fra nabogrense, samt at utforming av klagers bolig i forhold til naboboligene gjør at
klager har behov for mer bodplass. I klagen vises også til at det er påregnelig for naboen at det
kommer garasje på 5 m pga reguleringsbestemmelsene.
Kommunen viser til at hovedregelen i pbl. § 29-4 er at byggverk skal plasseres 4 m fra
nabogrensen. I pbl. § 29-4 andre ledd heter det følgende:
«Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd
eller i nabogrense:
a) Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) Ved oppføring av frittliggende garasje, uthus eller lignende mindre tiltak

Det presiseres at kommunen kan godkjenne plassering nærmere grensen enn 4 m, tiltakshaver
har ikke noe rettskrav på å få godkjent slik plassering nærmere enn 4 m fra nabogrensen.
Hensyn som § 29-4 skal ivareta er bl. a. brannvernhensyn, og behovet for å sikre lys og luft
mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og
omgivelsestilpasning.
Planbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan sier at garasjer kan oppføres med byggehøyde 5
m. Da reguleringsplanen er fra 2013, før gjeldende kommuneplan ble godkjent i 2015, gjelder ikke
reguleringsbestemmelsene for garasjer. Det er bestemmelsene for garasjer i pkt. 5.15 i
kommuneplanen som gjelder. Bestemmelsen lyder som følger:
«Bestemmelser knyttet til utforming av garasjer og uthus
a) Disse bestemmelser erstatter bestemmelser om utforming av garasjer gitt i tidligere godkjente
reguleringsplaner.
b) Garasje og uthus skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og
materialvalg. Garasjer skal ha en enkel utforming uten takark, takoppløft, karnapp eller lignende.
c) Garasjer og uthus kan ikke inneholde rom for varig opphold.
d) Plasseres garasje eller uthus nærmere nabogrense enn 4 meter, kan mønehøyden ikke overstige 5
meter. Høyde måles som i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven.»
Kommuneplanens mønehøyde på 5 m har en innebygget forutsetning om at gesimshøyden skal
være lavere. Omsøkt gesimshøyde er 4,95 m og garasjen er plassert 2,7 m fra eiendomsgrensen.
Kommunen mener at det ikke kan hevdes å være påregnelig for naboen at det oppføres en
garasje med så stor gesimshøyde nærmere enn 4 m fra grensen. Kombinasjonen av kort avstand
til nabogrensen og ekstra høy fasade med vinduer, gjør at hensynet til naboen ikke blir
tilstrekkelig ivaretatt. Tiltakshavers eiendom ligger vest for protesterende nabo, og naboens bolig
ligger ca. 1 m lavere enn tiltakshavers eiendom. Dette medfører at omsøkt garasje vil få
konsekvenser for naboens solforhold. En garasje i samsvar med kommuneplanens bestemmelser
med mønehøyde 5 m og en lavere gesimshøyde vil ikke bli for ruvende og ikke ta mer lys enn
påregnelig i et boligområde. Omsøkt garasje er også vist med vindu i loftet, som gis spesielle
innsynsulemper for naboen, både inn i deres bolig og ut til uteplassen deres.
Garasjen har for stor gesimshøyde til å ligge så nær eiendomsgrensen. Kombinasjonen av flatt
tak, stor gesimshøyde og avstand mindre enn 4 m til nabogrensen innebærer at konsekvensene
for naboen er større enn det som er påregnelig. Viktige hensyn bak § 29-4 blir tilsidesatt, og
kommunen kan dermed ikke godkjenne plassering av omsøkte garasje i medhold av
unntaksbestemmelsen i § 29-4.

Kommunalsjef teknisk sin konklusjon
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye momenter som skulle tilsi
at vedtak i delegert sak nr. 866/18 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.
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AVSLAG
Svar på søknad om tillatelse til tiltak.
Gjelder:
Byggested:
Gnr./Bnr.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Saken er behandlet som delegert sak nr.

Nybygg. Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig
Fiskebergvegen, Munkajord 4276 VEAVÅGEN
4/421
Ole Thomas Fidjeland
Ole Thomas Fidjeland
866/18

Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-4, 29-2 og 29-4.
Søknaden gjelder oppføring av en garasje.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven §§ 12-4, om virkning av
reguleringsplan, herunder bestemmelse om garasjeutforming og byggegrense.
Det foreligger merknader til søknaden. Merknad er tatt til følge.
Garasjen har en utforming som avviker fra huset på eiendommen og området forøvrig.

Sektor areal og byggesak behandler denne sak etter delegert myndighet tildelt sektoren.
Opplysninger om byggesaken
Arealplan
Regulering
Formål
Grad av utnyttelse
Byggehøyde

: R2055 – Siljeberg og Krokhaugen
: Bolig
: 40 %
:5m

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Tekniske anlegg
Utslipp
Overvann
Atkomst

: Ingen
: Håndteres på egen eiendom
: Privat veg

I søknad:
Garasje
Bebygd grunnflate
Ant. etasjer
Gesimshøyde
Takform/vinkel

: 49 m2
: 1 + stableloft
: 4,95 m
: Flatt tak

Avstand
Nabogrense
Nærmeste bygning
Regulert veikant

: 2,7 m
: 1,5 m
: 1,7 m

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Det fremkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller
nær truede arter i artskart, og for naturtyper er naturbase sjekket ut. Karmøy kommunes
lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er naturkvaliteter i
området som ikke er fanget opp av ovennevnte registrering. Kravet i nml. § 8 om at saken skal
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt. I og med at
naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises effekter av
omsøkte tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Miljømessige konsekvenser
Tiltaket plasseres på areal som har vært til dels bebygd og til dels opparbeidet. Tiltaket vil ikke
berøre særlige naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige
konsekvenser.
Nabomerknad
Nabo, eier av 4/422, har følgende merknad:
Garasjen vil ta for mye lys inn til vår bolig og området rundt. Den vil også bli svært dominerende og
sjenerende.
Det er, etter vår oppfatning, tydelig at andre etasje til garasjen skal brukes til andre formål enn
oppbevaring. Andre etasje vil derfor, gi direkte innsyn til vår stue og soverom, noe som ikke er ønskelig.
Vi er villig til å gi samtykke til bygging av garasje, dersom følgende vilkår er oppfylt:
 Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen.
 Maksimal mønehøyde er 4,5 meter
 Maksimal gesimshøyde er 3 meter
 Garasjen kan være inntil 56 kvadratmeter
Etter vår oppfatning er dette et godt kompromiss for begge parter.
Tiltakshaver har svart:
Ansvarlig søker opplever merknaden som urimelig.
Som en kan se av naboens krav (naboens skriftlige merknad er vedlagt søknaden) så vil ikke nabo akseptere
noe særlig mere enn hva som kan bygges søknadsfritt.
Ansvarlig søker har likevel forsøkt å komme klagende nabo i møte med å endre på tegningene. Opprinnelige
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tegninger er markert med "notat A» (vedlagt), mens reviderte tegninger er markert med "notat E"
(vedlagt). Den opprinnelige merknaden fra nabo ble gitt muntlig, og gikk ut på at planlagte bygg (notat A)
var for stort og for høyt og skjermet for sollys. Etter mottatt merknad ble tegningene markert «notat E»
utarbeidet for å etterkomme naboens ønske. I revidert utgave var garasjen lavere og mindre i grunnareal.
Nabo var ikke tilfreds med revisjonen av tegningen og skrev deretter sin skriftlige merknad som er vedlagt
denne søknaden.
Det er ansvarlig søkers mening at garasjen, slik den er planlagt nå (notat E), er innenfor alle offentlige krav
til høyde, solskjerming etc. som nabo er opptatt av. Garasjen har nå etter planen en maks høyde på 5 meter.
Garasjen skjermer ikke naboen fra sollys i tidsrommet 06.00 - 20.00. På sommerstid vil derimot garasjen
skjerme for sollys i mindre enn én time før solnedgang. Dette sollyset treffer derimot ikke arealet hvor
naboen oppholder seg utendørs (terrasse). Men det er riktig at garasjen vil skjerme noe sollys ca. kl 20-21
fra å treffe naboens eiendom. Kravene i planbestemmelsene må derfor anses som oppfylt.
Det søkes ikke om oppholdsrom i garasjen. En garasje uten vinduer oppleves som mer dominerende. Fravær
av vinduer vil gjøre garasjen uestetisk og sjenerende. Det nederste vinduet mot naboen gir mindre innsyn
til naboen enn fraværet av en garasje gjør i dag. Det øverste vinduet står i en trappeoppgang, og det vil
derfor ikke være naturlig å bruke det til å se ned på naboen.
Garasjen er innenfor bestemmelsene som gjelder i reguleringsplan og kommuneplan. Garasjen er gjort
mindre i areal, lavere i høyde (ved å endre design), flyttet lengre bort fra nabogrensen i tillegg til at det er
gjort tiltak for å øke det estetiske uttrykket på garasjen. At jeg ikke bygger 1 m fra grensen burde nabo være
takknemlig for.Naboens ytterlige krav oppleves som urimelige, siden ansvarlig søker til dels kunne bygd en
større garasje søknadsfritt (altså uten å spørre nabo) enn etter naboens egne betingelser.
Kommunens vurdering:
Dersom garasjen skal oppføres uten søknad, så kan den bygges med maksimal gesimshøyde på 3
m og maksimal mønehøyde på 4 m, samt maksimal grunnflate på 50 m2. Naboen kan akseptere
både større mønehøyde (5 m) og grunnflate (56 m2) enn dette. Tiltakshaver kan derfor ikke bygge
større garasje, enn omsøkt eller slik naboen foreslår, uten å søke.
Sol/lys
Naboens hus og hage ligger ca. 1 m lavere enn tiltakshavers eiendom. Tiltakshavers eiendom
ligger vest for protesterende nabo, noe som medfører at byggetiltak på tiltakshavers eiendom kan
få merkbare konsekvenser for naboens solforhold. Uansett form på garasjen, så vil den få
konsekvenser for naboen. Naboen gir imidlertid uttrykk for at han er klar over dette, men vil ikke
akseptere noe utover det som ligger innenfor bestemmelsene, altså mønt tak med mønehøyde 5
m og en gesimshøyde som tilsvarer bolighuset. Dette vil gi en brukbar garasje, samtidig som en
ikke vil være for ruvende og ta mer lys påregnelig. Kommunen er av den samme oppfatning.
Virkningen for naboen av den høye gesimsen er ikke innenfor det man kan forvente av en
bygning nærmere eiendomsgrensen enn 4 m.
Utsyn/innsyn
Tiltakshaver hevder at det er mindre innsyn fra to vinduer i garasjen, enn slik det er nå uten en
garasje på eiendommen. Kommunen har ingen grunn til å tvile på tiltakshaver når han sier at han
ikke har tenkt å bruke vinduene som utkikkspunkt, men ønsker lys inn og en penere fasade. Det
er imidlertid en forskjell på en åpen plass og et vindu, og det er at den åpne plassen fungerer
begge veier: «Du ser meg, og jeg ser deg.» Et vindu har en annen virkning og gir folk en følelse
av at noen kan se uten at de vet det. Det er en større belastning og ikke likeverdig på samme
måte som en ubebygd plass. Når man bygger nærmere grensen enn 4 m, så har man en plikt til å
ta særlig hensyn, og vinduet i andre etasje virker unødvendig av flere grunner. Det er to andre
vinduer i loftet og det bør være mer enn nok lys til en bod. Argumentet med forskjønning av
fasaden faller også bort, fordi fasaden er for høy, og det er det som er begrunnelsen for vinduet.
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En lavere gesimshøyde fjerner behovet for vinduer høyt oppe for å fikse på fasaden. Vinduet
sjenerer naboens følelse av privatliv og må derfor fjernes.
Bruk
Det søkes om loftsbod, som ikke har høyde nok til å gi målbart areal. Det er ingen grunn til å tvile
på bruken av arealet. Men bruken som bod tilsier at behovet for vindu mot naboen ikke er viktig.
Boden kan belyses på andre måter.
Dominerende
Det vises til kommunens vurdering under av estetikken.
Plan- og bygningsloven § 29-4, byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Der tiltaket er en frittliggende garasje på én etasje og med en grunnflate inntil 50 m2, kan
kommunen godkjenne en plassering nærmere nabogrensen enn 4 m. Selv om tiltakshaver i disse
tilfellene slipper å oppfylle kravene som gjelder for å få innvilget dispensasjon, har kommunen
fortsatt adgang til å avslå søknaden (fullstendig).
Kommunen skal se til at naboene beholder tilsvarende kvaliteter som den eiendom som det skal
bygges på, så som lys, luft med mer. Tiltakshaver har ikke krav på at kommunen aksepterer
plasseringen, jf. "kan". Eventuell godkjenning er underlagt kommunens frie skjønn.
Kombinasjonen av kort avstand til nabogrensen og ekstra høy fasade med vinduer, gjør at
hensynet til naboens behov for privatliv ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Innsetting av vindu i
loftet gir spesielle innsynsulemper for naboene, både inn i deres bolig og ut til uteplassene deres.
Ved en senere endret søknad, vil det bli stilt vilkår om at fasaden mot naboen ikke skal ha
vinduer i loftet.
Garasjen skal oppføres 2,4 m fra eiendomsgrensen og ha en gesimshøyde på 4,95 m. I
kommuneplanen er det satt en begrensning på maksimal mønehøyde på 5 m på garasjer. Det er
ikke sagt noe om gesimshøyde. I reguleringsplanen heter det at maksimal byggehøyde for garasje
skal være 5 m og at utformingen skal tilpasses boligen. Omsøkte garasje passer ikke inn i
bestemmelsene, men det argumenteres med at den ikke bryter bestemmelsene heller. Kommunen
mener bestemmelsene gir en retningslinje for frittliggende garasjer, som sier at de skal ha
begrenset størrelse og høyde og underordne seg omgivelsene, fordi de da kan bygges nærmere
eiendomsgrensen enn 4 m, som er lovens krav til byggeavstand. Frittstående garasje nærmere
nabogrensen enn 4 m kan tillates av kommunen, men det er en forutsetning at den ikke blir for
stor og dominerende. Kommuneplanens mønehøyde på 5 m har en innebygget forutsetning om
at gesimshøyden skal være lavere. Garasjen er derfor for høy til å kunne tillates nærmere
nabogrensen enn 4 m.
Visuelle kvaliteter:
Etter plan- og bygningsloven § 29-2 skal alle tiltak etter loven ha gode visuelle kvaliteter i forhold
til de omgivelsene det skal plasseres i. Bestemmelsen er en selvstendig avslagshjemmel, og
vurderingen som skal foretas er underlagt kommunens frie skjønn.
Selv om et tiltak i seg selv har gode kvaliteter, er det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer omgivelser.
Det kreves ikke at det skal være helt likt sine bygde omgivelser, også kontraster kan være positive, men
avvikene må framstå som faglig begrunnede valg framfor tilfeldig utforming.
Det vises til dispensasjonsvurderingen av garasjens utforming. I tillegg til at garasjen får en
annen form enn omkringliggende bebyggelse, så vil også gesimsen bli betydelig høyere enn
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husene rundt har. Det er ikke gjort nok for å tilpasse nybygget til omgivelsene. Det skiller seg ut
på følgende måter:
 Svært høye fasader/stor gesimshøyde.
 Flatt tak i et område som ikke har flate tak.
 Garasjen er ikke et underordnet element.

Konklusjonen er at nybygget må innrette seg omgivelsene på en mer beskjeden måte.
Dispensasjoner.
Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Søkers begrunnelse:

Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra regulert byggegrense:
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre sikt og trafikksikkerhet på vegen, samt sikre areal til drift,
vedlikehold og utvidelse av vegen. Etter befaring har en vurdert at omsøkte plassering ikke er til
hinder for disse tingene, og dispensasjon kan derfor gis.
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene
Tiltakshaver får utnyttet eiendommen sin på en fornuftig måte, samt at han får bygge en garasje
som er stor nok. Det er ingen ulemper for driften eller vedlikeholdet av vegen og siktsonene fra
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avkjørslene til 4/421 og 4/422 er ikke berørt. Fordelene er større enn ulempene og dispensasjon
kan gis.
Kommunens begrunnelse for ikke å gi dispensasjon fra bestemmelse om garasjeutforming:
Søkers begrunnelse:
Garasjen vil ikke ta noe vesentlig med sol fra naboen. Garasjen vil skjerme naboen fra innsyn, ikke øke det.
Høyden på garasjen er innenfor bestemmelsene. Taket er endret til flatt tak, for å senke totalhøyden på
garasjen. Den er plassert mer enn 1 m fra grensen.
Hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt
Det heter i reguleringsplanen § 8, at garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til
utforming og material- og fargevalg. Bestemmelsen i planen om garasjeutforming har til hensikt å
skape helhet og orden på hver eiendom.
Bolighuset har saltak og nabohusene har valm og halvvalm. Samtlige garasjer har samme
takform som boligene de tilhører. Dette er et nokså ensartet «felt». Garasjen har samme farge og
kledning som bolighuset, men skiller seg altså ut med en annen takform. Det er ikke bare
takformen i seg selv, som bryter med omgivelsene. Gesimshøyden er mye høyere enn både
bolighusene og garasjene her. Den store vegghøyden er det som virkelig skiller garasjen fra
omgivelsene. En frittstående garasje med flatt tak og gesimshøyde på 5 m blir en for stor kontrast
til omgivelsene. En garasje med flatt tak og 3 m gesimshøyde vil være mindre konfliktfylt, selv
om takformen er avvikende. Her er det kombinasjonen av gesimshøyde og flatt tak, som blir for
avvikende i forhold til omgivelsene. Hensynet bak bestemmelsen er satt til side og dispensasjon
kan derfor ikke gis.
Vurdering og konklusjon
Garasjen har for stor gesimshøyde til å ligge så nær eiendomsgrensen. Kombinasjonen av flatt
tak, stor gesimshøyde og avstand mindre enn 4 m til nabogrensen innebærer at konsekvensene
for naboene er større enn det som er påregnelig. Garasjen avslås derfor. Protesterende nabo gis
medhold.
Klageadgang
Avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken.

Malvin Bjorøy
areal og byggesakssjef
Ingvill Granodd
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi til:
Frode Fidjeland, Fiskebergvegen 64, 4276 VEAVÅGEN
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 18/2999-10

Gnr/bnr: 4/421

Med hjemmel i Karmøy kommunes gebyrregulativ for behandling av søknader etter plan- og
bygningsloven er det regnet ut følgende gebyr/refusjon:

Søknad, §20-4
TILTAK
Grasje

BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Gjentatt utstikking
Dispensasjon
Godkjenning av foretak

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

1

3700

3700

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

3.14

2

6475

13950

PROSENTSATS

GEBYR

49

AREAL

DELSUM
TILLEGGSGEBYR/AVSLAG
Avslag
Ulovlig arbeid

KODE

DELSUM

TOTALT GEBYR
REFUSJON

17650

TOT.GEBYR
KODE -MIN.SATS

PROSENTSATS

BELØP

Trukket søknad

10.07.2019

dato
Ingvill Granodd

saksbehandler
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Reguleringsformål:
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SKRAVERTE OMRADER

Høydekurve

Offentlig bebyggelse

Fare

Eiendomsgrense målt

Forretninu

Felles
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Planens begrensning

Dokid: 19094710
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4/421 - KLAGE PA VEDTAK

DMMUNE

TEKNHK ETAT

-5 An. 2019
Til Karmøy tekniske etat

ti_s_qZ2
/9
KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK (AVSLAG)
Gjelder:
Byggested:
Gnr./Bnr.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Saken er behandlet som delegert sak nr.

Nybygg. Garasje,uthus, anneks knyttet til bolig
Fiskebergvegen 66, Munkajord 4276 VEAVAGEN
4/421
Ole Thomas Fidjeland
Ole Thomas Fidjeland
866/18 av saksbehandlerIngvill Granodd i Karmøy kommune

Det vises samtidig til den aktuelle søknad og avslag for informasjon

som bare gjengis i korte trekk

eller bare henvises til i denne klagen.

Oppsummering av klage
Som tiltakshaver

vil jeg med dette klage på enkeltvedtak

med saksnr. 866/18 på følgende grunnlag:

Pbl. §12-4: Reguleringsplan
Jeg søkte om dispensasjon fra byggegrense mot regulert veg i nord. Kommunen fant at hensynet bak
bestemmelsen

ikke er vesentlig tilsidesatt,

at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn

ulempene og at dispensasjon kan gis.
Jeg søkte derimot ikke om dispensasjon fra reguleringsplanens
tilpasses bebyggelsen på eiendommen

bestemmelse om at «garasje skal

med hensyn til utforming

og material- og fargevalg». Jeg

søkte ikke om denne dispensasjonen fordi jeg ikke på noe tidspunkt fikk formidlet
slik dispensasjon var nødvendig. Likevel har kommunen formulert

av kommunen at

avslaget som om jeg har søkt om

en slik dispensasjon for så å avslå denne. Dette er et opplagt brudd på Pbl. § 19-1.
Pbl. § 29-2: Visuelle kvaliteter
Kommunen påstår at garasjen ikke har tilstrekkelig

gode visuelle kvaliteter i forhold til omgivelsene.

Kommunen påstår at garasjen avviker med et «nokså ensartet felt» ved at garasjens gesmishøyde
blir betydelig høyere enn til husene rundt, at den har flatt tak i et område som ikke har flate tak og
at garasjen ikke er et underordnet

element. Ingen av kommunens

påstander er derimot korrekte.

PbI. § 29-4: Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Kommunen påstår at søknaden innebærer at konsekvensene for naboene er større enn det som er
påregnelig. Jeg mener derimot at ettersom siste og relativt nylig vedtatte

reguleringsplan

innebar en

endring i bruksarealet fra 25% til 40% i tillegg til å fastsette maksimale byggehøydefor garasje på
inntil 5 meter, må en slik garasje være påregnelig for naboene. Ulempen for nabo rammer i all
hovedsak areal som ikke er bruksareal eller uteoppholdsareal

etter TEK17 §5-6 og kun på et kort

tidsrom i døgnet, bare et par måneder i året.
Generelt:
Avslaget er preget av feil, både i gjengivelse, beskrivelser og i saksbehandling fra kommunens side.
Disse vil jeg komme nærmere inn på når hver anvendte paragraf blir mer utførlig drøftet under. Men
myndigheten

som blir ansvarlig for å behandle denne klagen bør gjennomføre

Kommunens feilbeskrivelser

befaring på stedet.

av både påståtte gesmishøyder og den generelle beskrivelsen av

området da være synlige og åpenbare. Kommunens begrunnelse unnlater også å drøfte de fleste
faktiske forhold som omtales i søknaden.
omgjøres i min (tiltakshavers)

favør.

På dette grunnlaget ber jeg om at enkeltvedtaket

Mer utfyllende kommentarer
Pbl. §12-4: Reguleringsplan
Dispensasjonssøknaden

min, slik den var formulert,

om dispensasjon fra byggegrense mot veg i nord

er i avslaget godkjent uten innsigelser. Det var derfor urovekkende å videre lese at kommunen selv,
på mine vegne også har formulert

en begrunnelse om dispensasjon på reguleringsplanens

bestemmelse om at «garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen
og material- og fargevalg». På min opprinnelige
ufullstendig.

med hensyn til utforming

søknad mottok jeg brev om at søknaden var

Jeg ba derfor om et møte med byggesaksbehandleren,

ettersom jeg ikke var i stand til å

forstå hva kommunen savnet, ut fra svarbrevet jeg mottok. Jeg fikk en gjennomgang og valgte på
bakgrunn av disse tilbakemeldingene

å redusere størrelsen på garasjen fra 56 KVM til under 50 KVM,

for deretter å sende ut nytt nabovarsel. I løpet av dette møtet fikk jeg derimot ikke beskjed om at
det ville være behov for dispensasjon fra reguleringsplanen

på grunn av garasjens utforming.

Jeg har

derfor heller ikke søkt om en slik dispensasjon. Det er derfor underlig at kommunen i avslaget får det
til å fremstå at jeg har gjort det. Jeg velger å tro at kommunen

med dette ikke bevist forsøker å

sabotere søknaden min, men at dette må være menneskelig svikt i saksbehandlingen.

Pbl. § 19-1 at

dispensasjon krever grunngitt søknad og at naboer skal varsles om en slik søknad etter reglene i §
21-3 før vedtak kan treffes. Siden jeg verken har søkt om en slik dispensasjon og dermed heller ikke
varslet naboene om en slik søknad. Kommunens vedtak er derfor ulovlig.
Likevel fremstår det som underlig hvorfor det uansett skulle være nødvendig med en dispensasjon
på grunn av garasjens utforming.

Kommunen innrømmer

selv at både garasjens farge og materiale

samsvarer med bolighuset, men at garasjen skiller seg fra huset med annen takform.
problematiserer

dette ved å påstå at området er et «nokså ensartet felt» der alle garasjer har en

takform som samsvarer med tomtenes
ren absurditet,

Kommunen

boliger. Påstanden om at området er et ensartet felt er en

men dette vil jeg kommentere

videre under «Pbl. § 29-2 om visuelle kvaliteter».

Påstanden om at alle garasjer har en takform som samsvarer med tilhørende

boliger er heller ikke

riktig. Et eksempel er Fiskebergvegen 47 der garasjen har flatt tak selv om huset ikke har det.
Kommunen uttrykker også at bestemmelsen om garasjeutforming har til hensikt å «skape helhet og
orden på hver eiendom» (min utheving). Det er derfor uforståelig hvorfor kommunen fortsetter med
å sammenligne

den søkte garasjens gesmishøyde med de omliggende bolighusene og garasjene,

ettersom dette virker som en bedre egnet drøfting å føre under «Pbl. § 29-2 om visuelle kvaliteter».
Siden kommunen

også under denne bestemmelsen viser til egne drøftinger

dispensasjon, vil jeg avstå fra å kommentere
her. Men viser heller til kommentarene
Formålsbestemmelsene

som er gjort under

garasjens forhold til omgivelser utover egen eiendom

under «Pbl. § 29-2 om visuelle kvaliteter» senere.

i plan- og bygningsloven uttrykker

i § 1-1 i fjerde ledd at: «Planleggingog

vedtak skal sikreåpenhet,forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.
Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenserfor miljø og samfunn skal beskrives.»
(min utheving).
Ettersom kommunen

har aktualisert

Pbl. § 29-2 om visuelle kvaliteter og Pbl. § 29-4 om byggverkets

plassering, høyde og avstand til nabogrense, er det underlig at kommunen
dispensasjon fra reguleringsplanen

når tiltaket ikke er i strid med de bestemmelsene

faktisk oppfyller formålet om å tydeliggjøre
reguleringsplanens
hensyn til utforming

samtidig skal kreve
i denne som

plan- og bygningsloven. At kommunen viser til

bestemmelse om at «garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen
og material- og fargevalg» og tilhørende

med

hensikt om «å skape helhet og orden

på hver eiendom», hjelper ikke kommunens begrunnelse for dispensasjon ettersom bestemmelsen
og intensjonen

med denne ikke oppfyller formålet om å tydeliggjøre

eneste tydeliggjøringen

reguleringsplanen

gjør i bestemmelsen

plan- og bygningsloven.

er å avklare at garasjer tillates

Den

oppført med byggehøyde inntil 5 m. Dette kravet er oppfylt i min søknad. Siden reguleringsplanen
ellers ikke gir noen relevant detaljering

av de aktuelle bestemmelsene

bare generelt henviser til disse, kan ikke disse gi kommunen

i plan- og bygningsloven,

Kommunens sterke fokus på garasjens gesmishøyde fremstår også som om kommunen
siden jeg i utgangspunktet

bygde en mer beskjeden bolig, skal reguleringsplanens

forstås som mer restriktive for meg enn for andre naboeiendommer
ruvende boliger i utgangspunktet.

men

grunnlag til å kreve dispensasjon fra
mener at

bestemmelser

der en har bygd større og mer

Etter prinsippet om likhet for loven, kan dette umulig være en

lovlig anvendelse av bestemmelsene.
Pbl. § 29-2: Visuelle kvaliteter
Kommunen påstår at garasjen ikke har tilstrekkelig

gode visuelle kvaliteter i forhold til omgivelsene.

Selv om kommunen virker til å blande sammen begrunnelsen
begrunnelsen

under bestemmelsene

i reguleringsplanen,

under denne bestemmelse med

vil jeg under denne bestemmelsen

drøfte

hvordan garasjen passer med sine omgivelser i en bredere forstand enn kun isolert til eiendommen,
mens mindre betraktninger
overskriften

I vedtaket fremkommer
forbindelse

om garasjens utforming

med hensyn til eiendommen

er å finne under

«Pbl. §12-4: Reguleringsplan».
det at kommunen

med dispensasjonssøknaden

som har gjennomført

har gjennomført

befaring på stedet. Siden dette står i

fra byggegrensen mot veg, antar jeg at det er veiseksjonen

befaring. Ettersom kommunen også påstår at garasjen avviker med et «nokså

ensartet felt», er det i vertfall vanskelig å forstå at vedkommende
på stedet. Det er nemlig lite som tyder på ensartethet

som har formulert

dette har vært

i området, uavhengig av hvor vidt eller snevert

en skulle velge å definere det geografiske området «feltet». Selv mellom de tre konkrete
eiendommene

kommunen sammenligner

(min og mine to nærmeste naboer) er det ingen

påfallende ensartethet. En befaring på stedet vil gjøre dette veldig tydelig og åpenbart for enhver.
Kommunen påstår at garasjens gesmishøyde blir betydelig høyere enn hva husene rundt har.
Dersom en legger TEK17 § 6-2 og dens veiledning til grunn, ser en at dette er opplagt ukorrekt. Mens
nærmeste nabo i øst (nabo med merknad) har to fulle etasjer før en når gesmishøyden, har
nærmeste nabo i vest tak-ark som gjør at gesmishøyden er tett opp under mønehøyden.
oppleves kommunen

Igjen

så opptatt av det tekniske rundt gesmishøyden at en unnlater å se helheten.

For uavhengig av kommunens påstander om gesmishøyden,
bort ifra hvor mye større og dominerende

som her er tilbakevist,

kan en ikke se

bygningene til naboene er i forhold til hos meg.

Kommunen påstår videre at det søkes om en garasje med har flatt tak i et område som ikke har flate
tak. Dette er også ukorrekt. Garasjen på Fiskebergvegen 47 er nevnt tidligere. I tillegg kan bolighuset
på Fiskebergvegen 1 nevnes. Kommunens påstand om at det ikke eksisterer flate tak i området er
altså ikke riktig.
Videre påstår kommunen at den søkte garasjen skiller seg fra omgivelsene ved at garasjen ikke er et
underordnet

element. Jeg opplever det noe uklart hva som skal til for at en garasje skal kvalifisere

som underordnet

eller ikke. Men dersom en har vært på tomten jeg søker om å bygge garasje på, så

trenger en ikke se lengre enn mot min nærmeste nabo i vest for å se en garasje som umulig kan
kvalifisere til å være underordnet,

dersom kommunen

skulle påstå at den garasjen jeg søker om ikke

kan være det (se bildevedlegg 1). Denne garasjen er kun plassert 1 meter fra nabogrensen, i tillegg til
å være bygd i en terrenghøyde

som er høyere enn terrengdifferansen

mellom meg og min nabo i øst

(nabo med merknad). Om noe, så viser denne naboen at det nettopp er en etablert praksis i
området for å bygge garasjer som både er større og plassert tettere på nabo enn hva jeg søker om.
Kommunens beskrivelse av området avviker derfor betydelig med de faktiske forhold og
begrunnelsen

blir derfor urimelig.

Ettersom alle av kommunens påstander om at garasjen ikke passer inn i området med dette er
tilbakevist,

kan ikke kommunen

med rimelighet

konkludere med at det er forhold i omgivelsene som

tilsier at garasjen ikke passer inn. Det som dermed gjenstår som et mulig argument mot en garasje
med flatt tak blir dermed at kommuneplanens

bestemmelsene

om garasje i § 5.15 benytter

«plasseresgarasje eller uthus nærmere nabogrensen enn 4 meter, kan ikke
mønehøydenikke overstige 5 meter.» (min utheving), i stedet for formuleringen vi finner i
reguleringsplanens § 8: «Frittliggende garasjer tillates oppført med byggehøydeinntil 5 m fra
gjennomsnittlig terreng.» (min utheving).
formuleringen

Det vil i tilfelle måtte bety at ved vedtak av ny kommuneplan

ikke er tillatt med bygging av garasje

med flatt tak i Karmøy kommune. Dette ville derimot ikke samsvare med at jeg kjenner til flere som
etter vedtaket av kommuneplanen

har fått tillatelse til å bygge garasje med flatt tak uten å ha

måttet søke om dispensasjon fra bestemmelsen

som en følge av dette. Kommunen har heller ikke

ført denne påstanden i sin begrunnelse for avslaget. Jeg nevner det likevel her, siden det vil bli
relevant i forhold til et senere argument som kommunen faktisk fører under vurdering av Pbl. § 29-4.

Pbl. § 29-4: Byggverketsplassering,høyde og avstandfra nabogrense
Kommunen uthever flere ganger uttrykket
at kommunen

«kan» i Pbl. § 29-4, som ved å antyde at dette skulle bety

nærmest vilkårlig også kan velge å avslå søknad om garasje nærmere enn 4 meter fra

nabogrensen, selv om bestemmelsen det vises til nettopp eksisterer for å åpne for slik tillatelse.
Dersom jeg derimot skal forholde meg til kravet om å kunne parkere og snu 2 biler på egen tomt
uten å reise byggverk som vil forstyrre siktsonen, er det ingen annen plassering på tomten som er
lovlig. Denne vurderingen

ser det også ut for at kommunen selv støtter i sin egen begrunnelse for å

gi dispensasjon fra byggegrensen til veg i nord.
At kommunen

likevel velger å problematisere

avstanden til naboen er underlig. Det er en lang og

etablert praksis i kommunen om å tillate bygg under 5 meter inntil 1 meter fra naboens grense. I min
søknad er derimot avstanden til naboen nesten det tre ganger så stor enn hva etablert praksis tilsier.
Ettersom jeg forholder

meg til høydereglene

i denne søknaden er det uforståelig hvorfor etablert

praksis ikke skal gjelde for dette tiltaket. Jeg ber ikke om mere enn likebehandling.
Kommunen påstår likevel at søknaden innebærer at konsekvensene for naboene er større enn det
som er påregnelig. Jeg mener derimot at ettersom bygningsstørrelsene

er så store som de er i

omgivelsene, taler dette i seg selv for at et slikt tiltak skulle være påregnelig. Den siste og relativt
nylig vedtatte

reguleringsplan

innebar også en endring i tillatt bebygd areal (BYA) fra 25% til 40%, i

tillegg til å fastsette maksimale byggehøydefor garasje på inntil 5 meter. Dette underbygger også en
slik garasje må være påregnelig for naboene. Hvis ikke vil det være vanskelig å kunne oppfylle
intensjonen
ytterligere

med å kommunens økningen av BYA i området, som opplagt er å legge til rette for
fortetning.

Under denne paragrafen ser kommunen derimot ut til å snu på sin egen argumentasjon
benytter kommuneplanen
tilbake til argumentet

og ikke reguleringsplanen

som juridisk bestemmelse.

ved at en

Dette fører oss

jeg førte over:

Mens kommunen ikke påstod at garasje med flatt tak ikke er tillatt siden kommuneplanens
uttrykket mønehøyde forutsetter
nettopp dette argumentet
kommuneplanen

bruk av

at garasjer skal bygges med skråtak, ser kommunen til å føre

når høyden på garasjen drøftes. Kommunen påstår at siden

uttrykker at mønehøyden

på garasjer ikke kan oversige 5 meter, så følger det at

garasjer uten møne må ha en lavere byggehøyde.Dette er derimot ikke opplagt av
kommuneplanens

bestemmelser

i § 5.15. Dette ser også ut til å bryte med formålsbestemmelsen

PbI. § 1-1 om at «planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet

og medvirkning

for alle

i

berørte interesser og myndigheter....»

Dette blir særlig tydelig ettersom

større vekt på ordlyden i en planbestemmelse
bestemmelsene

i reguleringsplanen.

som ikke er tilsvarende demokratisk

Mens siste reguleringsplan

vedtatte

reguleringsplaner.

annerledeslydende

Begrepsforskjellen

kommunen

ytterligere

min byggerett uten å gi meg
i tillegg skal være en følge

i stedet for en ordrett

problematisk

og demokratisk

forståelse av kommuneplanbestemmelsene

ikke krever dispensasjon fra bestemmelsen

bestemmelsene

er i dette tilfellet en slik

At innskrenkingen

av kommunens forståelse og tolkning av bestemmelsen,
gjør innskrenkingen

annullert disse på de

mønehøyde/byggehøyde

mulighet til tidligere å klage på denne innskrenkingen.
bestemmelsen,

som

paragrafer er bestemt til å erstatte tidligere

forskjell. Kommunen har derfor med denne forståelsen innskrenket

administrasjonens

forankret,

er vedtatt etter at alle berørte har

fått eventuelle innsigelser behandlet, har den senere kommuneplanen
punktene der kommuneplanens

kommunen velger å legge

lesning av

alvorlig. Dersom

er riktige er det også underlig at

5.15 i kommuneplanen,

eller de

en skulle ha i forhold til gesimshøyde for slike garasjer. Ettersom kommunen

heller

ikke ser ut til å tidligere ha krevd slike dispensasjoner, taler for at kommunens forståelse av ordlyden
i kommuneplanens
kommunene

§ 5.15 er ukorrekt. Interessant nok ser det ut til at enkelte av de dispensasjonene

faktisk har behandlet i forhold til kommuneplanens

omtaler kommunen
«mønehøyde»

bestemmelsen

bestemmelse for høyde på garasje,

i § 5.15 som en «makshøyde» og ikke som høyeste tillatte

(ref. saksnr 2015/4727 av 08.12.15.

Det vil derfor være rimelig å be de folkevalgte om å få avgjøre om kommunens administrasjon
forstått

intensjonen

innskrenkende

med begrepsbruken

som administrasjonen

i kommuneplanen

tydeligvis oppfatter

må kreves dispensasjon fra kommuneplanen
kommune. Formålsbestemmelsene

riktig, om denne er ment til å forstås så
den som og om det som en følge av dette

dersom det skal bygges garasjer uten møne i Karmøy

i Pbl. § 1-1 taler derimot for at uttrykket

forstått som byggehøyde, slik at forutsigbarhet
kommunen vedta ytterligere

bestemmelser

har

«mønehøyde»

er best

i planlegging og vedtak sikres. Hvis ikke bør

for gesmishøyde med mer, for å ivareta formålet

med

loven.
Kommunen har tidligere sammenlignet

eiendommen

min med eiendommene

til mine nærmeste

naboer. Ser en på totalen mellom disse, bør det være opplagt at boligen til mine naboer er klart
større og mer dominerende

enn min egen. Mens de begge har to fulle etasjer, har jeg skråtak som

går helt ned til første etasje. I tillegg har begge mine naboer både garasje og bodplass utenfor
boligen. Særlig min nabo i vest har en svær garasje i tillegg til frittstående

bod som begge er bare 1

meter fra nabogrensen mot meg og med større høydeforskjell

mot meg enn hva jeg har

i terrenget

mot min nabo i øst. Nabo med merknad er derfor i en særdeles gunstig situasjon allerede. Dersom
boligen hadde hatt en størrelse tilsvarende en av naboene mine, eller rotasjon tilsvarende

nabo i øst

(med merknad), ville situasjonen vært betydelig verre for ham. Det ville derimot også da vært
urimelig om jeg ville bli nektet å kunne utnytte tomten tilsvarende
Konsekvensen av utformingen

mine naboer.

på min bolig er likevel at behovet for bodplass skulle vært større hos

meg enn hos noen av mine naboer. Likevel mener kommunen

å kunne påstå at jeg tilsynelatende

ikke har dette behovet. Bodplassen i garasjen jeg har søkt om, vil kunne dekke behovet som boligen
ikke dekker. Noe som vil være svært etterlengtet

nå som barna på 1 og 3 år er i ferd med å bli større.

Selv om dette skulle føre til en høyere garasje enn høyden til en ordinær etasje, skulle det være klart
mer fordelaktig

for nabo i øst (med merknad) enn om jeg i utgangspunktet

heller hadde utformet

boligen i to fulle etasjer slik som begge mine naboer har gjort. Garasjen jeg har søkt om vil i all
vesentlighet

kun kaste skygge på areal som ikke er uteoppholsareal,

etter bestemmelsene

i TEK § 5-6

(som innkjørsel, plantebed og utkant av hage i nord —.1fr.Bildevedlegg nr. 2). Dette vil også kun
gjelde i ca. 2 timer på kvelden og kun et par av kalenderårets
retning som gjør hele spørsmålet irrelevant.

måneder. Ellers vil solen gå ned i en

Naboens uteoppholsareal

vil altså få rikelig med sol/lys,

godt innenfor bestemmelsene

i reguleringsplanens

§ 5. Disse momentene

ved sakens reelle forhold

er derimot ikke nevnt i kommunens begrunnelse.
Her bør det også nevnes de tiltak jeg har tatt for å sørge for at garasjen skal ha så liten negativ
konsekvens for nabo som mulig, mens garasjen samtidig oppfyller de funksjonene jeg har behov for:
Garasjen er trukket så langt bort fra nabogrensen som mulig, før det blir vanskelig å kunne ta
svingen fra vei til innkjørsel og deretter inn i garasje. Kravet om å kunne snu bilen på egen tomt har
gjort dette ekstra krevende. Jeg klarte likevel å trekke garasjen til 2,7 meter fra nabogrensen. Min
egen nabo i vest har til sammenligning

en trolig enda større garasje bare 1 meter fra nabogrensen.

Bodplass på bakkenivå er plassert i forlengelsen

av garasjen i stedet for i bredden. Dette er for å

gjøre kortsiden på garasjen, som vender mot nabo, så smal som mulig. Det er derfor leit å lese at
kommunen

ikke anerkjenner

dette som genuine forsøk fra min side på å finne en løsning som er så

god som mulig for alle parter.
I avslaget setter kommunen vilkår om at det øverste vinduet mot nabo med merknad skal fjernes
ved en senere endret søknad. Argumentasjonen
trappeoppgang

min om at dette vinduet er plassert i en

slik at det ikke er praktisk mulig å benytte dette vinduet som utkikkspunkt

drøftet i kommunens begrunnelse. Siden kommunen
er det derfor underlig at kommunen

uttrykker

er ikke

at en betviler min bruk av garasjen,

likevel velger å sette som vilkår at dette vinduet må fjernes.

Særlig siden kommunen allerede har godkjent boligen min med 3 vinduer fra oppholdsrom

mot

samme nabo, hvorav 2 av disse er plassert betydelig høyere enn det aktuelle vinduet i garasjen.
Ettersom Grannelova § 4 andre ledd fastsetter at vinduer mot nabo ikke kan være plassert nærmere
nabogrense enn 1,25 meter, skulle det ikke være noe ved dette vinduet som etter kommunens
mening sjenerer naboens følelse av privatliv. Likevel er jeg villig, dersom det skulle være nødvendig
for å få garasjen godkjent, å fjerne dette vinduet. I tilfellet vil jeg trekke det gråfargede partiet over
det nederste vinduet (som på dagens tegninger er mellom vinduene) opp til taket for å ivareta
fasaden (dette er avklart som mulig med arkitekten
3
)
Ole Thomas Fidjeland
Tiltakshaver

av garasjen).

Bildevedlegg

nr. 1: Garasjen

til nærmeste

nabo i vest.

En minst 5 meter høy garasje med kjeller under. Plassett i meter fra nabogrensen, med
terrengdifferanse

Bildevedlegg
Skravert

på ca. 2 meter.

nr. 2: Soleksponering

område

viser hvor eventuell

til nabo i 18. juli kl. 19.00:
skygge fra garasien

vil falle (sett fra sørvest)

SAKSPROTOKOLL - 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 12-4, etter medhold i samme
lovs § 19-2, slik at omsøkte tiltak kan oppføres.
Hovedutvalg teknisk og miljø mener at plan- og bygningslovens § 29-2 og § 29-4 ikke kommer til
anvendelse her, da tiltaket anses å ha en akseptabel utforming og plassering.
Hovedutvalg teknisk og miljø mener garasjen ikke vil bli uakseptabelt dominerende, sett i forhold til
eksisterende bygninger i området.
Hovedutvalg teknisk og miljø finner her, fordelene vesentlig større enn ulempene, ved en dispensasjon her.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (KL) for Haglands forslag.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 866/18.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSPROTOKOLL - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 96/19
Behandling:
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSPROTOKOLL - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 05.11.2019, saksnr. 119/19
Behandling:
Hagland (FrP) fremmet sammen med Vikshåland (Sp) følgende fellesforslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø anbefaler dispensasjon fra plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 11-6, slik at
omsøkte tiltak kan oppføres.
Grunnlag for dispensasjonen:
Bruken av området vil ikke endres om boden tillates oppført.
Selv om det er gått mange år siden tidligere bod ble ødelagt av uvær, finner hovedutvalg teknisk og miljø det
rimelig at den tillates gjenreist.
Det har ikke vært, og vil heller ikke i fremtiden, bli noen hindringer for allmenhetens frie ferdsel i området.
Hovedutvalg teknisk og miljø kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Hovedutvalg teknisk og miljø finner, i denne sak, fordelene vesentlig større enn ulempene om dispensasjon
tillates.
Eventuell presedens i saken anses uaktuell, da ingen saker er like.
Sendes Fylkesmannen for uttale.
Fellesforslaget vedtatt med 6 stemmer mot 3 (Ap 1 (Storesund), MDG, KrF) for innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø anbefaler dispensasjon fra plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 11-6,
slik at omsøkte tiltak kan oppføres.
Grunnlag for dispensasjonen:
Bruken av området vil ikke endres om boden tillates oppført.
Selv om det er gått mange år siden tidligere bod ble ødelagt av uvær, finner hovedutvalg teknisk
og miljø det rimelig at den tillates gjenreist.
Det har ikke vært, og vil heller ikke i fremtiden, bli noen hindringer for allmenhetens frie ferdsel i
området.
Hovedutvalg teknisk og miljø kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensyn i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Hovedutvalg teknisk og miljø finner, i denne sak, fordelene vesentlig større enn ulempene om
dispensasjon tillates.
Eventuell presedens i saken anses uaktuell, da ingen saker er like.

Sendes Fylkesmannen for uttale.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/1386

Arkiv: GNR 38/275
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

01.07.2019
08.10.2019

38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 333/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING
Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 333/19 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av naust. Avslaget ble gitt
med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 11-6, vedrørende byggeforbud i 100metersbeltet langs sjøen, samt arealanvendelsen i kommuneplanen ( LNF-område ). Vedtaket ble
påklaget i brev datert 07.07.2019.
Klagen:
Klagen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:
 «Jeg er pensjonist og har dermed tid til å bruke sjøen/havet til rekreasjon og hygge. Jeg bruker tidvis
båtstøen som er på eiendommen, men jeg ville ikke brukt den hverken mer eller mindre om sjøboden
var oppført. I dag blir båten enten fortøyd liggende ute i sjøen eller ved den gamle borgen eller blir
trukket opp på land etter gamle metoden. Det ville være nøyaktig det samme om sjøboden ble tillatt
oppført og dette påfører således området hverken mer eller mindre «slitasje».»
 «Det anføres at strandfloraen er artsrik, med innslag av både vidt utbreidde arter og sjeldsynte
arter. Til det vil jeg bare anføre at dette ikke er noe som er kommet de siste årene og som følge av at
sjøboden ble ødelagt av stormen. Det har vært aktivitet i hundrevis av år i området og til tross for
dette er altså strandfloraen artsrik. Naturforvalter skriver at tiltaket vil medføre arealbeslag og økt
forstyrrelse. Det endrede arealbeslaget det er snakk om er på ca 12 kvm på en allerede
menneskeskapt, oppbygget steinborg og som var slik inntil 12-15 år siden.»
 «Det uttales i avslaget av et nytt naust i et utbyggingspresset område vil alltid ha en viss
privatiserende effekt. Jeg ser ikke at dette kan være korrekt da dette ikke er et nytt naust, men
tilbakeføring til slik det var for de nevnte 12-15 år siden og ikke blir hverken mer eller mindre
privatiserende fordi om boden har vært borte/blir satt opp igjen etter disse årene»
 «Så til punktet om at tilbakeføringen vil kunne skape presedens i andre saker. Jeg vil på det sterkeste
hevde at så ikke er tilfelle da det kun var denne ene sjøboden som ble ødelagt av stormen på denne
måten.»
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Uttale naturforvalter:
Naturforvalter påpeker i det vesentligste at tiltaket er i en svært viktig naturbeitemark, hvor
strandsonen har en svært viktig funksjon. Dette gjelder både for floraen, og for hekkende,
trekkende og overvintrende fugler. Naturforvalter vil ut fra en vurdering av naturmangfoldloven
§§ 8-12 anbefale at søknaden avslås.
Fra Naturbase er følgende vedlagt:
«Ved Syresjøen aust for Bråtå fins eit felt med sparsamt dekke av havavleiringar, torvjord og lynghumus.
Berre langs strandberga får berggrunnen direkte innverknad på plantelivet ved førekomst av nøysame artar.
I nokre av dei mer beskytta vikene finst tanggjødsla rullesteinstrender med fleirårig, driftinfluert
vegetasjon. I nokre av vikene finst også små strandenger og nokre av dei har ein særs variert og interessant
vegetasjon. Langs strandberga er det ingen samanhengande vegetasjon av karplanter, men spreidde
førekomstar av nøysame strandbergartar.

Strandfloraen er heller artsrik, med innslag av både vidt utbreidde artar og sjeldsynte artar: skjoldberar,
havbendel, rustsevaks, musestarr, taresaltgras, shetlandsaugnetrøst, klourt og pusleblom. Den siste står på
den norske raudlista og blir rekna som direkte trua i Noreg. Her og der finst kusymre.
Området har også ein viktig funksjon som trekk- og overvintringsområde for ei rekkje artar: vadefuglar
(Syrevågen), lappfiskand (Syrevågen) og vannrikse. Lappfiskand og vannrikse står på den norske raudlista
og blir rekna som sårbare (VU). Sevbeltene i Syrevågen er eit viktig område for trekkande fuglar, mellom
anna vannsangar, hortulan, grashoppesangar, hauksangar, kvartbekkasin, myrsangar, røyrsangar,
stjertmeis og skjeggmeis.»
Naturforvalter skriver videre at ut fra naturmangfoldloven § 8 anses kunnskapsgrunnlaget for
naturmangfoldet for godt. Søkte tiltak vil redusere naturverdiene i området, både med
arealbeslag og økt forstyrrelse. Føre-var-prinsipper får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9.
Uttalen er vedlagt i sin helhet.
Vurdering:
Oppføring av naust er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. ) § 20-1 første
ledd bokstav av).
Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsformål ( LNF-område ). I slike områder er det kun tillatt å bygge/dele i tilkntyning til
stedbunden næring. Da omsøkte tiltak ikke er tilknyttet stedbunden næring, er tiltaket avhengig
av dispensasjon fra pbl. § 11-6, vedrørende arealanvendelse i kommuneplanen. Tiltaket er også
avhengig av dispensasjon fra pbl. § 1-8, vedrørende byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
De hensyn LNF-formålet i kommuneplanen og byggeforbudet i § 1-8 skal ivareta vil i hovedsak
være sammenfallende.
I strandsonen skal det etter pb1 § 1-8 første ledd tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Disse hensynene skal ikke bli skadelidende om
dispensasjon gis.
Strandsonen er definert som område av nasjonal verdi. Hensynet til å bevare strandsonen mest
mulig ubebygd, og fri for inngrep er et tungtveiende hensyn. Karmøy kommune er blant de
kystkommuner i Rogaland med stort press på arealene.
Klager viser til at båtstøen på eiendommen blir brukt tidvis, men den ville ikke bli brukt verken
mer eller mindre om sjøboden var oppført, samt at det at strandfloraen er artsrik ikke er noe som
er kommet de siste årene og som følge av at sjøboden ble ødelagt av stormen.

Omsøkte eiendom er en ubebygd eiendom på ca. 1200 m², og tiltaket er omsøkt oppå et
eksisterende båtstø. Tiltaket søkes oppført i et område der strandsonen er ubebygd i en strekning
på 100-150 m. På slike ubebygde strekninger i strandsonen er det ikke ønskelig med bebyggelse.
Det vektlegges særlig i dispensasjonsvurderingen at det er sterke naturvernhensyn som taler mot
å gi dispensasjon. Omsøkte tiltak ligger i en svært viktig naturbeitemark, hvor strandsonen har
en svært viktig funksjon. Dette gjelder både for floraen, og for hekkende, trekkende og
overvintrende fugler. Tiltaket vil redusere naturverdiene i området, både med arealbeslag og økt
forstyrrelse. Det kan ikke vektlegges særlig i vurderingen at det har vært sjøbod på samme sted
tidligere, da det bygget som var på eiendommen er borte for mange år siden. Oppføring av nytt
bygg vil dermed være et helt nytt tiltak som må behandles etter dagens regelverk, og siden
sjøboden forsvant har det vært en kraftig innskjerping for bygging i strandsonen.
Klager viser til at det ikke vil virke privatiserende da dette ikke er et nytt naust, men
tilbakeføring.
Sjøboden har vært borte så lenge at det ikke er snakk om tilbakeføring, men et nytt tiltak.
Omsøkte sjøbod vil etter kommunens vurdering virke privatiserende, og kan føre til at
allmennhetens bruk av området begrenses. Sett i lys av at strandsonen i dag er helt ubebygd i en
lang strekning, vil en sjøbod ha negativ innvirkning på landskapet.
I klagen vises det til at det kun er denne ene sjøboden som ble ødelagt av stormen og at det ikke
vil kunne skape presedens.
Kommunen opplever stort press for å bygge i strandsonen. Kommunen mener at en tillatelse i
denne saken vil gjøre det vanskelig å avslå lignende søknader i fremtiden. Det er i
kommuneplanen gjort en helhetsvurdering av hva slags arealutnyttelse som skal ligge til grunn
for forskjellige områder. Dette kommer til syne ved at det knappe 30 meter fra omsøkte tiltak er
avsatt areal til blandet formål, som i dag reguleres til naustområde. Det er dermed tatt konkret
stilling til utbyggingsområde som går i grensen av eksisterende bebyggelse. En dispensasjon i
denne saken vil kunne føre til at kommuneplanen på sikt mister sin betydning som
styringsverktøy for arealbruken.

Kommunalsjef teknisk sin konklusjon:
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er fremlagt momenter som skulle tilsi at vedtak
i delegert sak nr. 333/19 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.
Ønsker utvalget å være positiv til søknaden skal saken til Fylkesmannen i Rogaland for uttale.
Oversikt over vedlegg:
1. Klage datert 07.07.19
2. Brev datert 13.08.19
3. Avslag, del. sak nr. 333/19
4. Vurdering etter naturmangfoldloven
5. Situasjonskart
6. Tegning

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fototmontasje
Søknad om tillatelse
Søknad om dispensasjon
Oversiktskart
Flyfoto 1964
Flyfoto 2002
Flyfoto 2017
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Skudeneshavn, den 7.7.19

Karmøy kommune
Teknisk etat
Rådhuset,
4250 Kopervik.

Klage over avslag, sak 333/19, søknad om gjenoppbygging av sjøbod.
Jeg viser til min tidligere søknad og deres avslag datert 1.7.19 hvor det angis at det er
klageadgang, uten at det er angitt klagefrist eller klageinstans.
Sender av den grunn klagen til dere.
Jeg er pensjonist og har dermed tid til å bruke sjøen/havet til rekreasjon og hygge.
Jeg bruker tidvis båtstøen som er på eiendommen, men jeg ville ikke brukt den hverken
mer eller mindre om sjøboden var oppført.
Idag blir båten enten fortøyd liggende ute i sjøen ved den gamle borgen eller blir trukket
opp på land etter gamle metoden.
Det ville vært nøyaktig det samme om sjøboden ble tillatt oppført og dette påfører således
området hverken mer eller mindre «slitasje,»for å bruke et slikt uttrykk.
At jeg må gå fra vegen og bort til sjøboden er klart, men da går jeg jo på den
steinfyllingen som har vært der i alle år og som er en del av borgen sjøboden tidligere
stod på.
Det anføres at strandfloraen er artsrik, med innslag av både vidt utbreidde artar og
sjeldsynte arter, m.v.
Til det vil jeg bare anføre at dette ikke er noe som er kommet de siste årene og som følge
av at sjøboden ble ødelagt av stormen. Det har vært aktivitet i hundrevis av år i området
og til tross for dette er altså strandfloraen artsrik.
Naturforvalter skriver at tiltaket vil medføre arealbeslag og økt forstyrrelse.
Det endrede arealbeslaget det er snakk om er på ca 12 kvm på en allerede
menneskeskapt, oppbygget steinborg og som var slik inntil 12 - 15 år siden.

r . •

Det uttalesi avslagetat et nytt nausti et utbyggingspressetområdevil alltidha en viss
privatiserendeeffekt.
Jeg ser ikkeat dette kan være korrektda dette ikke er et nytt naust,men tilbakeføringtil
slikdet var for de nevnte12 -15 år sidenog ikkeblir hverkenmer ellermindre
privatiserendefordiom boden har vært borte/blirsatt opp igjenetter disseårene.
Det er vel mye snakkom flaks og uflaksnår det gjelderhvilkebygningersom blirødelagt
av vind og vær.Om en så ikke en kjapt ute og gjenoppførerdet ødelagteså er det altså
den samme flaksen/uflaksensom avgjørhvorvidten får tilbakeføredet som en gang var.
Så til punktetom at tilbakeføringenvil kunneskape presedensi andresaker.
Jeg vil på det sterkestehevdeat så ikkeer tilfelleda det kun var denneene sjøboden
som ble ødelagtav stormenpå denne måten.
Jeg kjennerikketil noenandre liknendetilfelleri områdetog ber derforigjenom mulighet
for gjenoppføring/tilbakeføring
av områdettil slikdet var inntil12 -15 år siden.
Jeg kan hellerikke se at min søknadom tilbakeføring,til noe som harvært, på noen måte
skal innvirkepå hva det ellersmåtte være av tiltaki området.

MOTTATT
12JULI2019

Med vennlighilsen
BjarneSkådel
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' Jarle Nilsen, ordfører, Åkrahamn
Susan Borg, Skudeneshavn
Einar Endresen,

Jeg sender dere dette likelydende brev fordi jeg har fått et problem opp mot byråkratene i Karmøy
Kommune. Jeg vil på denne måten belyse det overfor de politikerne jeg føler jeg kjenner litt.
For en tid tilbake overtok jeg et lite stykke, gnr 38, bnr 275 nede ved «søre-sjøen» på Syre. Jeg
fikk overta dette etter mine foreldre.
På dette stykket var det tram til etter 2000 en liten sjøbod på 10- 12 kvm, se vedlagte bilde.
Dette var i ordets rette forstand en bod. Uisolert, uten strøm, ei heller vann verken inn eller ut. Det
er ikke veg, men en går på en oppbygd steinborg de få meterne fra sjø-vegen. Den ble brukt til å
sette inn noen teiner, henge opp et garn o.l.
Det er båtstø som lå helt inntil sjøbod-veggen. Det er også mulighet for å trekke en robåt opp på
land i enden av båtstøen.
Boden ble rasert, totalt ødelagt av en storm og restene ligger delvis i strandkanten fremdeles.
Far gjorde ikke noe med dette den gang. Han hadde ikke noe behov for boden da han hadde
tilgang til sjøhus annet sted på sin eiendom.
Min tanke da jeg overtok var at jeg kunne få tilbakeføre området, og sette opp boden igjen slik
den hadde vært. Jeg tok kontakt med teknisk etat og ble godt mottatt, ble forklart at det var bare
å sette i gang å søke. Det ville koste meg noen kroner og slik saksbehandleren så det ville jeg ikke
komme til å få dette godkjent. Det var gått for lang tid siden den ble rasert til at det var mulig å
bare bygge den opp igjen. Jeg framholdt at jeg jo ikke kunne søke om dette før jeg var eier av
området.
Kort fortalt så søkte jeg og la ved flere fotos som viste tidligere bod, tegninger, nabovarsel, m.v.
Forøvrig var det ingen av naboene som hadde i mot dette, tvert om, de syntes det hadde vært
kjekt om sjøboden som «alltid hadde st&tt der,» ble satt opp igjen.
Søknaden ble sendt i mars og det endte med at jeg nå i sommer fikk avslag, men med
klagemuligheter. Jeg har selvsagt sendt klage, men blir levnet uhyre liten sjanse for å lykkes.
Jeg er kjent med at området er såkalt NLF område, men har vært brukt til opplag av små robåter
og sjøboder i mange hundre år før begrepet NLF ble innført. Tidligere stod det minst tre andre
sjøboder i samme området, men den siste falt sammen da jeg var guttunge.
Jeg trodde ikke på noen måte at systemet skulle fungere slik at en ikke skal få anledning å
tilbakeføre noe som naturkreftene har ødelagt.
Ber vennligst om at De ser litt på problemstillingen.
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teknisk etat

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

Bjarne Reidar Skådel
Postboks 46
4297 SKUDENESHAVN

1.07.2019
Jon Martin Jakobsen
19/1386-4
28554/19
GNR 38/275

AVSLAG
Svar på søknad om tillatelse til tiltak.
Gjelder:
Byggested:
Gnr./Bnr.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Saken er behandlet som delegert sak nr.

Nybygg. Naust, båthus, sjøbu
Syre
38/275
Bjarne Reidar Skådel
Bjarne Reidar Skådel
333/19

Søknaden gjelder oppføring av naust.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra § 11-6, rettsvirkninger av kommuneplan herunder formål
med plan, LNF. Søknaden er videre avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8,
forbud mot tiltak langs sjø.
Dispensasjon gis ikke, og søknaden avslås.

Sektor areal og byggesak behandler denne sak etter delegert myndighet tildelt sektoren.
Opplysninger om byggesaken
AREALPLAN
Kommuneplan

: LNF

TEKNISKE ANLEGG
Utslipp
: Tørt bygg
Overvann
: Terreng
Atkomst
: privat

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

I søknad:
NAUST
Bebygd grunnflate
Ant. etasjer
Takform/vinkel

: 12 m2
:1
: Saltak

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Etter naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.
Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk
mangfold, jf. § 3 bokstav i.
Da tiltaket ligger i strandsonen og LNF område er søknaden oversendt til kommunens
naturforvalter for uttale.
Naturforvalter påpeker i det vesentligste at tiltaket er i en svært viktig naturbeitemark, hvor
strandsonen har en svært viktig funksjon. Dette gjelder både for floraen, og for hekkende,
trekkende og overvintrende fugler. Naturforvalter vil ut fra en vurdering av naturmangfoldloven
§§ 8-12 anbefale at søknaden avslås.
Fra Naturbase er følgende vedlagt:
«Ved Syresjøen aust for Bråtå fins eit felt med sparsamt dekke av havavleiringar, torvjord og lynghumus.
Berre langs strandberga får berggrunnen direkte innverknad på plantelivet ved førekomst av nøysame
artar.
I nokre av dei mer beskytta vikene finst tanggjødsla rullesteinstrender med fleirårig, driftinfluert
vegetasjon. I nokre av vikene finst også små strandenger og nokre av dei har ein særs variert og interessant
vegetasjon. Langs strandberga er det ingen samanhengande vegetasjon av karplanter, men spreidde
førekomstar av nøysame strandbergartar.
Strandfloraen er heller artsrik, med innslag av både vidt utbreidde artar og sjeldsynte artar: skjoldberar,
havbendel, rustsevaks, musestarr, taresaltgras, shetlandsaugnetrøst, klourt og pusleblom. Den siste står på
den norske raudlista og blir rekna som direkte trua i Noreg. Her og der finst kusymre.
Området har også ein viktig funksjon som trekk- og overvintringsområde for ei rekkje artar: vadefuglar
(Syrevågen), lappfiskand (Syrevågen) og vannrikse. Lappfiskand og vannrikse står på den norske raudlista
og blir rekna som sårbare (VU). Sevbeltene i Syrevågen er eit viktig område for trekkande fuglar, mellom
anna vannsangar, hortulan, grashoppesangar, hauksangar, kvartbekkasin, myrsangar, røyrsangar,
stjertmeis og skjeggmeis.»
Naturforvalter skriver videre at ut fra naturmangfoldloven § 8 anses kunnskapsgrunnlaget for
naturmangfoldet for godt. Søkte tiltak vil redusere naturverdiene i området, både med
arealbeslag og økt forstyrrelse. Føre-var-prinsipper får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9.
Uttalen er vedlagt i sin helhet.
Uttalelser fra andre myndigheter og sektorer.
Se uttale fra naturforvalter.
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Dispensasjoner.
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven § 11-6, rettsvirkninger av kommuneplan, herunder
formål med plan. Tiltaket er videre avhengig av dispensasjon fra pbl. § 1-8, forbud mot tiltak langs
sjø.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse:
«Mesteparten av området ved den såkalte «søre-sjøen» på Syre tilhørte i sin tid garden Skådel. Garden ble
delt opp mellom søsken, men området ved sjøen var sameie. Andre gårder på Syre, og som ikke hadde
adgang til sjøen fikk også anledning å sette opp sjøboder. På disse var det klausul om at dersom de ikke ble
benyttet/falt ned så gikk eiendommen tilbake til hovedbruket.
I området ved nåværende gnr. 38, bnr. 275 var det således i alle fall 4 – 5 sjøboder fra gammelt av. Hver av
disse hadde sin «stø» hvor robåten kunne ligge, og også trekkes lengre opp på land vinterstid. De eldste
husker jeg kun rester etter fra min barndom, men en stod igjen, ordentlig og vel vedlikeholdt.
Den var satt opp mye senere enn de andre, men stod der da jeg var guttunge for over 60 år siden, og ble i
alle år benyttet av nærmeste nabo til gården Skådel. Det var en nokså liten sjøbod. Jeg har målt den til å ha
vært ca 3,7 x 3,1 m, eller altså rett i underkant av 12 kvm. Her hadde brukeren noen teiner, noen garn og
annet fiskeutstyr liggende. Det var ikke vann verken inn eller ut, ei heller strøm.
Naboen døde for mangfoldige år siden og jeg fikk lov av min far til å benytte sjøboden i mange år mens jeg
var ungdom og oppover.
Noen år etter fars død i 2014 fikk jeg overtatt gnr. 38, bnr. 275, men i mellomtiden var sjøboden blitt
ødelagt i en sterk vinterstorm.
Fundamentet til boden, selve muren stod ytterst ute på enden av en menneskeskapt steinpynt. Muren var
12-15 cm beton uten armering. Sjøen slo etter hvert dette i stykket og hele boden falt sammen og sjøen
«malte» det i stykker. Muren sprakk i hjørnene og falt ned i forskjellige retninger, men en del ble stående
igjen på opprinnelig sted og står der den dag i dag, jf. vedlagt foto.
Mye av treverket og taket fra boden ligger fremdeles i strandkanten 20-25 m fra opprinnelig plassering, jfr.
Vedlagt foto.
Far, som eide eiendommen da hendelsen skjedde, brydde seg ikke noe særlig om at boden ble ødelagt da han
hadde sjøhus på annet bruksnr og dermed ikke hadde behov for boden.
Kommunens vurdering av dispensasjon fra § 11-6, rettsvirkninger av kommuneplan, herunder formål
med plan.
Hensynet bak bestemmelsen
Omsøkte tiltak søkes satt opp i område for landbruk, natur og friluft i kommuneplanen. Området
er ellers uregulert. Formålet med planen er å sikre areal for de overnevnte formål. I dette
konkrete tilfellet er den delen hvor naustet planlegges satt opp mest egnet som «natur». Området
er lite egnet til fritidsbruk, og uegnet som landbruksområde.
Søker har forklart at det sto en sjøbod så sent som i 2004 eller 2006. Søker er noe usikker på
nøyaktig hvilken storm som tok boden.
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Det bemerkes at området var avsatt til LNF i kommuneplan fra 2004 også.
Sjøboden kan isolert sett bidra til økt bruk av friluftsområdet for tiltakshaver, det åpner opp for
utnyttelse av sjø, samt strandsonen. Det må understrekes at formålet med LNF er å sikre naturog friområder som tilgjengelige for allmennheten, ikke bare den individuelle tiltakshaver.
Sjøboden vil kunne anses å ha en privatiserende effekt i et område avsatt for allmennheten.
Videre vektlegges de naturfaglige vurderinger gjort av kommunens naturforvalter. Selve bygget
medfører nødvendig tilkomst og bruk av området som vil kunne være forstyrrende på lokalt
naturmangfold.
Det er i kommuneplanen gjort en helhetsvurdering av hva slags arealutnyttelse som skal ligge til
grunn for forskjellige områder i kommunen. Dette kommer til syne ved at det knappe 30 meter
fra omsøkte tiltak er avsatt areal til blandet formål, som i dag reguleres til naustområde.
Det er således tatt et konkret valg over hvor stort areal som skal bygges ut i området.
Avgrensningen er kommet til utrykk som et resultat av et omfattende planarbeid.
Kommunen mener etter en helhetsvurdering at dispensasjon vil bryte med hensynet bak
bestemmelsen.
Helhetsvurdering av fordeler og ulemper.
Fordelen ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får oppført en kopi av et eldre naust som har
hatt den plasseringen. Det er uomtvistet at naustet har eksistert og har hatt den funksjonen som
søker anfører. Tillatelse medfører således en tilstand som tidligere har eksistert, om enn for lenge
siden.
Fordeler som kommer enkeltpersoner til gode skal som hovedregel vektlegges mindre enn
fordeler og ulemper som rammer allmennheten.
Ulempene ved å gi dispensasjon fremkommer blant annet av den naturfaglige vurderingen gjort
av kommunens naturforvalter.
Videre har tiltaket en stor presedensskapende virkning som det første omsøkte tiltaket tilgrenset
reguleringsplan under arbeid i området. At det tidligere har stått naust på samme plass reduserer
denne effekten noe, da det antas dette ikke kan anføres i flere lignende situasjoner.
Det er likevel ikke til å komme fra at dispensasjon så nært knyttet opp til en ny plan medfører en
uthuling av kravet om reguleringsplan. Området er i dag under påtrykk for utbygging både i og
utenfor reguleringsplan. Området burde derfor vurderes overordnet i plan før videre utbygging
tillates.
Etter kommunens vurdering er ulempene ved å gi dispensasjon større enn ulempene.
Konklusjon
Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og dispensasjon
gis ikke.
Kommunens vurdering av dispensasjon fra pbl. § 1-8 forbud mot tiltak langs sjø.
Hensyn bak bestemmelsen.
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Hensynet bak forbud mot tiltak langs sjø er at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen er definert som område av
nasjonal verdi. Karmøy kommune er blant de kystkommuner i Rogaland med stort press på
kystarealene.
Avveiningen som gjøres er i stor grad sammenfallende med dispensasjonsvurderingen for LNF.
Det må likevel legges til grunn at det er en høyere terskel for å få dispensasjon fra § 1-8 enn
generelle LNF-områder.
Hensynet bak bestemmelsen anses å bli skadelidende om dispensasjon gis. Det vises i det
vesentligste til uttale fra naturforvalter.
Det kan argumenteres for at tiltaket i liten grad øker privatiseringen i området fra tidligere, da
naustet eksisterte. Likevel må området sees som en helhet, og nytt naust i et utbyggingspresset
område vil alltid ha en viss privatiserende effekt.
Utbygging av strandsone i et pressområde bør skje etter helhetlig plan.
Etter en samlet vurdering mener kommunen at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig satt til
side.
Helhetsvurdering av fordeler og ulemper.
Vurderingen er i stor grad sammenfallende med vurdering gjort om fordeler og ulemper for
dispensasjon fra LNF-formål.
I det vesentligste dreier det seg om personlig fordel for tiltakshaver.
For allmennheten innebærer det en nedbygging av et naturområde som har en stor naturmessig
verdi. Ved vurdering av belastning på området må det også tas i betraktning den bruk tiltaket vil
medføre, med økt trafikk og adkomst til naustet.
Vurderinger gjort i forhold til utbygging av strandsone bør gjøres i overordnet plan. I dette
tilfellet er det en reguleringsplan under utarbeidelse i området, som har klart avsatte grenser.
Etter kommunens vurdering er ulempene ved å gi dispensasjon større enn ulempene.
Konklusjon.
Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og dispensasjon
gis ikke.
Visuelle kvaliteter
De visuelle kvalitetene på det omsøkte bygget er gode. De lovfestede estetiske kravene anses
ivaretatt.
Vurdering og konklusjon
Etter en helhetsvurdering er kommunen kommet til vilkårene for å gi dispensasjon fra formål i
kommuneplan, herunder LNF, samt pbl. § 1-8, forbud mot tiltak langs sjø ikke kan gis.
Tiltaket er ikke i tråd med plan og søknaden avslås.

5

Klageadgang
Avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken.

Malvin Bjorøy
areal og byggesakssjef
Jon Martin Jakobsen
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/1386-4

Gnr/bnr: 38/275

Med hjemmel i Karmøy kommunes gebyrregulativ for behandling av søknader etter plan- og
bygningsloven er det regnet ut følgende gebyr/refusjon:

Søknad, §20-4
TILTAK
Naust

BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Gjentatt utstikking
Dispensasjon
Godkjenning av foretak

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

0-30

3.2

1

3700

3700

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

3.14

2

6475

12950

DELSUM
TILLEGGSGEBYR/AVSLAG
Avslag: Overskreden
saksbehandlingstid
Ulovlig arbeid

16650

KODE

DELSUM

PROSENTSATS

GEBYR

-75%

-12488

TOTALT GEBYR
REFUSJON

4 162,-

TOT.GEBYR
KODE -MIN.SATS

PROSENTSATS

BELØP

.

1.07.2019

dato
Jon Martin Jakobsen

saksbehandler
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teknisk etat

Notat til oppfølging
Til:

Jon Martin Jakobsen

Kopi:
Fra

: Peder Christiansen

Arkivkode
GNR 38/275

Arkivsaknr./løpenr.
19/1386 36043/19

Dato
18.06.2019

VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN, 38/275 - SYRE, NYBYGG
NAUST/SJØBOD
Konklusjon.
Tiltaket er i en svært viktig naturbeitemark, hvor strandsonen har en svært viktig funksjon.
Dette gjelder både for floraen, og for hekkende, trekkende og overvintrende fugler.
Naturforvalter vil ut fra en vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12 anbefale at søkaden
avslås.
Søkte tiltak er i en naturbeitemark som har høyeste verdi, «svært viktig». Dette gjelder for
omtrent hele Syreneset. Den velutviklede strandsonen er en viktig del av grunnen til at den har
så høy verdi.
Jeg viser til registrering og faktaark på naturbase.no, som drives av miljødirektoratet.

«Ved Syresjøen aust for Bråtå finst eit felt med sparsamt dekke av havavleiringar, torvjord og
lynghumus. Berre langs strandberga får berggrunnen direkte innverknad på plantelivet ved
førekomst av nøysame artar.»
»I nokre av dei meir beskytta vikene finst tanggjødsla rullesteinstrender med fleirårig, driftinfluert
vegetasjon. I nokre av vikene finst også små strandenger og nokre av dei har ein særs variert og
interessant vegetasjon. Langs strandberga er dei ingen samanhengande vegetasjon av karplanter,
men spreidde førekomstar av nøysame strandbergartar.»
«Strandfloraen er heller artsrik, med innslag av både vidt utbreidde artar og sjeldsynte artar:
skjoldberar, havbendel, rustsevaks, musestarr, taresaltgras, shetlandsaugnetrøst, klourt og
pusleblom. Den siste står på den norske raudlista og blir rekna som direkte trua i Noreg. Her og der
finst kusymre.»
«Området har også ein viktig funksjon som trekk- og overvintringsområde for ei rekkje artar:
vadefuglar (Syrevågen), lappfiskand (Syrevågen), vannrikse. Lappfiskand og vannrikse står på den

teknisk etat

norske raudlista og blir rekna som sårbare (VU). Sevbeltene i Syrevågen er eit viktig område for
trekkande fuglar, mellom anna vannsangar, hortulan, grashoppesangar, hauksangar, kvartbekkasin,
myrsangar, røyrsangar, stjertmeis og skjeggmeis.
I tillegg er strandsonen et viktig hekkeområde for en rekke fugler. Hegrer, måker, tjeld og andre
vadere, kråker, rødstilk, ærfugl og andre ender, rosenfin med mer bruker slike områder i
hekketiden.
Ut fra naturmangfoldloven (nml) § 8 ansees kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet for god.
Søkte tiltak vil redusere naturverdiene i området, både med arealbeslag og økt forstyrrelse.
Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 9.

§§ 11 og 12 omtaler at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og at man skal
bruke miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Jeg kan ikke se at dette er aktuelt i dette tilfelle,
da jeg vurderer at det ikke finnes måter/kostnader for å redusere miljøforringelsen. Eneste løsning
for å ivareta naturmangfoldet er å ikke tillate tiltaket.

Peder Christiansen
Naturforvalter

SITUASJONSKART

KARMØY KOMMUNE

MED KOMMUNEPLAN

FORVALTNINGSAVDELINGEN

Gnr/Bnr:
Adresse:
Dato :
Målestokk:
0

5

Kartet kan inneholde feil, noen grenser er usikre.

07.02.2019
1:500
10

15

Fargelagt kart må innsendes ved søknad eller melding.

20 m

Datum: Euref 89/UTM 32
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Tegnforklaring:

Planformål:
LNF-område

Vegkant

Eksisterende

Høydekurve
Eiendomsgrense målt

Boligområde

Eiendomsgrense usikker

Tjenesteyting

Bygg -takflate
Bygg -planlagt/ ikke innmålt
Høyspent, stolper
Kommunale VA-ledninger, kum

Trafikkareal

Landbruk, natur- og friluftsornråder

ts:
_

Planlagt

Industri/forretning
Fritidsbebyggelse
Sentrumsområde
Friområde
Blandet formål

I henhold til
Kommuneplanen kan det i
planlagt formålsområde være
krav om plan.
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: 07.02.2019
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Søknad om tillatelse til tiltak

,Nullstill

etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

/qA3g6

fl

Ja

fl

Ja

fl

Nei

DIREKTORATET
FOR EFICCKVALITET

P

Nei

11111

Skal tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10,
i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 § 17-2?

fl

Ja

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser?

fl

Ja

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning?

/7j' y y//9

1_512

fl Rammetillatelse
fl Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

-/

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?
Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen

Ja

fl

Nei
Nei

fl

Nei

foreligge før igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder

3å2

Elendom/
byggested

i Bnr.I

Gnr

Ad,sse

Planlagt
bruk/formål

Festenr.I

2 ? ,r-

Seksjonsnr. Bygningsnr.I

Endring av bygg
og anlegg

Tiltakets art
pbl § 20-1

—

Posist"./

I BesIgj
z
/v
fr.,/7

GarasjeAnnet:
3‹

Nytt bygg *)Parkeringsplass

1 Tilbygg,

Bygn.typekode(jf. s. 2)
41/-k714d€21

*)Anleggn

påbygg, underbygg *)___

—

(flere kryss mulig) RIving

7

—

Vesentlig terrenginngrep

Ombygging

BruksendringVesentlig
1 Hele bygg *)n

I S.-.
Veg

Fasade

—7 KonstruksjonReparasjon_

Endring av bruk

Kopn-June

ir-Arm,,,(7
P;...ri.(5,0I

BoligFritidsbolig
Nye bygg og anlegg

Bolignr.I

Anlegg

endring av tidligere drift
Deler av bygg *)Anlegg

Bygn.tekn. installasj.**)-1

Nyanlegg *)EndringReparasjon

Endring av bruksenhet I bollg

Oppdeling

Sammenføyning

Innhegning, skilt

—
I Innhegning mot veg—
Reklame, skilt, innretning e.l.
*) Byggblankett5175 fylles ut og**)
Gjelder kun når installasjonen
vedlegges.(Vedleggg uppe A)ikke
er en del av et størretiltak.

Vedlegg
Beskrivelse
avvedlegg
Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Dispensasjonssøknad

Gruppe
A

for tiltaket (Byggblankett 5175)

(begrunnelse/vedtak)

-

(pbl kap. 19)
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i
nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

B

-

C

-

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

D

-

Tegninger

E

-

Redegjørelser/kart

F

-

Erklæring om ansvarsrettlgjennomføringsplan

G

-

Boligspesifikasjon

H

-

i Matrikkelen

Ikke
relevant

Nr.fra- til

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

I

-

Andre vedlegg

Q

-

I

Erklæring og underskrift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf SAK10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig søker for tIltaket

TIltakshaver

Foretak

Org.nr.

?,ffi/r7lt/t7
Adres› /

Adresse
Postnr.I

ko4 i

Poststed

1,3tnr.,,...,I

Kaøtaktperson.I
~4)b-E/4
, ,z2e.
Datb 4 /Und,-

Nay7•

TelefonI

Ski9DEL?f6)0
s'i~s„ 46i/h7CIZ
I

Mobiltelefon

cwcw

-

.).1-rvfarp,7-t:341/..-2

Eventueltorganisasjonsnummer

,i;rnit- • 51.4c/d4v»..nyel-7

Telefon(daglid)

4t,,9,'S7r+)12d'AP/

bayrip

.Y.-1I
1,»J.noI2.k
Gjentas med blokkbokstave.

Gjentas med blokkbokstaver#

73,7RR Ai E,SÆ , ii..0zzL
Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

Pket5ted__/

E-ybst/_I

- no

'»—/•7
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Bygningstypekoder
BOLIG
Dersom bruksarealettil bolig er størreenn bruksarealettil annet enn bolig, velges bygningstypekodet innen hovedgruppen"Bolig" (111-199).
Ved valg av bygningstypevelges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

EneboligStore

boligbyggFritidsbolig

111 Enebolig141
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet142
113 Våningshus143

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig,
vertikaldelt146
122 Tomannsbolig,horisontaldelt172
123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt
124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt151

Rekkehus,
kjedehus,
andresmåhus

Stortfrittligendeboligbyggpå 2 et.161
Stortfrittliggendeboligbyggpå 3 og 4 et.162
Stortfrittliggendeboligbyggpå 5 et.ellermer163
144 Storesammenbygdeboligbyggpå 2 et.
145 Storesammenbygdeboligbyggpå 3 og 4 et.
Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et.ellermer

Bygning
forbofellesskap

Hytter,sommerhusol. fritidsbygg
Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
Våningshussombenyttessomfritidsbolig

Koie,seterhus
oglignende
171 Seterhus,sel,rorbuog lignende
Skogs-og utmarkskoie,gamme

Garasje
oguthustilbolig

Bo-og servicesenter
152 Studenthjem/studentboliger181
159 Annenbygningfor bofellesskap*182

Garasje,uthus,annekstil bolig
Garasje,uthus,annekstil frilidsbolig

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus193
136 Andresmåhusmed3- boligerellerflere199

Annenboligbygning
Boligbrakker
Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

ANNET
Dersom bruksarealetikke omfatter bolig eller bruksarealettil bolig er mindre enn til annet, velges bygningstypekodet innen "Annet" (211-840) ut fra
hovedgruppensom samlet utgjørdet størstearealet.Vedvalg av bygningstypevelges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI
OGLAGERGarasje
Industribygning
211
212
214
216
219

Fabrikkbygning439
Verkstedsbygning`.'
Bygningfor renseanlegg
Bygningfor vannforsyning441
Annenindusribygning*449

EnergiforsyningsbygningHOTELL
221 Kraftstasjon(> 15000 kVA)
223 Transformatorstasjon
(> 10000 kVA)511
229 Annenenergiforsyning*512

Lagerbygning
231
232
233
239

Lagerhall
Kjøle-og fryselager521
Silobygning522
Annenlagerbygning*523

Fiskerioglandbruksbygning
-

241 Husfor dyr/landbruk,lager/silo679
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett531
245 Naust/redskapshus
for fiske532
248 Annenfiskeri- og fangstbygning533
249 Annenlandbruksbygning
*539

-

Kontor-og administrasjonsbygning,
rådhus611
Bankbygning,posthus612
Mediabygning613
Annenkontorbygning*614

Forretningsbygning
321
322
323
329
330

Kjøpesenter,varehus619
Butikk/forretningsbygning
Bensinstasjon
Annenforretningsbygning
•621
Messe-og kongressbygning623

SAMFERDSEL
OGKOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning,
terminal
411
412
415
416
419

Ekspedisjonsbygning,
flyterminal,kontrolltårn
Jernbane-ogT-banestasjon641
Godsterminal642
Postlerminal643
Annenekspedisjon-ogterminalbygning*649

au

TT4-1Tdrisbygning
ån ,

PIFI»

-

Trafikktilsynsbygning
*655
Annenveg-og biltilsynsbygning
•659

OGRESTAURANTKulturhus
Hotellbygning
Hotellbygning662
Motellbygning663
519 Annenhotellbygning*669

Bygning
forovernattingBygning
Hospits,pensjonat671
Vandrer-/feriehjem672
Appartement673
524 Camping/utleiehytte674
529 Annenbygningforovernatting*

Restaurantbygning
Restaurantbygning,
kafebygning
Sentralkjøkken,kantinebygning
Gatekjøkken,kioskbygning719
Annenrestaurantbygning
*

OGUNDERVISNING
Lekepark723
Barnehage729
Barneskole
Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole731
616 Videregåendeskole732
Annenskolebygning*739

ldttshall
652 Ishall
2(»ømmehall
654 Tribuneog idrettsgarderobe
Helsestudio
Annenidrettsbygning*

661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
Samfunnshus,grendehus
Diskotek
Annetkulturhus*
torreligløseaktiviteter
Kirke,kapell
Bedehus,menighetshus
Krematorium/gravkapell/bårehus
Synagoge,moske
675 KIoster
Annenbygningfor relilgiøseaktiviteter•

HELSE
Sykehus
Sykehus*

Sykehjern
721 Sykehjem
722 Bo-og behandlingssenter
Rehabiliteringsinstitusjon,
kurbad
Annetsykehjem*

Primærhelsebygning
Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
Helse-/sosialsenter,
helsestasjon
Annenprimærhelsebygning
*

Universitets
, høgskole
ogforskningsbygningFENGSEL,
BEREDSKAP
O.A.
Fengselsbygning
-

Universitet/høgskole
m/auditorium,lesesalmv.
Laboratoriebygning819
629 Annenuniversitets-,høgskoleog
forskningsbygning
*

Museums
ogbiblioteksbygning
-

Museum,kunstgalleri823
Bibliotek/mediatek824
Zoologisk-/botanisk
hage(bygning)825
Annenmuseums-/biblioteksbygning
•829

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

0

Veg ogtrafikktIlsynsbygning

KONTOR
OGFORRETNINGKULTUR
KontorbygningSkolebygning
311
312
313
319

oghangarbygningM

431 Parkeringshus1
Annengarasje/-hangarbygning
*1

Fengselsbygning
*

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
Fyrstasjon,losstasjon
Stasjonfor radarovervåk.av fly-/skipstrafikk
Tilfluktsrom/bunker
Annenberedskapsbygning
*
830 Monument
840 Offentligtoalett

9 ellerbygningsom har nær tilknytningtiU
tjenerslikebygninger
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Vedlegg nr.

Nullstill

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon

DIREKTORATET
FOR BYCCKVALITET

Vedleggtil Byggblankett 5174
Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1)innenfor angitte områder
Opplysningene

gjelder
Gnr,3

p

I

I Seksjonsnr.

I Festenr.

Bygningsnr.

I Bolignr.I

Ro,s/nr.

I Pops•VI

KoLidne

Bnr 73"

Eiendom/
byggested

Adr9rSe

6‘ ,7•APO

i ft-C.

5h6 '1'/I

<)ifi-rdf,7-

Forhåndskonferanie
Pbl § 21-1

Forhåndskonferanse

Dispensasjonssøknad

F

er avholdt og referat foreligger

Nei

Ja

og fravik fra TEK

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19

....kr3lan-

Pbl § 31-2

og bygningsloven

med forskrifterforskrifter

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

>.(1-Årealdel av kommuneplan
Navn på plan

n

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter/
til pbln

Arealplaner
Redegjørelse

byggverk (pbl § 31-2)

_

Reguleringsplan

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/regulefingsplan/beby

n

Vegloven

B—
Vedlegg nr.

i eget vedlegg

B-

Belvriseffilanr,

gelsesplan - beskriv

Planstatus
mv.

Velgaktuell

kolonne iht. beregningsregel
BYA

%-BYA
a. Grad av utnyttingiht.gjeldendeplan

%

Byggeområde/grunneiendom**

m2

Ev.areal som trekkesfra iht. beregn.regler

Tomtearealet

angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU
m2

BRA

U-grad
m2

%
m2

m2

-m2

-m2

+

Ev.areal som leggestil iht. beregn.regler
Beregnettomteareal (b - c) eller (b + d)

=m2

Arealbenevnelser

Areal eksisterendebebyggelse

I112

Areal som skal rives

-m2

Areal ny bebyggelse

+m2

Parkeringsarealpå terreng

+m2

Areal byggesak

=m2

Beregnetgrad av utnytting(jf.e. og k.)***

*Skal
Redegjørelser

..
**
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

-m2

-m2

+m2

+m2

+m2

+M2

+m2

+m2

+m2

=m2

=m2

=m2

m2

Antall bruksenheter bolig

Boliger

Antall bruksenheter annet

Annet

Vis ev. underlag for beregningen

m2

for byggkvalitet

01 01 2019

m2

%

-

m2

_m2
m2
m2

av målebrev, beskriv nærmere

av grad av utnytting i vedlegg

=m2

-m2

ske etler annen regel, beskriv nærmere

Dersom areal i rad b ikke er fremkommet

Utgitt av Direktoratet

m2

_m2

beregning av utnyttingsgrad

BTA

-m2

-

m.Areal matrikkelen= k - I - j

BRA

m2

-m2

j. Parkeringsarealpå terreng

Antall etasjer

BRA

-m2

%

I.Åpne arealersom inngåri k
Bygningsopplysninger
som føres i
Matrikkelen

BYA

BYA
m2

Grad av
utnytting

_m2

=m2

Beregnetmaks.byggearealiht. plan
(if.a. og e.)

m2

Boliger
Annet

_m2
m2
I112

Boliger

m2

Annet

m2

Vedlegg nr.
D—
Vedlegg nr.
D—
Vedlegg nr.

D-
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Bygningsopplysninger
Næringsgruppekode

som føres i matrikkelen

Oppgi

kode for hvilken

som opptar

/9.
Næringsgrupper

næring

brukeren

størst del av arealet.

av bygningen

tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
«X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Unntak: Næringsgruppekode

- gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske
BBergverksdrift og utvinning
CIndustri
DElektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning
EVannforsyning, avløps- og
renovasjonsvirksomhet
FBygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og
fritidsaktiviteter
S Annen fienesteyting
T Lønnet arbeid i private husholdninger
U Internasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Plassering av tiltaket

Er det høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/
Nei
Ja
transformator i, over eller i nærheten av tiltaket?
Hvis ja, må avklaring med berørte myndigheter/rettighetshaver være dokumentert
Kan vann og avløpssledningervære i konflikt med tiltaket?

Ja

I1

Mfl

T

Vedlegg nr.

Q—

Nei

Vedlegg nr.

Q—

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Krav til byggegrunn

(pbl § 28-1)

Skal byggverket plasseres i område med fare for:
Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Flom

NeiJaHvis

(TEK17 § 7-2)

Fl (liten konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

ja, angi
sikkerhetsklasse.

F3 (stor konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Skred

(TEK17 § 7-3)
Andre naturog miljøforhold

(pbl § 28-1)
Tilknytning

nl

Neir

S1 (liten konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

1JaHvis
ja, angi
sikkerhetsklasse.

Vedlegg nr.

F—

Vedlegg nr.

S2 (middels konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
F—
S3 (stor konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.

TiNeiin

1JaDersom

ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

F—

til veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

pbl § 27-1

og åpen for alminnelig

x

Riksveg/fylkesveg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Kommunal veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

)(

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

_

.1-1 Ja[ViNei

Tilknytning

Vannforsyning

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet

r

n

Offentlig vannverk

E

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

n

4/€74 /t/s/..s71.
) 4£--- 71/ble , 7 41,
Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Ja

Nei

n

[n]Nei

[1-1 Ja

5<1 Privat vannverk

i forhold til tomta

T1Offentlig avløpsanlegg

Besknv Om

.1/ /kn

1-F1Privat
avløpsanleggSkal

/17/27/

5-4'

l

det installeres vannklosett?
Foreligger utslippstillatelse?

Avløp

pbl § 27-2

IF-1 Nei

i Ja

i forhold til tomta

ni

Tilknytning

ferdsel:

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.
0

—

Ja

ITi Nei

[T1 Ja

N Nei

ri

r

Ja

[]

Nei

Ja

fl

Nei

Vedlegg nr.

Q—
Overvann

Takvann/overvannføres til:

Vedlegg nr.

AvløpssystemTerreng

Q—

Løtteinnretninger
Er det i bygningen lefteinnretninger
som omfattes av TEK?:

r

Ja—,•••

Blankett 5175 Bokmål

Nei

Søkes det om slik innretning

r- Ja!)<,

@ Utgitt av Direktoratet

for byggkvalitet

installert?:

Nei

01.01 2019

I Hvis ja, sett X
Heis

Trappeheis

Løfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau
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Byggesøknad for deg som

D,REKTORATET
FOR EIVGGKVALITET

ønsker å bygge eller rive
-

Du kan bruke dette skjernaet

ror sma byggeprosjektet.

r

Kryss av i Listen ,,nder•

Bygge frittliggende bygning - mindre enn 70 m'

Bygge tilbygg - mindre enn 50 m'

og hvor ingen skal bo eller overnarte.
Rive et tilbygg - mindre enn SO m'

Rive Frittligeencle bygning - mindre enn 70 m som
ikke er godkjent som bolig eller ul oyernalung.

Annet (kun etter avtale med kommunen):

Beskrivmed egneordhvadu skal.gjøre:

n

n

xo

Øya

i73

re7/('

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?
><" Ja, søknad er vedlagt

ullarelse/vedtak

er vedlagt

Nei,jeg trenger ikke

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden? Se våre «Åtte steg fra idé til ferdig søknad»
dibk no/atte-steg-til-soknad
For du starter utfyllingen

bør du ogsa bestille et situasionskart

Ved å sende inn denne byggesøknaden
forskrift

krr

kmn

og folge byggetIllatelsen

forplikter

fra kommunen.

over eiendommen

du deg til å følge plan- og bygningsloven,

':-21[12

byggteknisk

Det er ditt ansvar at reglene blir fulgt.

‘4E,:s4 for binkeu
y9(

din fra kommunen

'
FT4'_ kfti

irirn risterer

4

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

A. Hvitken eiendom skat du bygge elter rive på?

?

Adresse:

Gårdsnr

Postnr/sted: ~c7

laW2

Navn og kontaktinformasjon

Kommune:

38

Bruksnr

VPIviser pn

2?-,)—

Seksjonsnr

Festenr:

til deg som søker

?Veivisefel

s[eg

,

,

TeLefon

i',/,/C

i
r

Navn

: E-post:

Mobil

:

Adresse (hvis du bor et annet, sted enn der du skal bygge/e,':'

i't4Ø/7

/.‘

,

4A,2eo

s-,6eshavii

9,5Pj3 ce/

.

Hvilke kommunate planer gjelder for din eiendom?

st-.!,; I

Du kan bestitle disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens

nettside.

M OTTAT-T

Flere kryss kan være nødvendig.
Kommuneplan
Reguteringsplan

—>

Navn/nummer på plan.

Andre plan(er)—>

Navn/nummer på plan

Hvor stort kan du bygge?
Hva er beregningsmåten

?

for grad av utnytting

for eiendommen

VelviseWn

Se£

)

din?

Dette står i planen du oppga ovenfoL og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett kryss

--

BYA- Bebygd areal i m'

BRA- Bruksareal i m'

T-BRA- Tillatt bruksareat i m'

%BYA- Bebygd areat i %

%BRA- Bruksareat i %

%TU - Tillatt utnytteLsesgrad i %

Areater og grad av utnytting

7

Oppgi arealet til alte bygninger på eiendommen
Bruk den beregningsmåten

VeNise!en 'Hver
qort kan en bygge"

din, og regn ut ny grad av utnytting.

du krysset av for over.

Tillatt grad av utnytting:
Tomtens nettoareat:

/0717

n12

Byggesøknad for deg som skal bygge ellør rive I © t.rtgitrav Duektotalef for byggkvatkei. Ve..rsjon1.0

Scle 2 3 ,'

Byggeseknad for deg som skal bygge eller rIve.

0

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering
Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering erJ:erp::

Husk vedlegg!

m'

Vis hvordan grad av utnytting
etter prosjektet ble regnet ut.

/.2

Ta [eks en utskrift fra 'Hvor
stort kan du bygge>.

Grad av utnytting ecter prosjekt:

E. Hva blir korteste avstand?

Veiviseren steg 3
Veiviseren sfeg

Bruk situasjonskartet

og mål opp korteste avstand fra bygningen tit:

Nabogrense:

Midten av vei:

Nærmeste bygning
m

på naboeiendom:

SkJiei:er9rL,1n2nfl7Ikke

'

KJr! dLI 5tryke over pUnk[r.

Kan byggeplanene dine være i konflikt med omgivelsene?

?Veiv;seren

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke- eller togspor?

Nei

Bygger/f.l¥er du i nærheten av en vann- og avløpsledning?

Nei

sleg 3

Ja
Husk vedlegg!
Svarer du ja på noen av disse,

'Ja

må du legge ved tillatelse
Bygger/~r

du i nærheten av høyspent kraftlinje?

Bygger/rruar du i nærheten av strandsonens4r..3g.?

Nei

Ja

Net

Ja

eller uttalelse fra eter.

Husk vedtegg!
Skal du bygge/nve i et flom-, ras- eller skredutsatt område?

Nei

Ja

Svarer du ja på noen av
disse, må du legge ved

Finnes det truede eller vernede arrer på eiendommen eller i nærheten?

Nei

Finnes del kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen

Nei

søknad om dispensasjon,
uttalelse og/eller vedtak.

eller i nærheten?

vil byggeprosjektet

føre til en ny/endret

Ja

MOTTATT
9 MARS
2019

avkjøring til eiendommen?

?

Veiv seren stof,, 3

Nei

LI

Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel til (sect kryss):
Riksvet eller fylkesvei
F Kommunal vei
Prtvat vei

Husk vedlegg som viser at du har avkjøringsWatelse fra Statens vegvesen
Husk vedlegg som viser at du har avkleiringstillateLse fra kommunen
Husk vedlegg som viser at du har veirett gjennom tinglyst erklæring

Byggesøknadfor deg som skat bygge elter rive jo Utgin av DireKerafet for byggkvalicer. Versjon 10 3
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Byggesøknad for deg som skal bygge elter rive.

H. Vedlegg

?

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden

yeiviseren steg å

din for de har mottatt alt relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?
1 Ptantegning for og etter
Snittegning før og etter

MOTTATT

Fasadetegninger av alle fasader før og etter
Situasjonskart hvor jeg har tegner inn det jeg skal bygge/rive,
og relevante aystander fra punkt E og F
Reregningsmåte for grad av utnytting
eks fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, legg ved:

Hvis du trenger dispensasjon eller andre tillatelser, legg ved:
(FeKs hvis du har svart ja p noen av spørsrnkene

Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg

under punkt F e(ter G)

Søknader om dispensasjon elter innvilget dispensasjon
(spesiriser feiret under)

X

Dokumentasjon pà at alle naboer er varslet,
p-e.d7L
4abOki'S
eks kvitteringer)
•

Uttatelserivedtak
.

Ispesifiser

fra annen myndighet

felter under)

Eventuelle merknader fra naboer
,

Dine kommentarer tit naboens merknader

Andre vedlegg:

o

v/.5j/./

r'i»Y)

1-7:7

t717/-7)

Totalt antall vedlegg:

I. Underskrift

, Dato:

Undersknft

Byggesøknad
fordegsomskalbyggeellerriveI © lAgitt

av Direktoratet hr by'ggkvalite[. Versjon 1.0.S

Side 4 3V 4

Skudeneshavn, den 15.3.19

Karmøy kommune
V/ Jon Martin Jakobsen

Hallo og takk for sist!
Vedlagt følger byggesøknad med div vedlegg.
Dette er utfylt etter beste evne av en ukyndig søker. Antar det er feil og mangler, men håper det
ikke er for mye, ei helle for alvorlig.

h. Bjarne Skådel
jarne.skadel@ haugnett.no
Tlf 95808181

Dokid: 19035264 (19/13861)
SØKNAD OM
DISPENSASJON

ÅIL TILTAKSHAVER OG SØKER

desember 2017

DISPENSASJON
SØKNAD OM DISPENSASJON
For tiltak på følgendeeiendom:
Gnr

38

Bnr

F.nr

6Qo

Adresse.

ES/. 75571//t/

Søknadeninnsendesav :

Tiltakshavers adresse:

d

`.//

61 ,17

Tiltakshavers navn:

S.nr.

Koi s 9‘,

-9

-297?

Kontaktperson:

d
d c-7

Telefon dagtid:

Epost-adresse:

d‘ra/€4WIA'lik."--

Jeg / vi søker om dispensasjonfra: (sett kryss for det riktige)
El

Kommuneplanens arealdel

El

Kommunedelplan for

kitrr7

---

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)
Planens navn:

•

li

Plan- og bygningsloven (1b1)

El

Byggteknisk forskrift (TEK17)

E

Annet
Beskriv:

Jeg / vi søker om dispensasjonfra følgendebestemmelseri tilknytningtil ovennevnte:
&'/)1

e "

(4

.4'frlw/-47`

ZA/fr—

‘it741",77.

fsh

For å kunne bygge/ gjøre: (beskriv hva du skal bygge / gjøre, som for eksempel bygge garasje,
bruksendre del av eksisterende bygg fra bolig til næring osv.)

ii / 47.

/
ak/(47,

tri%

/1)7:3:7

Ayf57‘f

9

øf

.

.

Jeg / vi søker om :
El

Dispensasjon etter pb1 §19-1 (permanent)
Dispensasjon etter pb1 §19-3 (midlertidig) fram til følgende dato:

Norsk Kommunalteknisk Forening wwwkommunalteknikk.no
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INFORMASJON

TIL TILTAKSHAVER

OG SØKER

desember 2017

DISPENSASJON
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (bruk gjerne eget ark i tillegg om du trenger mer plass)

Signatur er):
,11.11.••

Dato og und skrift
tiltakshaver

Dato og unders ft
eventuell ansvarlig søker

Vedlegg:
Beskrivelse av vedlegg
Kvittering for nabovarsel (skal alltid være med)
Tegninger
Situasjonsplan
Eventuelle uttalelser / vedtak fra andre myndigheter (se SAK10 §6-2)
Andre vedlegg:
710 3
7

Norsk Kommunalteknisk Forening wwwkommunalteknikk.no

Vedlagt

Ikke
Relevant

X

X
V

6

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden:
Mesteparten av området ved den såkalte «søre-sjøen» på Syre tilhørte i sin tid garden Skådel.
Garden ble delt opp mellom søsken, men området ved sjøen var sameie. Andre gårder på Syre, og
som ikke hadde adgang til sjøen fikk også anledning å sette opp sjøboder. På disse var det klausul
om at dersom de ikke ble benyttet/falt ned så gikk eiendommen tilbake til hovedbruket.
I området ved nåværende gnr 38, bnr 275 var det således i alle fall 4 - 5 sjøboder fra gammelt av.
Hver av disse hadde sin «stø» hvor robåten kunne ligge, og også trekkes lengre opp på land
vinterstid. De eldste husker jeg kun rester etter fra min barndom, men en stod igjen, ordentlig og vel
vedlikeholdt.
Den var satt opp mye senere enn de andre, men stod der da jeg var guttunge for over 60 år siden, og
ble i alle år benyttet av nærmeste nabo til gården Skådel. Det var en nokså liten sjøbod. Jeg har
målt den til å ha vært ca 3,7 x 3,1 m, eller altså rett i underkant av 12 kvm. Her hadde brukeren
noen teiner, noen garn og annet fiskeutstyr liggende. Det var ikke vann verken inn eller ut, ei heller
strøm.
Naboen døde for mangfoldige år siden og jeg fikk lov av min far til å benytte sjøboden i mange år
mens jeg var ungdom og oppover.
Noen år etter fars død i 2014 fikk jeg overtatt gnr 38, bnr 275, men i mellomtiden var sjøboden blitt
ødelagt i en sterk vinterstonn.
Fundamentet til boden, selve muren stod ytterst ute på enden av en menneskeskapt steinpynt. Muren
var 12 - 15 cm betong uten armering. Sjøen slo etterhvert dette i stykker og hele boden falt sammen
og sjøen «malte» det i stykker. Muren sprakk i hjørnene og falt ned i forskjellige retninger, men en
del ble stående igjen på opprinnelig sted og står der den dag i dag, jfr vedlagte foto.
Mye av treverket og taket fra boden ligger fremdeles i strandkanten 20-25 m fra opprinnelig
plassering, jfr vedlagte foto.
Far, som eide eiendommen da hendelsen skjedde, brydde seg ikke noe særlig om at boden ble
ødelagt da han hadde sjøhus på annet bruksnr og dermed ikke hadde behov for boden.

MOTTATT
19 g4RS2019

E
2
8
3
8
0
0

E
2
8
3
9
0
0

N 6562800

N 6562700

18.09.2019
Målestokk 1:1000

E
2
8
3
7
2
5

E
2
8
3
8
0
0

E
2
8
3
8
7
5

N 6562800

N 6562725

18.09.2019
Målestokk 1:750

E
2
8
3
8
0
0

E
2
8
3
8
5
0

N 6562800

N 6562750

N 6562700

18.09.2019
Målestokk 1:500

E
2
8
3
8
0
0

E
2
8
3
9
0
0

N 6562900

N 6562800

N 6562700

18.09.2019
Målestokk 1:1000

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/1386

Arkiv: GNR 38/275
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

13.05.2019
08.10.2019
05.11.2019
21.01.2020

38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra
samme lovs §§ 1-8 og 11-6 vedrørende byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, samt
arealanvendelsen i kommuneplanen ( LNF-område ).
Klage på vedtak i delegert sak nr. 333/19 tas til følge.
Vedtaket sendes Fylkesmannen i Rogaland til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
 I delegert sak nr. 333/19 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av naust. Avslaget ble
gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 11-6, vedrørende byggeforbud i 100metersbeltet langs sjøen, samt arealanvendelsen i kommuneplanen ( LNF-område ).
 Vedtaket ble påklaget i brev datert 07.07.2019.
 I HTM-vedtak nr. 96/19 ble saken utsatt for befaring
 På HTM-møte den 05.11.2019 ble befaring avholdt, og følgende vedtak fattet, vedtak nr.
119/19:

«Hovedutvalg teknisk og miljø anbefaler dispensasjon fra plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 11-6, slik at
omsøkte tiltak kan oppføres.
Grunnlag for dispensasjonen:
Bruken av området vil ikke endres om boden tillates oppført.
Selv om det er gått mange år siden tidligere bod ble ødelagt av uvær, finner hovedutvalg teknisk og miljø
det rimelig at den tillates gjenreist.
Det har ikke vært, og vil heller ikke i fremtiden, bli noen hindringer for allmenhetens frie ferdsel i området.
Hovedutvalg teknisk og miljø kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Hovedutvalg teknisk og miljø finner, i denne sak, fordelene vesentlig større enn ulempene om dispensasjon
tillates.
Eventuell presedens i saken anses uaktuell, da ingen saker er like.
Sendes Fylkesmannen for uttale.»


Fylkesmannen i Rogaland kom med uttale i saken den 06.12.2019.

Uttale Fylkesmannen i Rogaland:
I uttalen fremkommer i hovedsak følgende:
«Bakgrunn
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av
sjøbod på eiendom 38/275 i Karmøy kommune. Området i dag fremstår som et åpent område mellom to
delvis privatiserte områder. Omsøkt sjøbod har en grunnflate på 12 m2. Søker opplyser om at det tidligere
har stått en sjøbod så sent som i 2004 eller 2006.
Tilgrensende planarbeid
Det pågår planarbeid av plan 1028 for fritidsboliger ved Kråkebergvegen i umiddelbar nærhet til omsøkte
tiltak. Det foreligger per nå innsigelser til planen. En av innsigelsene går ut på at planen kommer i konflikt
med strandsonevernet og LNF-formålet i kommuneplanen. Dette gjør at den samla belastningen på
strandsonen blir for omfattende. Dersom det gis dispensasjon for oppføring av sjøbod vil belastningen i
området øke ytterligere.

En dispensasjon så nært knyttet opp til en plan under arbeid og i et område under utbyggingspress, vil
bidra til å undergrave overordna planer og plankrav og gi uheldige presedensvirkninger.
Naturverdier
Omsøkte tiltak ligger innenfor naturbeitemark som har verdi svært viktig. Her har strandsonen en svært
viktig funksjon, både for floraen og for hekkende, trekkende og overvintrende fugler. Omsøkte tiltak vil
kunne redusere naturverdiene i området på grunn av økte forstyrrelser og arealbeslag.
Allmennhetens tilgang til sjøen
Det er viktig å ta vare på områder langs sjøen, særlig i områder under påtrykk for utbygging. Sjøboden vil
gi en økt privatiserende effekt i et område som bevares åpent, som er avsatt til allmennheten og vil komme i
konflikt med de hensyn LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8 skal ivareta.
Konklusjon
Fylkesmannen vil, med bakgrunn i det overnevnte, fraråde at det gis dispensasjon for oppføring av sjøbod
på eiendom 38/275 i Karmøy kommune.»
Uttalen vedlegges.
Vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til tidligere saksframlegg og befaring foretatt av hovedutvalg teknisk
og miljø. Saken legges fram uten utfyllende saksutredning.
Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl.
§19-2 at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Når det gjelder begrunnelse for å gi dispensasjon vises det til HTM-vedtak nr. 119/19.
Kommunalsjef teknisk finner det generelt betenkelig å gi dispensasjon fra pbl. §§ 1-8 og 11-6,
vedrørende byggeforbud i 100-metersbeltet, samt arealanvendelse i kommuneplanen, for
oppføring av sjøbod, men på bakgrunn av HTM-vedtak nr. 119/19 anbefales det at det gis
dispensasjon.
Oversikt over vedlegg:
1. Uttale Fylkesmannen
2. Sakprotokoll HTM-vedtak nr. 119/19
3. Saksprotokoll HTM-vedtak nr. 96/19
4. Saksframlegg til HTM-møte den 08.10.2019
5. Klage datert 07.07.19
6. Brev datert 13.08.19
7. Avslag, del. sak nr. 333/19
8. Vurdering etter naturmangfoldloven
9. Situasjonskart
10. Tegning
11. Fototmontasje
12. Søknad om tillatelse
13. Søknad om dispensasjon

14. Oversiktskart
15. Flyfoto 1964
16. Flyfoto 2002
17. Flyfoto 2017

Vår dato:

Vår ref:

06.12.2019

2019/11648

Deres dato:

Deres ref:

26.11.2019

19/1386-18

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - dispensasjon for oppføring av sjøbod, 38/275 Karmøy
Vi viser til brev datert 26.11.2019.
Bakgrunn
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8 for
oppføring av sjøbod på eiendom 38/275 i Karmøy kommune. Området i dag fremstår som et åpent
område mellom to delvis privatiserte områder. Omsøkt sjøbod har en grunnflate på 12 m2. Søker
opplyser om at det tidligere har stått en sjøbod så sent som i 2004 eller 2006.
Tilgrensende planarbeid
Det pågår planarbeid av plan 1028 for fritidsboliger ved Kråkebergvegen i umiddelbar nærhet til
omsøkte tiltak. Det foreligger per nå innsigelser til planen. En av innsigelsene går ut på at planen
kommer i konflikt med strandsonevernet og LNF-formålet i kommuneplanen. Dette gjør at den
samla belastningen på strandsonen blir for omfattende. Dersom det gis dispensasjon for oppføring
av sjøbod vil belastningen i området øke ytterligere.
En dispensasjon så nært knyttet opp til en plan under arbeid og i et område under utbyggingspress,
vil bidra til å undergrave overordna planer og plankrav og gi uheldige presedensvirkninger.
Naturverdier
Omsøkte tiltak ligger innenfor naturbeitemark som har verdi svært viktig. Her har strandsonen en
svært viktig funksjon, både for floraen og for hekkende, trekkende og overvintrende fugler. Omsøkte
tiltak vil kunne redusere naturverdiene i området på grunn av økte forstyrrelser og arealbeslag.
Allmennhetens tilgang til sjøen
Det er viktig å ta vare på områder langs sjøen, særlig i områder under påtrykk for utbygging.
Sjøboden vil gi en økt privatiserende effekt i et område som bevares åpent, som er avsatt til
allmennheten og vil komme i konflikt med de hensyn LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8
skal ivareta.
Konklusjon
Fylkesmannen vil, med bakgrunn i det overnevnte, fraråde at det gis dispensasjon for oppføring av
sjøbod på eiendom 38/275 i Karmøy kommune.

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
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SAKSPROTOKOLL - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 (Ap 1, MDG, KrF).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra
samme lovs §§ 1-8 og 11-6 vedrørende byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen, samt
arealanvendelsen i kommuneplanen (LNF-område ).

Klage på vedtak i delegert sak nr. 333/19 tas til følge.

Vedtaket sendes Fylkesmannen i Rogaland til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Karl Inge Stumo
19/2272

Arkiv: GNR 58/59
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

16.07.2019
21.01.2020

58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14
BOENHETER

Forslag til vedtak:
I medhold av Plan-og bygningslovens §19-2 jf samme lovs §12-4 «Rettsvirkning av
reguleringsplan» gis det avslag til fjerning av bøketre jf reguleringsplanens §27 «Bøketrærne
markert med hensynssone for bevaring av naturmiljø skal bevares»

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
16.07.2019 ga Karmøy Kommune rammetillatelse til omsøkte tiltak- boligblokk med 14 leiligheter.
22.11.2019 mottok kommunen søknad om endring av tillatelse- dispensasjon fra planens §27bevaring av eksisterende bøketre.
Historikk:
Området er regulert i plan R3021 «Bøkelunden», som ble godkjent i kommunestyre 18.09.2017.
I godkjent plan er det krav til bevaring av de to eksisterende store bøketrærne på eiendommen.
Bevaring av bøketreet mot sør (merket H560_2 i plankart) ble tatt inn i planen etter møte HTM
08.06.2017 hvor følgende tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt:
«4. Det anmodes å vurdere bevaring av blodbøk. «
Denne endringen ble ikke påklaget.
Dispensasjon fra planens §27-bevaring av bøketrær:
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Planens §27
Bøketrærne markert med hensynssone for bevaring av naturmiljø skal bevares.
1. Søkers innledning:
Karmøy kommune godkjente den 16.07.2019 søknad om rammetillatelse til utbygging av gnr
58 bnr 59, 96 og 477 i henhold til reguleringsplan for Bøkelunden. Reguleringsplanen ble
utarbeidet med sikte på å realisere det konkrete prosjektet som nå omfattes av
rammetillatelsen. Vi har vært forslagsstiller til reguleringsplanen og er tiltakshaver for
boligprosjektet.
I dag er det følgende bestemmelse i reguleringsplanen § 27:
«Bøketrærne markert med hensynssone for bevaring av naturmiljø skal bevares»
Bestemmelsen viser til to bøketrær markert med hensynssoner på plankartet. Under er et
utsnitt fra plankartet, hvor vi har markert de to trærne med en rød og blå sirkel.

Vi har innhentet spisskompetanse for å undersøke om det detaljregulerte prosjektet, som det
nå også er gitt rammetillatelse til, lar seg gjennomføre samtidig som bøketreet markert med en
blå sirkel ivaretas. Det viser seg ikke å være mulig.
Vi søker derfor om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 for å erstatte dette
bøketreet med et nytt tre med stammeomkrets ca 30-35 cm, og tre mindre bøketrær langs
veien. Nærmere begrunnelse for dispensasjonen følger av punkt 2.

2. Søkers begrunnelse:
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at kommunen kan gi dispensasjon fra
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, dersom hensynene bak lovens
formålsbestemmelse eller bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
at fordelene ved dispensasjonen klart overstiger ulempene.
I det opprinnelige planforslaget, var det ikke foreslått å verne trærne som vi har markert på
utsnittet ovenfor. Bøketrær er ikke en vernet naturtype etter naturmangfoldloven og har derfor
i utgangspunktet ikke et rettslig vern.
Forslaget om vern av trær kom først som et innspill fra Rogaland fylkeskommune i brev av 4.
april 2017. Fylkeskommunens foreslo å verne treet markert med rød sirkel, fordi det var
enkelte å beholde dette treet samtidig som prosjektet ble realisert. Fylkeskommunen så at det
var vanskeligere å beholde treet markert med blå sirkel og foreslo derfor ikke å verne dette.
Bakgrunnen for fylkeskommunens forslag, og hensikten bak reguleringsplanen § 25, var at
«Bøketrærne er viktige for områdets identitet og kan i tillegg fungere som gode miljøfaktorer i
overgangen mellom den verneverdige bebyggelsen og den nye bebyggelsen». Hensikten bak
vernet av bøketrærne er altså delvis knyttet til de visuelle og miljømessige kvalitetene i
prosjektet.
Da planforslaget ble fremmet for andregangsbehandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø,
var det foreslått en bestemmelse om å verne det rødmarkerte treet. Et medlem foreslo
imidlertid i møtet at man skulle vurdere mulighetene for å bevare begge trærne, som endte i
følgende vedtak: «Det anmodes om å vurdere bevaring av blodbøk». På bakgrunn av dette,
tok administrasjonen inn en bestemmelse om å bevare begge bøketrærne da saken ble lagt
frem for tredjegangsbehandling.
Det er uklart for oss hvilken vurdering administrasjonen gjorde forut for beslutningen om å
verne begge trærne, men vi har hele tiden ment, med støtte i våre fagkyndige konsulenter, at

det ikke var mulig å bevare bøketreet markert med blått samtidig som man opparbeidet
utearealene i henhold til reguleringsplanen. Slik er situasjonen fremdeles.
Det lar seg ikke gjennomføre å opparbeide uteområdene, slik reguleringsplanen og
rammetillatelsen legger opp til, uten at bøketreet kommer til å ta skade av det. Vi har
innhentet en ny vurdering av mulighetene for å bevare treet fra Komplett Utemiljø, som i brev
av 18. november 2019 (vedlagt) bekrefter at det ikke er mulig. De foreslår at man heller
erstatter treet med et mindre bøketre med stammeomkrets 30-35 cm.
Hensikten bak § 25 blir ikke oppfylt dersom treet og boligprosjektet ikke kan etableres
sammen i henhold til reguleringsplanen. Vi ønsker derfor heller å plante et nytt, men mindre
tre, sammen med ytterligere tre trær langs veien. Sammen vil disse nyplantede trærne skape et
godt visuelt uttrykk og miljø som ivaretar hensynet bak bestemmelsen. Se illustrasjon under:

Så lenge det plantes nye bøketrær til erstatning for treet markert med blått på utsnittet over, er
ulempene av å gi dispensasjon små, om noen i det hele tatt.
Ulempen med at det ene store treet blir erstattet med mindre trær veies opp av at man får flere
trær som sammen skaper en helhetlig «bøkelund» med gode miljømessige og visuelle
kvaliteter sammen med boligprosjektet. De nye trærne vil også på lengre sikt vokse seg store.
Fire mindre trær vil ha større rom til å leve og utvikle seg, før de må beskjæres for ikke å
komme i konflikt med boligene, enn hva det store treet ville hatt. Siden trærne er yngre, vil de
også få en lengre levetid sammen med boligprosjektet. Dette gjør at hensynet bak § 25
ivaretas i et lengre tidsperspektiv ved en dispensasjon, enn dersom dagens tre skulle blitt
bevart. Dette er i seg selv en fordel ved dispensasjonen.
Detaljreguleringsplanen ble utarbeidet med sikte på å realisere akkurat det boligprosjektet vi
nå har fått rammetillatelse til, og er nøye utarbeidet for å sikre blant annet gode utearealer,
bokvaliteter og offentlige interesser, som for eksempel siktlinjer til havet. Dersom det

blåmarkerte treet ikke kan erstattes med nye trær, er det ikke mulig å realisere prosjektet slik
det er detaljregulert. En dispensasjon fra § 25, for å erstatte dagens tre med nye trær, gjør det
imidlertid mulig å både realisere den detaljerte løsningen for boligprosjektet og å skape gode
utemiljøer med gode visuelle kvaliteter, som ivaretar identiteten til «Bøkelunden-prosjektet».
Med bakgrunn i dette, mener vi at vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt for å
gi dispensasjon for å erstatte bøketreet markert med blått med nye og mindre bøketrær.
Hensynet bak bestemmelsen:
Hovedhensynet bak bestemmelsen er å ivareta eksisterende bøketrær som viktige landskaps og
byroms elementer. Reguleringsplanen skal også sikre forutsigbarhet for nåværende og fremtidige
beboere i området. Kommunen har til orientering hatt mange henvendelser fra innbyggere i
Kopervik vedrørende status til bøketreet i forbindelse med prosjektet.

Vurdering av om dispensasjon kan gis:
Bøketre mot sør (som det søkes om dispensasjon til å erstatte med nytt tre) ble lagt inn i planen
etter en konkret anmodning fra HTM. Dette ble ikke påklaget. Etter kommunens vurdering vil
hensynene bak bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt og forutsetningene for å gi dispensasjon er
ikke til stede.

Oversikt over vedlegg:
Dispensasjonssøknad og redegjørelse fra søker (inneholder reguleringskart og illustrasjon
omsøkte tiltak)
Redegjørelse Komplett Utemiljø

Karmøy Kommune
Statsråd vinjes gate 25
4250 Kopervik

Dato: 21.11.19

SØKNAD OM DISPENSASJON – BØKELUNDEN

1.

INNLEDNING

Karmøy kommune godkjente den 16.07.2019 søknad om rammetillatelse til utbygging av gnr
58 bnr 59, 96 og 477 i henhold til reguleringsplan for Bøkelunden. Reguleringsplanen ble
utarbeidet med sikte på å realisere det konkrete prosjektet som nå omfattes av
rammetillatelsen. Vi har vært forslagsstiller til reguleringsplanen og er tiltakshaver for
boligprosjektet.
I dag er det følgende bestemmelse i reguleringsplanen § 27:
«Bøketrærne markert med hensynssone for bevaring av naturmiljø skal bevares»
Bestemmelsen viser til to bøketrær markert med hensynssoner på plankartet. Under er et
utsnitt fra plankartet, hvor vi har markert de to trærne med en rød og blå sirkel.

Vi har innhentet spisskompetanse for å undersøke om det detaljregulerte prosjektet, som det
nå også er gitt rammetillatelse til, lar seg gjennomføre samtidig som bøketreet markert med en
blå sirkel ivaretas. Det viser seg ikke å være mulig.
Vi søker derfor om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 for å erstatte dette
bøketreet med et nytt tre med stammeomkrets ca 30-35 cm, og tre mindre bøketrær langs
veien. Nærmere begrunnelse for dispensasjonen følger av punkt 2.
Garvik Prosjekt AS, Vestheimveien 15, 4250 Kopervik. T: 52844750 post@garvikgruppen.no Org.nr: 932193337
www.garvikgruppen.no

2.

BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at kommunen kan gi dispensasjon fra
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, dersom hensynene bak lovens
formålsbestemmelse eller bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
at fordelene ved dispensasjonen klart overstiger ulempene.
I det opprinnelige planforslaget, var det ikke foreslått å verne trærne som vi har markert på
utsnittet ovenfor. Bøketrær er ikke en vernet naturtype etter naturmangfoldloven og har derfor
i utgangspunktet ikke et rettslig vern.
Forslaget om vern av trær kom først som et innspill fra Rogaland fylkeskommune i brev av 4.
april 2017. Fylkeskommunens foreslo å verne treet markert med rød sirkel, fordi det var
enkelte å beholde dette treet samtidig som prosjektet ble realisert. Fylkeskommunen så at det
var vanskeligere å beholde treet markert med blå sirkel og foreslo derfor ikke å verne dette.
Bakgrunnen for fylkeskommunens forslag, og hensikten bak reguleringsplanen § 25, var at
«Bøketrærne er viktige for områdets identitet og kan i tillegg fungere som gode miljøfaktorer i
overgangen mellom den verneverdige bebyggelsen og den nye bebyggelsen». Hensikten bak
vernet av bøketrærne er altså delvis knyttet til de visuelle og miljømessige kvalitetene i
prosjektet.
Da planforslaget ble fremmet for andregangsbehandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø,
var det foreslått en bestemmelse om å verne det rødmarkerte treet. Et medlem foreslo
imidlertid i møtet at man skulle vurdere mulighetene for å bevare begge trærne, som endte i
følgende vedtak: «Det anmodes om å vurdere bevaring av blodbøk». På bakgrunn av dette,
tok administrasjonen inn en bestemmelse om å bevare begge bøketrærne da saken ble lagt
frem for tredjegangsbehandling.
Det er uklart for oss hvilken vurdering administrasjonen gjorde forut for beslutningen om å
verne begge trærne, men vi har hele tiden ment, med støtte i våre fagkyndige konsulenter, at
det ikke var mulig å bevare bøketreet markert med blått samtidig som man opparbeidet
utearealene i henhold til reguleringsplanen. Slik er situasjonen fremdeles.
Det lar seg ikke gjennomføre å opparbeide uteområdene, slik reguleringsplanen og
rammetillatelsen legger opp til, uten at bøketreet kommer til å ta skade av det. Vi har
innhentet en ny vurdering av mulighetene for å bevare treet fra Komplett Utemiljø, som i brev
av 18. november 2019 (vedlagt) bekrefter at det ikke er mulig. De foreslår at man heller
erstatter treet med et mindre bøketre med stammeomkrets 30-35 cm.
Hensikten bak § 25 blir ikke oppfylt dersom treet og boligprosjektet ikke kan etableres
sammen i henhold til reguleringsplanen. Vi ønsker derfor heller å plante et nytt, men mindre
tre, sammen med ytterligere tre trær langs veien. Sammen vil disse nyplantede trærne skape et
godt visuelt uttrykk og miljø som ivaretar hensynet bak bestemmelsen. Se illustrasjon under:

Garvik Prosjekt AS, Vestheimveien 15, 4250 Kopervik. T: 52844750 post@garvikgruppen.no Org.nr: 932193337
www.garvikgruppen.no

Så lenge det plantes nye bøketrær til erstatning for treet markert med blått på utsnittet over, er
ulempene av å gi dispensasjon små, om noen i det hele tatt.
Ulempen med at det ene store treet blir erstattet med mindre trær veies opp av at man får flere
trær som sammen skaper en helhetlig «bøkelund» med gode miljømessige og visuelle
kvaliteter sammen med boligprosjektet. De nye trærne vil også på lengre sikt vokse seg store.
Fire mindre trær vil ha større rom til å leve og utvikle seg, før de må beskjæres for ikke å
komme i konflikt med boligene, enn hva det store treet ville hatt. Siden trærne er yngre, vil de
også få en lengre levetid sammen med boligprosjektet. Dette gjør at hensynet bak § 25
ivaretas i et lengre tidsperspektiv ved en dispensasjon, enn dersom dagens tre skulle blitt
bevart. Dette er i seg selv en fordel ved dispensasjonen.
Detaljreguleringsplanen ble utarbeidet med sikte på å realisere akkurat det boligprosjektet vi
nå har fått rammetillatelse til, og er nøye utarbeidet for å sikre blant annet gode utearealer,
bokvaliteter og offentlige interesser, som for eksempel siktlinjer til havet. Dersom det
blåmarkerte treet ikke kan erstattes med nye trær, er det ikke mulig å realisere prosjektet slik
det er detaljregulert. En dispensasjon fra § 25, for å erstatte dagens tre med nye trær, gjør det
imidlertid mulig å både realisere den detaljerte løsningen for boligprosjektet og å skape gode
utemiljøer med gode visuelle kvaliteter, som ivaretar identiteten til «Bøkelunden-prosjektet».
Med bakgrunn i dette, mener vi at vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt for å
gi dispensasjon for å erstatte bøketreet markert med blått med nye og mindre bøketrær.

Garvik Prosjekt AS, Vestheimveien 15, 4250 Kopervik. T: 52844750 post@garvikgruppen.no Org.nr: 932193337
www.garvikgruppen.no

Vurdering
For
Vikanes Bungum Arkitekter
Bøkelunden Kopervik

Beskrivelse
Vurdering vedr.bevaring Bøketre:
Vi er bedt om å vurdere mulighet for bevaring av det store Blodbøk-treet som står plassert i det nye
uteoppholdsarealet ved Bøkelunden prosjektet.
Slik prosjektet er utformet er det to forhold som gjør at dette treet ikke vil kunne bevares.
1.
Begrensning av rotmasse:
Trerøttene vil måtte begrenses radikalt.
Mesteparten av røttene som tar opp vann og næring på et tre, ligger i drypplinjen. Dvs.fra
ytterkant trekrone og et lite stykke inn mot stammen.
Ved å kutte røttene i en slik grad som dette tiltaket vil kreve, vil treet slite med å generere nok vann
og næring til bladmassen og treet vil dø ut.

(illustrasjon rotsystem tre)
2.
Lufttilgang røtter:
Trerøtter er avhengig av lufttilgang for å leve. Om man hever terrenget oppå røttene med ny
masse, får røttene luftmangel, røttene dør ut og treet dør.
Vi ser det som hensiktsmessig at treet erstattes med et nytt tre med god størrelse.
Slike trær kan skaffes i store størrelser og det vil være praktisk mulig å erstatte treet med et nytt tre
av god størrelse.
Vi vil anbefale størrelse med stammeomkrets 30-35cm /høyde 8-9m. som en tilstrekkelig og
gjennomførbar erstatning.
Frakkagjerd 18.11.2019

Leif B Krogstad
Daglig leder/Prosjektutvikler

SAKSPROTOKOLL - 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Hult (Ap) fremmet følgende forslag:
Det gis tillatelse til felling av 1 bøketre for å få best mulig utnyttelse av området. Det skal plantes nye
bøketrær som beskrevet.
Hults forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (MDG) for innstillingen.
Vedtak:
Det gis tillatelse til felling av 1 bøketre for å få best mulig utnyttelse av området. Det skal plantes
nye bøketrær som beskrevet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
18/1371

Arkiv: GNR 88/41
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

25.10.2018
21.01.2020

88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING

Forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon for samme lovs § 12-4, rettsvirkning
av reguleringsplan, herunder formål med plan.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
Saken gjelder en fasadeendring og bruksendring til treningssenter. Bruksendringen er avhengig
av dispensasjon fra formål med plan, definert i planbestemmelsens § 2.
Andre forhold
Søknaden har reist spørsmål rundt plangrunnlag, og hvilken rolle ATP skulle ha for individuelle
byggesaker. Saksbehandler har vært i kontakt med Rogaland fylkeskommune som etter lengre tid
ikke har kommet med tilsvar.
Kommunen går derfor videre med behandling av saken.
AREALPLAN
Regulering
Formål
Grad av utnyttelse
Kommuneplan

: 424.1 Forretningsområde Nygård
: Blandet formål, forretning/kontor/hotell
: 50 %
: Næring

TEKNISKE ANLEGG
Utslipp
: Uendret
Atkomst
: Uendret
AREAL BRUKSENDRET
Bebygd grunnflate : 1020 m2
Antall etasjer
:1

Estetiske krav:
Lovens krav anses ivaretatt.
Fritak for nabovarsel:
Ansvarlig søker anfører at det omsøkte tiltak er bruksendring av eksisterende lokaler fra
forretning til treningssenter, og vurderes til å ikke berøre naboer.
Det søkes samtidig om en beskjeden fasadeendring mot sør, i forbindelse med at det etableres
vindu i spiserom. Vindu etableres i eksisterende døråpning, og vil ikke få endret størrelse.
Ventilasjonsanlegg på tak er erstattet av nytt, men koblet til eksisterende kanaler. Nytt
anlegg/aggregat er noe større enn det gamle, men dette anses ikke som vesentlig for naboer.
Aggregat står inntrukket på tak og er generelt lite synlig.
Det følger av pbl § 21-3 at nabovarsel kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører
interessene til naboer og gjenboere. Det følger videre av Norsk lovkommentar at dette er opp til

tiltakshaver å vurdere, men at kommunen har adgang til å kreve varsling dersom den er uenig i
tiltakshavers vurdering.
I dette tilfellet stiller kommunen seg bak ansvarlig søker sin vurdering.
Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet:
Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Bruksendringen gjelder endring av
eksisterende bygningsmasse, og har således ingen innvirkning på naturmangfold, eller miljø.

Dispensasjoner:
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse § 2. Området er regulert
til blandet formål, med forretningslokaler for omsetning av varer generelt, herunder også
sluttbruker og detaljhandel.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre at dispensasjon ikke kan
gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovenes
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Hensyn bak bestemmelsen
Hensyn bak formålsbestemmelsen er å sikre areal for utvikling av publikumsrettet virksomhet
med krav til areal av en viss størrelse og parkering som vanskeliggjør plassering.
Omsøkt bruk vil på lik linje med forretningsvirksomheter ellers være et publikumsrettet tilbud.
Bruksendringen vil således ikke fravike fra avsatt formål i vesentlig grad. Hensynet til å utnytte
tilgjengelige arealer som sikrer bruk og tilbud til publikum i eksisterende områder for
publikumsrettede funksjoner vektlegges.
Det vises også til at arealet i kommuneplanen er avsatt til næring. Treningssenter er definert i
SSB som privat tjenesteytelse. Altså en tertiærnæring. Tiltaket er i tråd med kommuneplanen.
At tiltaket må settes vesentlig til side innebærer en viss terskel. Ikke ethvert tiltak som kan komme
i form for konflikt med hensynet innebærer at kravet til vesentlig er oppfylt.
Tiltaket vurderes til å ikke vesentlig sette formålet bak bestemmelsen til side.
Fordel og ulemper
Fordelen ved å gi dispensasjon er at man beholder bruk i et ellers delvis tomt lokale. Videre at
det etableres en publikumsrettet virksomhet i nærhet av boligområder. I dette tilfellet vil det
være rimelig å anta at bebyggelsen i området vil få mindre kjøreavstand til trening. For mange vil
også et treningssenter i nær avstand til boligene medføre økt bruk. Omsøkt tiltak er således
positivt for folkehelsen.
Dispensasjon anses for å ha få ulemper. Reguleringsplanen er liten og omhandler i hovedsak kun
det omsøkte tiltaket. Dette taler i retning av å stille krav om planendring, da hele planen blir

berørt av dispensasjonen. Når hensynet bak bestemmelsen ikke anses vesentlig tilsidesatt er det
kommunens oppfatning at planendring er overflødig.
Å gi dispensasjon vil altså ha en liten presedensskapende effekt innad i planen, men samtidig vil
det kunne være en presedens utover reguleringsplanen.
Kommunalsjefs samlede vurdering:
I henhold til ATP skal kommunen søke å legge «rett virksomhet på rett sted». Virksomheter med
mange besøkende eller arbeidsplasser i forhold til arealbehovet bør lokaliseres i by- og tettstedsentre slik at de er tilgjengelig for mange og kan nås med korte avstander og økt miljøvennlig
transport. Virksomheter med middels antall ansatte eller besøkende i forhold til arealbehovet bør
lokaliseres i by- og tettstedsstrukturen, men ikke nødvendigvis i sentrum. I dette tilfellet ligger
treningssenteret langs en kollektivakse, samtidig som den er i relativ nærhet til både hotell og
etablert boligbebyggelse.
Videre er treningssenter en relativt plasstrengende virksomhet som kan være vanskelig å plassere
i bysentrum.
På bakgrunn av ovennevnte vurdering anses vilkårene i pbl. § 19-2 å være oppfylt, og
dispensasjon gis.

Oversikt over vedlegg:
1. Søknad om dispensasjon
2. Søknad om tillatelse
3. Følgebrev
4. Plantegning
5. Fasader
6.

B1
Karmøykommune
Tekn.avd.- byggesak
Postboks167
4291Kopervik

Eiendom:
Reguleringsplan:
Formål:

Gnr. 88 bnr. 41 – Helganesvegen
34, 4262Avaldsnes
424.1ForretningsområdeNygård
Blandetformål, kontor/ forretning/ hotell

I MEDHOLDAV PLAN- OGBYGNINGSLOVENS
§ 19- 1 SØKES
DETDISPENSASJON
FRA:
-

Plan- og bygningslovens
§12-4 vedrørendevirkningav reguleringsplan,herunderavsatt
formål til kontor/ forretning/ hotell

Omsøkttiltak er blant annet bruksendringav deler av eksisterendenæring/
forretningslokaler,fra forretning til treningssenter.
Eksisterendebygningsmassebeståri dag av lager/ garasje,kontorer og diverse
forretningsvirksomheter.Endel av tilgjengeligareal står ogsåper i dag tomt, inkludert areal
som nå søkes bruksendret.
Omsøktbruk/ formål vil på lik linje med forretningsvirksomheterværeet publikumsrettet
tilbud og som ofte er etablert i sammebygg,eller i tilknytning til, forretningssentra/varehus.
Bruksendringenvil med andre ord ikke fravike fra avsatt formål i vesentliggrad og vurderes
ikke til at intensjoneri vedtatt reguleringsplanblir tilsidesatt.
Man vektleggerogsåhensynettil å utnytte tilgjengeligearealersom sikrer bruk og tilbud til
publikum i eksisterendeområder for publikumsrettedefunksjoner.
Etter en samletvurderinganserman ikke hensynetbak bestemmelsen,herunderavsatt
formål, blir vesentligtil sidesattog vurderer f ordelenemed dispensasjontil å væreklart
større enn ulempene. Vilkår i plan- og bygningslovens§19-2 vil væreivaretatt.
Nabovarsel:
Omsøktdispensasjonvurderesikke til å væreav vesentligkarakter,eller av betydningfor
områdetsbruk. Formåletskiller segi liten grad fra andre publikumsrettedefunksjonerog
vurderesikke til å berøre naboer.Påbakgrunnav dette søkesdet fritak for nabovarsling, ref.
ogsåtidligere innsendtsøknadom fritak.
Med vennlighilsen
EskildKvalaAS
__________
______
OlavLiknes
Prosjekt1202-18

31.10.2018
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Gj ent as med blokkbokstaver
O LA V LIK N E S
Bl an kett 517 4 Bo k mål

O Ut gi tt av Di rekt orat et f or byggkvalit et 01. 07.2017

Gjentas med blokkboks
JA N EG IL MI D T S K O
Side 1 av 2

B y g n i n g s ty pe k od e r
B O L IG
Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygni ngstype kodet innen hovedgruppen ' Bolig" (111- 19 9).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig

Store boligbygg

111 Enebolig
112 Enebolig med hybel/ sokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbolig
121
122
123
124

Tomannsbolig, vertikaldelt
Tomannsbolig, horisontaldelt
Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt
Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

141 Stort frittligende boligbygg på 2 et.
142 Stort f rittliggende boligbygg på 3 og4 et.
143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer
144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.
145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.
146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer

Bygning for bofellesskap

151 Bo- ogservicesenter
152 Student hj em/st udentboliger
159 Annen bygning for bofellesskap'

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andre småhus med 3· boliger eller flere

Frit idsbolig
161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg
16 2 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
16 3 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Koie, seterhus og llgnende
17 1 Seterhus, sel, rorbu og lignende
17 2 Skogs· ogutmarkskoie, gamme

Garasje og uthus til bolig
18 1 Garasje, uthus, anneks til bolig
18 2 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig
Annen bollgbygnlng
19 3 Boligbrakker
199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

ANNET
Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mi ndre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet • (211-84 0) ut fra
hovedgruppen som samlet ut gj ør det største arealet Ved valg av bygni ngstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI OG LAGER
Industribygning
211
212
214
216
219

Garasje- og hangarbygni ng

Fabrikkbygning
Verkstedsbygning
Bygning for renseanlegg
Bygning for vannforsyning
Annen indust ribygning •

Energif orsyningsbygning

221 Kraftstasj on (> 15 000 kVA)
223 Transformatorstasj on (> 10 000 kVA)
229 Annen energiforsyning •

Lagerbygning
231
232
233
239

Lagerhall
Kjøle- og fryselager
Silobygning
Annen lagerbygning •

241
243
244
245
248
249

431 Parkeringshus
439 Annen garasjel-hangarbygning •

Veg-ogtrafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning •
449 Annen veg· og biltilsynsbygning •

Hot ellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annen hotellbygni ng •

Fiskeri• og landbruksbygning
Hus for dyr/tandbruk, lager/sil o
Veksthus
Driftsbygning fiske/fangsVoppdrett
NausVredskapshus for fiske
Annen fiskeri· og fangstbygning
Annen landbruksbygning •

531
532
533
539

Restaurantbygning, kafebygning
Sentralkjøkken, kantinebygning
Gatekj økken, kioskbygning
Annen restaurantbygni ng •

Restaurantbygning

KULTUR OG UNDERVISNING
Skolebygning

311
312
313
319

611
612
613
614
615
616
619

Forretni ngsbygning
Kjøpesenter, varehus
Butikk/forretningsbygning
Bensinstasj on
Annen forretningsbygning •
Messe· ogkongressbygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ekspedi sjonsbygning, terminal
411
412
415
416
419

Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
Jernbane- og T-banestasj on
Godsterminal
Postterminal
Annen ekspedisjon- og terminalbygning '

Lekepark
Barnehage
Barneskole
Ungdomsskole
Kombinert barne- ungdomsskole
Videregående skole
Annen skolebygning '

Universitets•, høgskole ogforskningsbygning
621 UniversiteVhøgskole m/auditorium, lesesal mv.
623 Laboratoriebygning
629 Annen universit ets-, høgskole og
forskningsbygning •

Museums• og biblioteksbygning
641
642
643
649

Museum, kunst galleri
Bibliotek/mediatek
Zoologisk•/botanisk hage (bygning)
Annen museums·/biblioteksbygning •

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

Bl ankett 5174 Bo k mål

Ishall
Svømmehall
Tribune ogidrettsgarderobe
Helsestudio
Annen idrettsbygning •

661
662
663
669

Kul t urhus
Kino-/leater-/ opera-tl<onsertbygni ng
Samfunnshus, grendehus
Diskotek
Annet kulturhus •

671
672
673
674
675
679

Bygning f or religiøseaktiviteter
Kirke, kapell
Bedehus, menighetshus
Krematorium/gravkapell/bårehus
Synagoge, moske
Kloster
Annen bygning for relilgiøse aktivit eter •

Bygning for overnatting
Hospits, pensj onat
Vandrer·/feriehj em
Appartement
Campi ng/utleiehytte
Annen bygning for overnatting •

KONTOR OG FORRETNING
Kontorbygning

321
322
323
329
330

652
653
654
655
659

HOTELL OG RESTAURANT

521
522
523
524
529

Kontor· og admini strasjonsbygni ng, rådhus
Bankbygning, posthus
Mediabygning
Annen kontorbygni ng •

Idrettsbygning
651 Idrettshall

HELSE
Sykehus
719 Sykehus ·

Sykehjem
721
722
723
729

Sykehjem
Bo• og behandlingssenter
Rehabiliteringsinstitusj on, kurbad
Annet sykehjem •

Primærhelsebygning
731 Klinikk, legekontor/ -senter/ -vakt
732 Helse-/sosialsenter, helsestasj on
739 Annen primærhelsebygni ng •

FENGSEL, BEREDSKAP O.A.
Fengselsbygning
819 Fengsel sbygni ng ·

Beredskapsbygning
821 Politistasj on
822 Brannstasj on, ambulansestasjon
823 Fyrstasj on, losstasjon
824 Stasj on for radarovervåk. avfly./skipstrafikk
825 n lfluktsrom/bunker
829 Annen beredskapsbygni ng •
830 Monument
840 Offentlig toalett

·; eller bygning somhar nær tilknytning tiV
tjener slike /J)tg
ninger
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SAKSPROTOKOLL - 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE.
BRUKSENDRING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Krog redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
8 representanter til stede.
Krog enstemmig erklært habil, jf. fvl. § 6.2.
Krog tiltrådte.
9 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Krog tiltrådte.
9 representanter til stede.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon for samme lovs § 12-4, rettsvirkning
av reguleringsplan, herunder formål med plan.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 02.10.2018, saksnr. 111/18
Behandling:
Hagland (UA) foreslo:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ikke plan 4070.
I formannskapets møte 13.04.2015 , ble følgende vedtak fattet i forbindelse med utarbeidelse av ny
kommuneplan:
«4-23 I/L/K område 19 da. sør for Karmsund Vert ved flyplasskrysset, omdisponeres til bolig i samsvar med
innsendte reguleringsplanforslag. Ny reguleringsplan utarbeides av grunneierne i fellesskap for området.»
Ny plan utarbeides i tråd med nevnte formannskapsvedtak.
Albertsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av KrF og MDG:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyveien/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg teknisk og
miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.
Albertsens fellesforslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (UA 1) for Haglands forslag.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende
begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyveien/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg
teknisk og miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 06.11.2018, saksnr. 132/18
Behandling:
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens vegvesens planarbeid i
området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen – Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og plass for eventuell
firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk bindende, men en meget
sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige grunneiere i området gis mulighet til å delta i
planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett over området anses tilstrekkelig dokumentert og må hensyntas i
det videre planarbeidet.
Haglands forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (Ap 2, Krf 1, MDG 1) for innstillingen.
Vedtak:
Vedtak:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens vegvesens
planarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen – Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og plass for
eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk bindende, men
en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige grunneiere i området gis
mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett over området anses tilstrekkelig
dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Kommunestyret behandlet saken den 13.05.2019, saksnr. 54/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 4070
for Velde – øst for flyplasskrysset 88/9, datert 02.10.18, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 05.11.2019, saksnr. 127/19
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Krogs utsettelsesforslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KrF, KL)

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 03.12.2019, saksnr. 137/19
Behandling:
Leder opplyste om at saken skal gå direkte til kommunestyret og foreslo å trekke saken fra
sakslisten.
Hagland fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte.
Befaring foretas før behandlingen.
Haglands forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (Frp 1, Ap 2, MDG 1) for leders forslag

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
Befaring foretas før behandlingen.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/593

Arkiv: PLANR 4070
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret
Hovedutvalg teknisk og miljø

02.10.2018
06.11.2018
13.05.2019
05.11.2019

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

forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i
den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg, jf. plan- og
bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i
Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret, jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.

SAKSFRAMSTILLING
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke har på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS utarbeidet
forslag til detaljreguleringsplan 4070 for Velde, øst for flyplasskrysset. Planområdet ligger
mellom vågen i øst, Umoe sine lokaler i nord, fylkesveg 47 i vest og ubebygde boligtomter i sør.
Området består av eiendom gnr. 88 bnr 9 m.fl., og har et samlet areal på ca. 15,7 da.
Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene konsentrert småhus, frittliggende småhus,
kjørevei, gatetun, gangvei, parkering, annen veigrunn grøntanlegg, grønnstruktur og turvei.
Planforslaget legger til rette for 3 seksmannsboliger og 15 eneboliger, totalt 33 boenheter.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø fant i møte 6.11.2018 grunn til ikke å fremme forelagte planforslag.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 11 begjærte Arkitektkontoret Brekke Helgeland
Brekke på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS planen fremlagt for Karmøy kommunestyre.
Kommunestyret la prinsippet om likebehandling i forvaltningssaker til grunn, og saken ble lagt
ut til offentlig ettersyn.
Fylkesrådmannen i Rogaland reiste ved brev datert 04.07.2019 administrativ innsigelse til
planforslaget, på bakgrunn av hensynssonene rundt de automatisk fredete kulturminnene i
planområdet (H730_1 og H730_2).
Innsigelsen ble oversendt til forslagstiller og fagkyndig, som mente at dette skulle være avklart
tidligere i utarbeidelsen av planforslaget. De oversendte korrespondanse og revidert forslag til
kommunen, som sendte dette til fylkeskommunen. I brev datert 09.10.19 trekkes innsigelsen til
planforslaget på bakgrunn av tidligere vurderinger i saken og reviderte planbestemmelser.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 02.10.18 - sak 111/18 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende
begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyveien/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg
teknisk og miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 2.gang i
møte den 06.01.18 - sak 132/18 og følgende vedtak ble fattet:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens
vegvesens planarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen –
Helgalandsvegen.

Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og
plass for eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i
planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk
bindende, men en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige
grunneiere i området gis mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett
over området anses tilstrekkelig dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av Karmøy kommunestyre 1.gang i møte
den 13.05.19 - sak 54/19 og følgende vedtak ble fattet:
Karmøy kommunestyre vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4070 for Velde – øst for flyplasskrysset 88/9, datert 02.10.18, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 12.07.19. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............04.07.19, 09.10.19
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................10.07.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................26.06.19
4. Mattilsynet .........................................................................13.06.19
B. Private merknader:
1. Nils Johannes Severin Bowitz - Øygarden ......................10.07.19 (mottaksdato – merknad er
udatert).
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Kommunalsjef teknisk sin samlede vurdering på bakgrunn av innkomne uttalelser og
merknader:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og de 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.
I forbindelse med offentlig ettersyn er det gjort noen endringer i planforslaget.
Endringer i planforslaget siden behandling 13.05.2019:
 Det er lagt til i planbestemmelse § 1 at det skal etableres min. 20 boenheter i område KS.
Dette skal sikre at krav til boligtetthet i område oppfylles.
 Planbestemmelse § 5 er endret slik at det kreves 3 sykkelparkering, hvorav min. 2 plasser
skal være ved boligens adkomst og 1 plass kan være i sportsbod.
 Planbestemmelse § 36 er revidert iht. merknad fra fylkeskommunen datert 18.04.2019.
Planbestemmelsen skal sikre varsling dersom det oppdages hittil ukjente kulturminner,
samt sikre kjente kulturminner under planens gjennomføring.




I plankartet er turvei forlenget mot nord for å gå sammenhengende fra sør til nord. § 26 i
planbestemmelsene er endret siden ferdsel nå er planlagt over turveien, ikke P1.
Adkomstvei f_V er noe justert vestover ved Umoe sitt verkstedbygg etter avtale med
Umoe AS.

Planforslaget er utover dette uendret. Endringene i planbestemmelsene er skrevet med rød tekst.
Det er kommet en merknad fra private. Denne er ikke imøtekommet. Kommunalsjef teknisk viser
til saksfremlegg og vedtak i kommunestyret 13.05.19, samt kommentar til merknaden fra både
forslagstiller og kommunalsjef teknisk.
Ettersom det er gjort noen mindre justeringer i planforslaget, anbefales det at planforslaget
legges ut til et begrenset ettersyn før det legges frem for kommunestyret.

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

Uteoppholdsareal (GRØN1 og 2) ligger delvis innenfor hensynssone – båndlegging etter lov om
kulturminner. ATP – Haugalandet setter krav til uteoppholdsareal. 33 boligenheter som her er
planlagt gir krav om til sammen 1650 m2 uteoppholdsareal. Av disse skal minimum 150 m2 være
nærlekeplass. Retningslinjer i ATP – Haugalandet for mer enn 25 boenheter gir videre krav om
områdelekeplass/kvartalslekeplass på 1500 m2. Bestemmelsene setter krav om nærleik/
kvartalslekeplass på minimum 750 m2. Fylkesmannen gir faglig råd om at minstestørrelse, jfr.
Krav i ATP - Haugalandet for nærlekeplass og områdelekeplass/kvartalslekeplass blir
innarbeidet i bestemmelsene.
Total størrelse på grønnstruktur, unntatt f_GRØN3, er oppgitt å være rundt 2,3 dekar. Dette er
godt innenfor krav til felles uteoppholdsareal.
Kulturminnevern
I fylkesrådmannens innspill til detaljreguleringsplanen, datert 18.04.16, ble det fremmet krav om
å regulere to automatisk freda steinalderboplasser med ID 127489 og 127498 med 5 meters
sikringssoner som hensynssone 11-8 d) H730 med tilhørende bestemmelser i reguleringsplanen.
Videre ble det også fremmet krav om å markere området rundt de automatisk freda
kulturminnene som hensynssone 11-8 c) H570 i plankartet med tilhørende bestemmelser i
reguleringsplanen. Alternativet til bevaring av kulturminnene gjennom regulering til
hensynssoner er å få vurdert dispensasjonsspørsmålet for bosetningssporene. Det ble signalisert
at fylkesrådmannen vil kunne tilrå en slik dispensasjon på vilkår av at det gjennomføres
nødvendige arkeologiske utgravinger før utbygging starter.
I detaljreguleringsplanen som er mottatt på offentlig ettersyn er ordlyden i bestemmelsene
knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 mangelfull. Hensynssone 11-8 c) H570 er ikke tatt med i
plankartet eller i bestemmelsene, og det er lagt opp til bygging av bygg og vei tett inntil
hensynssonene 11-8 d) H730. På bakgrunn av dette ser fylkesrådmannen seg nødt til å reise
administrativ innsigelse til detaljreguleringsplanen slik den foreligger.
Innsigelsen kan imidlertid bortfalle dersom en innarbeider følgende reguleringsbestemmelse for
hensynssone 11-8 d) H730:
Hensynssone 11-8 d) – båndlegging etter lov om kulturminner (sosikode H730)
Innenfor «hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner» ligger to steinalderboplasser med ID
127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette igang noen form for tiltak som kan skade, ødelegge eller
utilbørlig skjemme kulturminnene. Det er ikke lov til å foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf.
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må avklares med
kulturminnemyndighetene på forhånd, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Slike tiltak bør fortrinnsvis
fremmes i form av en reguleringsendring.
Videre må hensynssone 11-8 c) innarbeides i reguleringsplanens arealkart, samt i
planbestemmelsene. I 2002 evaluerte Rogaland fylkeskommune tilstanden for arkeologiske
kulturminner innenfor områder regulert til spesialområde bevaring i noen utvalgte kommuner.
Det ble undersøkt om kulturminnene etter reguleringen til spesialområde bevaring hadde vært
utsatt for skade, tildekking, slitasje eller utilbørlig skjemming. Undersøkelsen viser at så mange
som 57 % av de aktuelle kulturminnene har blitt utsatt for en uakseptabel høy grad av negativ

påvirkning. I rapporten blir det blant annet konkludert med at ”det synes […] å være en fordel å
regulere store områder, da de største spesialområdene klarer seg litt bedre enn resten”. For å
minske faren for skader på kulturminnet må hensynssone 11-8 c) benyttes for å utvide
buffersonen rundt kulturminnet.
Hensynssone 11-8 c) skal vises på plankartet med sosikode H570, i kombinasjon med
grønnstruktur- underformål natur. Se vedlagt kart med foreslått avgrensing av hensynssone 11-8
c). Formålet med hensynssonen er å hindre skader på kulturminnene, og å redusere/ hindre
skjemming ved at det oppføres bygg, infrastruktur og andre inngrep tett inntil de automatisk
freda kulturminnene. Dette innebærer at en må finne andre løsninger for utforming av
infrastruktur og oppføring av enkelte bygg som pr. i dag er planlagt tett inntil H730.
eguleringsbestemmelsen for 11-8 c) åpner opp for at kravet om områdelekeplass/
kvartalslekeplass kan oppfylles innenfor arealet som båndlegges av hensynssonen. Utforming av
lekeplass og installasjoner knyttet til denne må avklare med kulturminnemyndighetene før
igangsetting. Følgende reguleringsbestemmelse for hensynssone 11-8 c) må innarbeides i planen:
Hensynssone 11-8 c) – bevaring kulturminner og kulturmiljø (sosikode H570) Hensynssone 11-8 c)
omfatter vernesone for automatisk freda kulturminner markert som H730. Det er ikke tillatt å oppføre bygg
eller anlegg innenfor området. Det forutsettes videre at eventuelle mindre installasjoner i området skal ha
en god landskapstilpasning av hensyn til nærliggende, automatisk freda kulturminner. Det vil være mulig
å lage tursti, sette opp benker osv. innenfor området, men alle tiltak innenfor hensynssone 11-8 c) må
avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i form av en
reguleringsendring.
Alternativt til innsigelsen kan tiltakshaver få vurdert dispensasjonsspørsmålet for de automatisk
freda kulturminnene. Saken blir da oversendt Riksantikvaren med en tilrådning fra
fylkesrådmannen og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Som nevnt innledningsvis,
vil fylkesrådmannen kunne tilrå at en dispensasjon gis på vilkår av at det gjennomføres
arkeologiske undersøkelser i forkant av utbygging.
Fylkesrådmannen ber om å få tilbakemelding raskest mulig dersom tiltakshaver ser at endring av
planen for å unngå konflikt med de automatisk freda kulturminnene ikke lar seg gjøre og derfor
ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet. Vi vil dermed sende saken til Riksantikvaren som
er rette dispensasjonsmyndighet.
Ny uttale vedrørende hensynssone 11 – 8 c) H570, 09.10.2019:
Vi har mottatt nye opplysninger som viser uformell korrespondanse mellom tidligere
saksbehandler og Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke As som har foregått etter at vår
uttale med innspill til planen ble sendt. Det ble i den forbindelse gjort nye vurderinger av
behovet for hensynssone 11 – 8 c)H570, og besluttet at det likevel ikke ville være behov for en
ytterligere hensynssone omkring de gjeldende kulturminnene.

På bakgrunn av denne informasjonen vil vårt tidligere varsel om administrativ innsigelse til
søknaden dersom hensynssone H570 ikke er innarbeidet i arealdelen av planen og i
planbestemmelsene frafalle. I tilsendte opplysninger er det også lagt ved reviderte
planbestemmelser. Vi vil likevel understreke at eventuelle funn av hittil ukjente automatisk freda
kulturminner ved gjennomføringen av tiltaket straks må varsles til Rogaland fylkeskommune, og
alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/nærmere dokumentert funnet.
Kommentar fra forslagstiller:
Boligtetthet
For frittliggende småhus fremkommer antall boenheter tydelig av plankartet. For konsentrert
småhus er det påført planbestemmelse § 1 at det skal etableres min. 20 boenheter i område KS.
Uteoppholdsareal og kulturminnevern
Det er planlagt 35 boenheter i planområdet. Dermed kreves det iht. Karmøy kommune sin
kommunaltekniske norm 2,6 daa felles uteoppholdsareal inkl. nærleik/kvartalslek som i dette
tilfelle er dokumentert oppfylt. Plasseringen av den sammenhengende grøntstrukturen som
ivaretar er nøye vurdert; for å ivareta kulturminner, for å ivareta krav til nærleik/kvartalslek, for
å ha bilfritt uteoppholdsareal, samt for å være lett tilgjengelig for boligene i planområdet.
Formål grønnstruktur er brukt på uteoppholdsarealet for å kunne kombinere med kulturminnene
beliggende i H730-soner. Område GRØN1 skal, med unntak av areal avsatt i sone H730_2,
opparbeides med et utstyrsnivå som tilsvarer det som fremkommer av kommunalteknisk norm
for nærleik/kvartalslek. Av planbestemmelse § 30 fremgår at; «Arealer belagt med
båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og GRØN2 skal brukes for
frilek/rekreasjon i naturtilstand, for å ivareta kulturminne beliggende i sonen (jfr. pkt. §§ 36 og
37).
Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides som kombinert nærleik/kvartalslek med parkmessig
oppholdsareal. Opparbeidet nærleik/kvartalslek skal totalt være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i
nærleik/kvartalslek skal være samstemt med krav i kommunens lekeplassnorm.» Arealer som
ikke bearbeides, dvs. H730-sonene, vil etter opparbeidelse fremstå som en grønn visuell lunge
som fritt kan brukes til frilek/rekreasjon, og som følgelig har den samme bruksverdien som det
opparbeidede området på 750 kvm.
Uteoppholdsområdet oppfyller det totale arealkravet på 2,6 daa (dvs. 75 kvm x 35 boenheter), det
inneholder alle funksjoner for nærleik/kvartalslek som fremkommer av kommunalteknisk norm,
brukbarheten for ulike alders-/funksjonsgrupper er ivaretatt, illustrert kvalitet på opparbeidelsen
er god. Det kan ikke være slik at arealfordeling mellom nellik/kvartalslek/uteopphold må være
fastsatt «i stein», overganger må kunne være glidende når alle påkrevde funksjoner integreres i
en sammenhengende grønnstruktur som totalt sett oppfyller arealkrav til kommunen.

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

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

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

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

Planbestemmelse § 36 er revidert iht. merknad dat. 18.04.2019. Av bestemmelse § 36 fremgår nå;
«Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner H730_1 – H730_2 ligger det to
steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan
skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller foreta noen form for fysiske
inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på
førehand avklaras med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8.
Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.»
For å ytterligere ivareta kulturminnene ved planens gjennomføring er det som et ekstra tiltak
lagt inn bestemmelse § 37 som sier; «Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 –
H730_2 midlertidig gjerdes av for ikke å gjøre inngripen i kulturminner ved gjennomføring av
planen. Midlertidig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av teknisk plan.»
I forbindelse med utarbeidelse av planforslag var det en uformell dialog med
kulturminnemyndigheten. Vi fikk oversendt kostnadsoverslag på kulturminneundersøkelse som
ble gitt ved tidligere utført reguleringsarbeid. Kostnad ble vurdert og det ble besluttet som
uaktuelt å søke om dispensasjon. Det var ytterligere dialog med myndigheten for å finne løsning
på hva arealformål som kunne kombineres med kulturminnene når disse skulle opprettholdes.
Med bakgrunn i denne korrespondansen, her vedlagt, ble planforslag utformet i god tru slik som
det nå foreligger
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Boligtetthet
Ingen ytterligere kommentar.
Leke – og uteoppholdsareal
Det er totalt 2,6 dekar grøntareal som inngår i leke- og uteoppholdsarealene. Av dette skal
750kvm opparbeides. Kommunalsjef teknisk ser ikke noe motsetningsforhold mellom at de
resterende 1850 kvm er både lekeareal og områder vernet etter kulturminneloven. At det ikke kan
gjøres inngrep hindrer ikke noen i å oppholde seg på området, eller bruke området som areal til
fri lek og aktivitet. Kommunalsjef teknisk mener heller det er en fordel at boligfeltet både får
areal som er opparbeidet til lek- og oppholdsareal, men også har areal som forblir naturlige.
Kulturminner
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkesmannen i Rogaland, 10.07.19:
Uteoppholdsareal
Fylkesmannen gir faglig råd om at minimumskravet til areal avsatt til nærleik/kvartalslek er i
samsvar med regionalplan for areal – og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet).
Retningslinjene for mer enn 25 boenheter setter krav om områdelekeplass/kvartalslekeplass på
minimum 1500 m2.

Boligtetthet

Planforslaget legger opp til utbygging av 33 boenheter, fordelt på tre seksmannsboliger og 15
eneboliger. Fylkesmannen har faglig råd om å innarbeide minstekrav til antall boliger i
bestemmelsene, slik at en sirker arealutnyttelsen.
Parkering
Det er viktig at det blir lagt til rette for god dekning av sykkelparkeringsplasser og restriktive
føringer for bilparkering. Vi gir faglig råd om at det blir lagt til rette for 2 – 3
sykkelparkeringsplasser per bolig og at gitt antall sykkelparkeringsplasser sikres i
bestemmelsene for alle boligene.
Støy
Vedlagte støykart viser at deler av planlagt boligområde ligger i gul til dels rød støysone. Dette
vil gi redusert boligkvalitet og det er i slike områder viktig at det blir utarbeidet
planbestemmelser med grenseverdier og avbøtende tiltak. Vi anbefaler at avbøtende tiltak er i
tråd med anbefalingene rapporten viser til.
Natur og friluftsliv
Det er svært positivt at det er lagt inn grøntområde mot sjøen og at allmenhetens frie ferdsel
langs sjøen dermed er sikret. Det ville også være positivt om en kan tilrettelegge for turvei videre
på område P1.
Kommentar fra forslagstiller:
Uteoppholdsareal
For uteoppholdsareal jfr. kommentar til Fylkeskommunen. Det er vurdert at planforslaget
ivaretar pkt. 5 a og b i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
Boligtetthet
For boligtetthet jfr. kommentar til Fylkeskommunen.
Parkering
Parkeringsdekningen som fremgår av planforslaget er restriktiv. Dekningen som fremkommer av
plankartet er 1,25 p-plasser per boenhet. Dette er den laveste dekningen som kommunalteknisk
norm åpner for når p-plasser brukes i fellesskap.
For område KS er planbestemmelse § 5 revidert slik at det kreves 3 sykkelparkering, hvorav min.
2 plasser skal være ved boligens adkomst og 1 plass kan være i sportsbod. For område FS er det
ikke behov for bestemmelse om sykkelparkering. Tomtenes areal/størrelse tilsier at det er mulig å
parkere min. 3 sykler ved boligen.
Støy
Støy vil bli håndtert iht. støyrapport datert 07.08.2018.
Natur- og friluft

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:

Kommunalsjef teknisk vil igjen benytte anledningen til å påpeke at arealformålet i sjø i
havnebassenget til Husøy Indre Havn er «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone». Dette formålet i sjø er like bindende som et hvilket som helst formål på land. Ergo
er det ikke planlagt noen utfylling i havnebassenget, og utfylling vil være i strid med gjeldende
kommuneplan. Kommunalsjef teknisk viser til pbl § 1 – 2. Lovens virkeområde.

Oversikt over vedlegg:
- Plankart
- Planbestemmelser
- Planbeskrivelse
- Merknader

Planbeskrivelse
4070 VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

16/593
PLANR 4070
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR
FLYPLASSKRYSSET - 88/9

HTM 2.10.2018

1.0 BAKGRUNN

1.1 Hensikt med planen:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge g.nr. 88 bnr. 9. for 2 ulike boligtyper; frittstående
eneboliger og konsentrert bebyggelse i form av 6-mannsboliger. Samtidig må det tilrettelegges for
kjøreadkomst til boligområdet via nytt kryss med E134 Husøyvegen, samt tilrettelegging for myke
trafikanter direkte fra planområdet og inn mot gang-/sykkelveien som ligger langs Fv. 47.

1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller:
På vegne av Odd Hansen Prosjekt AS oversendes vedlagte forslag til detaljreguleringsplan.
Fakturaadresse /
tiltakshaver for plansaken:

Forslagsstiller:
AS

Odd Hansen Prosjekt AS
Sundvegen 20
4250 Torvastad
Merk: ”Torvastad”

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE
v/ Mona Fågelklo
Postboks 29
5501 Haugesund
tlf: 52700810, e-post: m.fagelklo@abhb.no

1.3 Konsekvensutredning:
Kommuneplanen viser formål bolig for planområdet. Kommunen har vurdert at tiltaket ikke antas å
kreve konsekvensutredning.

2.0 PLANPROSESSEN
2.1 Medvirkning:
Det er avholdt formøte med Statens vegvesen den 10.12.2016 (referat, vedlegg 1, oppfølgingsmail
06.01.2016, vedlegg 2).
Det er avholdt oppstartsmøte med Karmøy kommune den 08.02.2016 (referat, vedlegg 3).

Oppstart planarbeid er varslet den 21.03.2016 iht. pbl § 12-8. Varsel er sendt til naboer og offentlige
instanser. Parallelt er saken annonsert under ”Kunngjøringer” i Haugesunds Avis og utlagt på
kommunens nettside. Varselfrist for innspill 02.05.2016. Vedlagt er varsel (vedlegg 4) og
varslingslister (vedlegg 5).
Det er den 13.06.2016 avholdt møte med kommunens næringssjef og støykonsulent for å innhente
informasjon om hva for noen aktivitet som foregår i inntilliggende i næringsområde.
Det er den 08.12.2016 avholdt møte med kommunens vei-/va-seksjon for å gjennomgå skisse til
teknisk plan (referat, vedlegg 6).
Det er underveis vært ytterligere dialog og møter med Statens vegvesen mht. et senere tilkommet
krav om undergang ved Husøyvegen, jfr. pkt. 7.6 i denne beskrivelse hvor dette er oppsummert og
kommentert.
Det er avholdt møte med Karmøy kommune etter 1.gangs innlevering av planforslag. Etter dette
møtet er planforslaget revidert og komplettert ift. kommunens anvisninger.
3.0 PLANSTATUS

3.1 Regional plan for areal og transport på Haugalandet:
Senterstruktur:

Bilder: Utsnitt fra ATP Haugalandet

Planområdet Velde øst ligger mellom Tettstedssenteret Avaldsnes og Regiondelssenteret Kopervik,
men med gang-/sykkelavstand til Avaldsnes.

Overordnet prinsipp boligbygging:

Bilder: Utsnitt fra ATP Haugalandet

Planområdet Velde øst ligger ikke innenfor de prioriterte utbyggingssoner som fremgår av ATP.
Området ligger i forlengelsen av/nord for eksisterende boligområde på Fiskå, og i et område hvor det
i dag er mange publikumsrettede og besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner (Husøy havn,
Haugesund lufthavn, Hydro, Gassco mv.). Det er sykkelavstand til skole, barnehage og nærbutikk.
Kollektivtrase ligger inntil planområdet. Ved å kunne bo og samtidig jobbe på Velde med omegn så
gjør at reiseavstander reduseres. Dette bidrar til lavere transportvekst, energibruk og
klimagassutslipp. Samtidig bidrar muligheten for gange og sykkelbruk til økt folkehelse. Det er
tilgjengelig kommunalteknisk infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet ved planområdet.

3.2 Kommuneplan:
I kommuneplanen 2014 - 2023 er området i sin helhet avsatt for bolig.

Bilde: Utsnitt fra kommuneplanen Kilde: Fonnakart

3.2 Gjeldende reguleringsplan:
Planområdet er regulert til industri i gjeldende reguleringsplan. Dette utbyggingspotensiale har aldri
blitt utnyttet.

Bilde: Utsnitt fra gjeldende plan Kilde: Fonnakart

3.4 Oppsummering av pågående planarbeid i nærområdet (utdrag av oppsummering gjort av
Karmøy kommune):
Husøyvegen er europaveg E134. Den inngår i KVU for Haugesund–området. I nasjonal transportplan
2018 – 2029 er det bevilget 120 millioner til E134-arm til Husøy havn i perioden 2024 – 2029
(fylkesflak NTP 2018 – 2029 Rogaland).
Kommunedelplanen for fv. 47 Veakrossen til E134 Helganesvegen er under utarbeiding.
Planprogram ble fastsatt i formannskapet 28.11.2016. Det er Statens vegvesen som har stått for
utlegging til første offentlig ettersyn. Det er et høyt konfliktnivå i forhold til alle trasevalg.
Det jobbes med en detaljregulering for utviding av containerhavnen på Husøy. Det er så langt ikke
satt konkrete krav til utbedring av Husøyvegen, da det er uvisst hva innvirkning utvidelsen har for
trafikken på Husøyvegen. Statens vegvesen har varslet at de vil stille krav til utbedringer hvis
utvidelsen fører til økt belastning på Husøyvegen. Kommunen støtter denne uttalelsen. Dette
arbeidet er imidlertid bare på planprogram-nivå, så det er ikke oversikt over hva tiltaket eventuelt
innebærer for Husøyvegen på nåværende tidspunkt.
Siden Husøyvegen inngår i en KVU-rapport, så er det vanskelig å si hva som kommer til å skje med
den. Grunnet konfliktnivået på foreslåtte trasevalg i kommunedelplanen fv 47 Veakrossen til E134
Helganesvegen, så er det pr. dd. ikke er avklart hvilken trase som blir valgt sørover i
kommunedelplanen. Dermed så vet en ikke om krysset til Husøyvegen blir værende slik som det
ligger, eller om et nytt hovedkryss til Husøy må opparbeides for å koble eksisterende veg til den nye
traseen.
4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)

4.1 Beliggenhet/størrelse:
Arealet ligger nordvest på Velde, langs Fv. 47. Planområdet består av eiendommen gnr. 88 bnr. 9
mfl., og har et samlet areal på ca. 15,7 daa.

Bilde: Utsnitt fra varselkart Kilde: Ark. BHB AS

4.2 Dagens arealbruk/tilstøtende arealbruk:
Planområdet består av en haug som i hovedsak er bevokst av blandingsskog og kratt.
Bunnvegetasjon er gras. Det går en kryssende kjerrevei over området og frem til naustbebyggelsen
ved sjøen. Jfr. utsnitt av markslagskart for planområdet.

Bilde: Utsnitt fra markslagskart Kilde: Karmøy kommune

Nord for området ligger Umoe sitt verksted- og administrasjonsbygg, i øst ligger sjøen med
naustområde og sjøtomter, i sør ligger noen ubebygde eneboligtomter, og i vest ligger Fv. 47.
4.3 Landskap:
Planområdet har en stigning fra kote 2 m til kote 14 m. Det har godt lysinnfall hele dagen. Områdets
nærhet til sjøen og utsikt over sjøen er en stor kvalitet.

Bilde: Sett fra øst Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Utsikt fra planområdet Kilde: Ark. BHB AS

4.4 Kulturminner:
Fylkesrådmannen v/kulturseksjonen har meldt fra om at det innenfor planområdet er registrert to
automatisk freda kulturminner i form av steinalderboplasser.

Bilde: Utsnitt Temakart Rogaland – Kulturminner ID 127489 og ID 127498 - Steinalderboplasser

4.5 Naturmangfold:
I vurderingen er det sjekket data i naturbaser. Av ”Temakart Rogaland” fremkommer registrering av
gjengroingsområde lauvskog på del av planområdet.

Bilde: Utsnitt ”Temakart” Rogaland – Landbruk – Gjengroingsområde ID 13612 - Lauvskog

Av ”Artskart” fremkommer ikke registreringer i planområdet.

Bilde: Utsnitt ”Artskart”

I kravet i Naturmangfoldsloven § 8 står det at vurdering av naturmangfold skal baseres på grunnlag
av eksisterende og tilgjengelig kunnskap, og dette antas dermed å være oppfylt.
Da naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget så legges det til grunn at ytterligere vurdering
i forhold til Naturmangfoldloven §§ 9-12 ikke vil bli påkrevd.
4.6 Trafikkforhold:
Dagens adkomst til planområdet er via administrasjonsbyggets p-plass og videre på gang- og
sykkelvei som ligger mellom administrasjonsbygg og Rv. 47. Å videreføre bruken av adkomst foran
administrasjonsbygg vil være uhensiktsmessig ved fremtidig boligutbygging av planområdet.
Det ligger kollektivholdeplasser både i nord- og sørgående retning langs Rv. 47. Det er gangavstand
til begge plasser. Kryssing av Fv. 47 for å komme til sørgående kollektivlomme skjer i plan ved
”Flyplasskrysset”.
Barneskolen ligger i sør, på Håvik. Noe av skoleveien mot går gjennom lite trafikkerte eneboligstrøk.
I ”Møllesvingen” er det undergang for myke trafikanters kryssing av Fv. 47. Fra ”Møllesvingen” går
det langsgående gang- og sykkelvei/skolevei frem til skolen.
Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole. Rv. 47 har langsgående gang- og sykkelvei/skolevei fra
planområdet. Kryssing av Husøyvegen skjer i plan, mens kryssing av Rv. 47 på Bø skjer vha.
undergang.

Bilde: Utsnitt ortofoto Kilde: Gule sider

4.7 Barn og unge/folkehelse:
Planområdet ligger i et område hvor det er mulig å nå Håvik barneskole med tilhørende idrettsanlegg
(2,6 km) og Bø ungdomsskole (2,6 km) vha. gange/sykkel. Det vurderes som positivt med
sykkelavstand til skole med hensyn til folkehelseperspektivet.
Per dags dato er det ikke etablerte lekeplasser i planområdets nærområde.
4.8 Sosial infrastruktur:
Nærmeste barnehage er Helganes barnehage som ligger rett vest for planområdet. Barneskolen er
Håvik barneskole. Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole.
Nærbutikken er Coop Prix på Veldetun, som ligger i gangavstand fra planområdet.
4.9 Teknisk infrastruktur:
I oppstartsmøte ble det opplyst at overvann fra planområdet kan ledes rett til sjøen.
Det vil ikke være selvfall på kloakken fra planområdet, og må derfor påberegnes å etablere en
kloakkpumpestasjon. Denne ønsker ikke kommunen overta for drift og vedlikehold.
Karmøy kommune har utført en kapasitetstest for vann, herunder brannvann, jfr. Kapasitetstester
vannmodell dat. 10.01.2018 (vedlegg 7). Beregninger i vannmodellen viser at tilgjengelig kapasitet til
slokkevann er over 50 l/s dersom planlagt boligfelt forsynes fra Husøyvegen.
I dialog med Haugaland kraft så er det gitt tilbakemelding at det er behov for ny trafo internt i
planområdet.

4.10 Grunnforhold:
Grunnens beskaffenhet i planområdet antas å være fast fjell med et molddekke i varierende dybde.
4.11 Støyforhold:
Deler av planområdet er støybelagt fra Rv. 47, samt fra punktstøy fra næring. Støyforhold er vurdert
av Siv. Ing Bjørn Leifsen i støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8).
5.0 ROS
Som grunnlag for utarbeidelse av ROS er brukt veileder T-1490. I pkt. 5.1 beskrives nåsituasjonen
(før regulering) for situasjoner/hendelser som antas å kunne være aktuelle for planområdet, i pkt. 5.2
beskrives ny situasjon (etter utbygging iht. vedtatt plan). For å gi en visuell og kvantiserbar
fremstilling er det benyttet verdier i risikomatrise nedenfor. Hendelser som blir vurdert som uaktuelle
i pkt. 5.1 utgår i sin helhet i 5.2, om ikke risikoen er vurdert som forandret ved utbygging iht. vedtatt
plan.

Bilde: Risikomatrise (Kilde: Veileder T-1490)

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunkt ikke akseptabelt
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes
Tiltak som reduserer sannsynlighet skal vurderes først. Hvis ikke dette er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Vurdering av sannsynlighet er inndelt i:
Svært sannsynlig/kontinuerlig (5)
Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4)
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3)
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2)
Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1)
Vurdering av konsekvens:
Ubetydelig/ ufarlig (1)
Mindre alvorlig/ en viss fare (2)
Betydelig/ kritisk (3)
Alvorlig/ farlig (4)
Svært alvorlig/ katastrofal (5)

5.1 Eksisterende situasjon
Hendelse/situasjon
Støy
(herunder
støy
fra
biltrafikk, næring og
skipstrafikk)

Aktuelt?
Aktuelt

Sannsynlig
Meget
sannsynlig
4

Konsekvens
Betydelig/
kritisk
3

Risiko
12

Kommentar
Området er dokumentert
utsatt for trafikkstøy fra fv.
47 og punktstøy fra næring
samt støy fra skipstrafikk,
jfr. rapport dat. 07.08.2018,
vedlegg 8. Risikoen vil
forandres ved utbygging
iht. vedtatt plan. Det er
vurdert
som
meget
sannsynlig med en uønsket
hendelse,
hvor
den
helsemessige
konsekvensen
av
støybelastning over tid
kunne blitt betydelig/kritisk
for den som råkes. Tiltak
må vurderes.

Luftforurensning

Ikke aktuelt

-

-

-

Siv. Ing Bjørn Leifsen har
utført
beregninger
i
programmet VLUFT iht.
nye
retningslinjer
for
luftkvalitet
i
arealplanlegging T-1520.,
jfr. rapport dat. 07.08.2018,
vedlegg 8.
Resultatet
viser
at
konsentrasjonen vil ligge
langt under grenseverdier
som
fremgår
av
retningslinjer.

Kulturminner

Aktuelt

Meget
sannsynlig
4

Betydelig/
kritisk
3

12

I planområdet ligger to
aktivitetsområder
med
ID127489 og ID127498,
som er båndlagt etter lov
om kulturminner. Det er
vurdert
som
meget
sannsynlig med en uønsket
hendelse,
hvor
konsekvensen
av
byggemodning kunne blitt
ødeleggende
og
betydelig/kritisk
for
kulturminnene. Tiltak må
vurderes.

Nærhet til sjø/flomrisiko

Ikke aktuelt

-

-

-

I oppstartsmøte ble vist til
områdets nærhet til sjø og
risiko for flom.
Risikoen vil ikke forandres
ved utbygging iht. vedtatt
plan. Det er usannsynlig
med
uønsket
hendelse/flom da laveste
kote for ny bygningsmasse
blir liggende på kote +4m.
Tiltak er ikke påkrevd.

Brannvann

Ikke aktuelt

-

-

-

Karmøy kommune har
utført en kapasitetstest for
vann, herunder brannvann,
jfr.
Kapasitetstester
vannmodell
dat.
10.01.2018 (vedlegg 7).
Beregninger
i

vannmodellen
viser
at
tilgjengelig kapasitet til
slokkevann er over 50 l/s
dersom planlagt boligfelt
forsynes fra Husøyvegen.
Tiltak er ikke påkrevd.
Trafikksikkerhet

Aktuelt

Sannsynlig
3

Alvorlig/
farlig
4

12

Området vil få sin adkomst
fra E134 Husøyvegen. Det
er ikke langsgående fortau
langs denne. Risiko for
myke trafikanter vil kunne
forandres ved utbygging
iht. vedtatt plan om myke
trafikanter ferdes langs
Husøyvegen som er sterkt
trafikert av tunge kjøretøy.
Tiltak må vurderes.
Statens vegvesen har stilt
rekkefølgekrav
om
etablering av undergang
under E 134 nordgående
retning av gang-/sykkelvei
langs Fv. 47 for å ivareta
trafikksikkerhet
for
eksisterende og fremtidige
myke trafikanter. Tiltak må
vurderes.

5.2 Ny situasjon
Nedenfor beskrives håndtering av situasjoner som forandres etter utbygging iht. vedtatt regulering.
Hendelse/situasjon
Støy
(herunder
støy
fra
biltrafikk, næring og
skipstrafikk)

Kulturminner

Aktuelt?
Aktuelt

Aktuelt

Sannsynlig
Meget
sannsynlig
4

Konsekvens
Betydelig/
kritisk
3

Risiko
12

Kommentar
Området er dokumentert
utsatt for trafikkstøy fra fv.
47 og punktstøy fra næring
samt støy fra skipstrafikk,
jfr. rapport dat. 07.08.2018,
vedlegg 8. Risikoen vil
forandres ved utbygging
iht. vedtatt plan. Det er
vurdert
som
meget
sannsynlig med en uønsket
hendelse,
hvor
den
helsemessige
konsekvensen
av
støybelastning over tid
kunne blitt betydelig/kritisk
for den som råkes. Tiltak
må vurderes.

Mindre
sannsynlig
2

Mindre alvorlig/
en viss fare
2

4

Sannsynlighet
og
konsekvens for uønsket
hendelse
reduseres
maksimalt vha. tiltak iht.
planbestemmelse § 40
som
omhandler
rekkefølgekrav
for
støytiltak.

Sannsynlig
3

Betydelig/
kritisk
3

12

I planområdet ligger to
aktivitetsområder;
ID127489 og ID127498,
som er båndlagt etter lov
om kulturminner. Det er
vurdert
som
meget
sannsynlig med en uønsket

hendelse,
hvor
konsekvensen
av
byggemodning kunne blitt
ødeleggende
og
betydelig/kritisk
for
kulturminnene.
Tiltak
kreves.

Trafikksikkerhet

Aktuelt

Lite sannsynlig
1

Ubetydelig
1

1

Planforslaget
ivaretar
sikring
av
aktivitetsområdene mens
byggemodning
pågår.
Sannsynlighet
og
konsekvens for uønsket
hendelse
reduseres
maksimalt vha. tiltak iht.
planbestemmelse §§ 38,
39 som omhandler sikring
av
aktivitetsområdene
mens
byggemodning
pågår.

Meget
sannsynlig
4

Alvorlig/farlig
3

12

Området vil få sin adkomst
fra E134 Husøyvegen. Det
er ikke langsgående fortau
langs denne. Risiko for
myke trafikanter vil kunne
forandres ved utbygging
iht. vedtatt plan om myke
trafikanter ferdes langs
Husøyvegen. Tiltak må
vurderes.

Lite sannsynlig
1

Ubetydelig
1

1

Planforslaget ivaretar myke
trafikanters trygge adkomst
til planområdet via gang- og
sykkelvei som etableres rett
fra eksisterende gang- og
sykkelvei som går langs
fv.47. Sannsynlighet og
konsekvens for uønsket
hendelse
reduseres
maksimalt vha. tiltak iht.
planbestemmelse § 41
som
omhandler
rekkefølgekrav for tekniske
anlegg (herunder myke
trafikanters adkomst til
området).

Meget
sannsynlig
4

Alvorlig/farlig
3

12

Sannsynlig
3

Alvorlig/farlig
3

9

Statens vegvesen har stilt
rekkefølgekrav
om
etablering av undergang
under E 134 nordgående
retning av gang-/sykkelvei
langs Fv. 47 for å ivareta
trafikksikkerhet
for
eksisterende og fremtidige
myke trafikanter. Tiltak må
vurderes.
Planforslaget tilrettelegger
ikke for undergang, men
legger opp til at det skal
gjøres
trafikksikkerhetstiltak i
eksisterende plankryssing,
jfr. § 41 3. ledd som sier;
”Trafikksikring av myke
trafikanters plankryssing
av E134 Husøyvegen
retning nord i krysset
E134/fv. 47, beliggende
utenfor planens

avgrensning, skal
opparbeides iht. byggeplan
godkjent av Statens
vegvesen.”
Konsekvensen av en
uønsket hendelse vill
fortsatt kunne være
alvorlig/farlig for liv og
helse.

6.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Generelt om planens hensikt
Planområdet har en attraktiv lokalisering med bakgrunn i dets nærhet til store arbeidsplasser så som;
næringsområdet på Husøy, flyplassen på Helganes, industriparken på Hydro og Gassco. Det er
vurdert som interessant å kunne tilby en mikset typologi, tilpasset ulike typer brukere. Tiltakshaver
har foreslått området for konsentrert småhus i form av horisontal-/vertikaldelte bygninger, samt små
frittstående eneboliger. Totalt er det tenkt etablert 33 boenheter.
Det har vært viktig å avsette arealer lengst nede mot sjøen som grønnstruktur og til bruk for
fellesskapet. Kulturminnene i området har gitt føringer for lokaliseringen av infrastruktur og
bygninger, samtidig som en har forsøkt at flest mulig boenheter/boliger skal ha utsikt til sjøen.
Nærlek/kvartalslek er lagt sentralt og lett tilgjengelig for alle beboere i området, samtidig som den
bidrar til å knytte området sammen og være en ”lysåpning” internt i bebyggelsen.
Kjøreadkomsten er tilrettelagt fra E 134 Husøyvegen, mens det er valgt å tilrettelegge for direkte
tilkomst for myke trafikanter fra gang- og sykkelvei som går langs Fv. 47, hvor også
kollektivlommene er lokalisert. Parkeringen i planområdet er løst vha. gatetun som skal trafikkeres
på lik linje som en p-plass, i gangfart. ”Shared spaces” er en effektiv måte å utnytte arealer på.
Samtidig har det vært fokus på å opprettholde tilkomst og parkering for nausteiendommer ved sjøen.
6.2 Reguleringsformål
Detaljplanen består av følgende reguleringsformål; konsentrert småhus, frittstående småhus,
renovasjonsanlegg,
energianlegg-trafo,
avløpsanlegg-pumpestasjon,
kjørevei,
gatetun,
gangadkomst, parkering, annen veigrunn-tekniske anlegg, annen veigrunn-grøntanlegg,
grønnstruktur og turvei.

Bilde: Utsnitt detaljplan Kilde: Ark. BHB AS

Arealbruken er fordelt som følger:
Formål

Kvm

Konsentrert småhus
Frittstående småhus
Industri/lager
Renovasjonsanlegg
Energianlegg-trafo
Avløpsanlegg-pumpestasjon
Kjørevei
Adkomst
Gatetun
Gangadkomst
Parkering
Annen veigrunn – tekniske anlegg
Annen veigrunn - grøntanlegg
Grønnstruktur
Turvei
Sum.

1909,58
4561,11
994,58
69,12
22,49
33,33
1157,76
84,15
1167,37
574,75
1136,02
949,36
1342,33
3485,90
83,56
17571,44 kvm

17,6 daa

6.2.1 Konsentrert småhus
I område KS tillates oppført konsentrert småhus i form av horisontal-/vertikaldelte flermannsboliger
med tilhørende bodanlegg.
Tillatt maks byggehøyde for flermannsbolig er angitt med kotehøyde på plankart.
Tillatt maks byggehøyde for bodanlegg er 3,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet. Det tillates overskridelse
for takoverbygg ved innganger og for terrasser på terreng.
Det skal etableres min. 8 kvm privat skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal for hver boenhet.
For hver boenhet i område KS skal det etableres 0,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet som felles
gjesteparkering ved boligens adkomst.
Kommentar:
Perspektiver vedlegg 9, viser 3 stk. konsentrerte småhus; to 6-manns boliger og en 8-manns bolig
med gangadkomst fra felles gatetun/parkering. Ved å dele opp bebyggelsen i 3 bygninger så kan
bygningsmassen tilpasses terrenget som er jevnt fallende mot sjøen. Det er valgt å plassere den
største bygningsmassen mot nord, med ryggen mot næringen. Den skjermer mot næringen vha.
boder og gjerder. Kravet om 8 kvm privat, skjermet uteoppholdsareal er samstemt med pkt. 5.3.2.3 i
Kommunalteknisk norm. Kommunens norm setter krav til at det avsettes nødvendig areal for
sykkelparkering innen- og utendørs. Derav er det satt krav om min. 0,5 plass gjesteparkering pr.
boenhet ved boligens adkomst. I tillegg har alle mulighet til innendørs sykkelparkering i sportsboder.

6.2.2 Frittstående småhus
I område FS tillates oppført frittstående småhus med tilhørende bod.
Tillatt maks byggehøyde for bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Tillatt maks byggehøyde for bod er 3,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet. Det tillates overskridelse
for takoverbygg ved innganger, for terrasser på terreng, samt for støyskjermer.
Det skal etableres min. 15 kvm skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal for hver bolig.
Kommentar:
Perspektiver vedlegg 9, viser 15 stk. frittliggende småhus med gangadkomst fra felles parkering.
Boligenes gangadkomster er lagt slik at det er det mulig å tilpasse kotehøyden på bygningene til det
fallende terrenget, samt for å oppnå universell utforming på gangadkomster.
Kravet om 6 -10 m dybde på hage pkt. 5.3.2.4 i Kommunalteknisk norm ivaretas. Alle boliger vil ha 6
– 11 m dybde og min. 45 kvm uteareal på bakkeplan, der hvor utsikt til sjøen ligger, samtidig vil alle
boliger ha ca. 30 kvm takterrasse. I tillegg kommer øvrig areal omkring boligen.

6.2.3 Industri/lager
Innenfor område I/L skal det oppføres bygninger for industri/lager.
Kommentar:
Formålet er tatt inn i planen for å få fastsatt byggegrense mot ny adkomstvei.

6.2.3 Renovasjonsanlegg
Innenfor område R skal det oppføres renovasjonsanlegg for oppstilling av renovasjonsdunker. I
forbindelse med anlegget skal det avsettes plass for postkasser.

Renovasjonsplassen er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.

Kommentar:
Renovasjonsplassen/plass for postkasser er plassert i gatetunets begynnelse, hvor
renovasjonsbil/postbil har godt snuareal. Det er vist byggegrense mot gatetun slik at stasjonen ikke
plasseres helt inntil gatetunet.

6.2.4 Energianlegg-trafo
Innenfor område E skal det oppføres trafo.
Område for trafo er offentlig.
Kommentar:
Trafo er plassert på plass som er forevist av Haugaland kraft, med tilkomst og snumulighet for
lastebil. Det er satt byggegrense mot gatetun slik at trafo plasseres mest mulig tilbaketrukket.

6.2.5 Avløpsanlegg-pumpestasjon
Innenfor område A skal det oppføres pumpestasjon.
Område for pumpestasjon er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.
Kommentar:
Pumpestasjon er plassert på planområdets laveste punkt, med tilkomst via parkering P. Stasjonen
skal ikke ha ”hus”, kun kumme. Den skal være felles for rettighetshaverne i KS og FS, og blir dermed
ikke overført til kommunen for drift og vedlikehold.

6.2.6 Kjørevei
Innenfor område V skal det etableres kjørevei til byggeområdet. Asfaltert bredde 5 m.
V er felles for rettighetshaverne av område KS, FS, rettighetshaverne av eiendommene 88/7, 88/10,
88/14, 88/17, 88/58, 88/72, og rettighetshaverne av naust-/sjøeiendommene 88/73, 83/93, 84/47,
84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5. Disse i fellesskap har ansvar for drift
og vedlikehold av V.
6.2.6 Adkomst
Innenfor område A1 – A2 skal det etableres adkomst til industri/lager.
A1 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/7, 88/14, 88/17, 88/58, 88/73. Disse i
fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av A1.
A2 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/10, 88/72. Disse i fellesskap har ansvar for
drift og vedlikehold av A2.
6.2.7 Gatetun
Innenfor område GT skal det etableres gatetun som skal fungere som adkomst til boliger, naust/sjøeiendommer, samt som skal brukes som snuareal fra parkering. Asfaltert bredde 6,5 m.
Gatetun er felles for rettighetshaverne av område KS, FS og naust-/sjøeiendommene 88/73, 83/93,
84/47, 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5. Disse i fellesskap har ansvar
for drift og vedlikehold av GT. Tilkomst via GT til naust-/sjøeiendommer forutsetter at eiendommene
brukes til naustbebyggelse.
Kommentar:
Illustrasjon (vedlegg 28) gir et inntrykk av hvordan en ser for seg gatetunet utformet.

6.2.8 Gangadkomst
Innenfor område G skal det etableres gangadkomster. Asfaltert bredde 3 m.
Gangadkomster er felles for rettighetshaverne i KS og FS.
6.2.9 Parkering
Innenfor område P og P1 skal det etableres parkeringsplasser.
Område P er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.
Område P1 er felles for rettighetshaverne i inntilliggende naust-/sjøeiendommer, men skal til enhver
tid være åpen og tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel.
Kommentar:
Parkering P rommer tilsammen 53 stk p-plasser som skal brukes i fellesskap. Dette utgjør min. 1,5 pplasser pr. boenhet. Av disse er 10% HC-plasser i tråd med kommunens vegnorm. HC-plasser er
plassert lett tilgjengelig inntil gangadkomster. Kravet i kommunens vegnorm for > 10 boenheter med
parkering brukt i fellesskap, er 1,25 p-plass pr. boenhet.
Parkering P1 er lagt inn for å tilrettelegge for tilkomst og felles parkering for naust-/sjøeiendommer
øst for planområdet. Disse har i dag sin tilkomst via den kjerrevei som krysser planområdet. I
bestemmelser er det også sagt at denne parkeringsplass til enhver tid skal holdes åpen for
allmenhetens frie ferdsel i strandsonen, på lik linje som det er gjort for turvei som går sørover. Dette
for å ikke ekskludere allmenheten fra tilgang til sjønær rekreasjon.
6.2.10 Annen veigrunn – tekniske anlegg
Innenfor område AVT kan det etableres frisiktsoner, murer, rekkverk, skråninger og skjæringer.
6.2.10 Annen veigrunn – grøntanlegg
Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.
Annen type tiltak (graving og lign.) er forbudt for å ivareta kulturminne beliggende i
båndleggingssone H730_1 (jfr. pkt. § 38).
6.2.11 Grønnstruktur
Område GRØN er buffer mot industri/lager i nord. Innenfor område GRØN skal det etableres
grøntanlegg.
Arealer belagt med båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og GRØN2 skal brukes
for frilek/rekreasjon i naturtilstand for å ivareta kulturminne beliggende i sonen (jfr. pkt. §§ 38 og 39).
Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides som kombinert nærlek/kvartalslek med parkmessig
oppholdsareal.
Opparbeidet nærlek/kvartalslek skal være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i nærlek/kvartalslek skal være
samstemt med krav i kommunens lekeplassnorm.
GRØN, GRØN1 og GRØN 2 er felles for rettighetshaverne i KS og FS.
Kommentar:
Iht. kommunalteknisk norm er samlet arealbehov for felles uteopphold/lek 75 kvm pr. boenhet når
antall boenheter > 25 stk (jfr. tabell 5.1.4).

Bilde: Samlet arealbehov Kilde: Kommunalteknisk norm tabell 5.4.1

Dette utgjør et samlet krav om 2,6 daa i dette tilfelle. Planen tilrettelegger for tilsammen 2,7 daa felles
uteoppholdsareal. I beregning er ikke medtatt område GRØN som er en buffersone mot
industri/lager i nord. Nedenfor vises arealer som inngår som inngår i felles uteoppholdsareal.

Bilde: Arealer som inngår i felles uteoppholdsareal er vist med skravur Kilde: Ark. BHB AS

Nedenfor vises en illustrert opparbeidelse av nærlek/kvartalslek. Det er vist variasjon i overflater og
utstyr for å tilpasse ulike alders-/funksjonsnivå, og det er tilrettelagt med bord/benker for opphold.
Kulturminner i båndleggingssone H730_1 og H730_2 forblir liggende som urørt naturterreng for fri
utfoldelse. Endelig utførelse av felles uteopphold vil bli vist i byggesak, i form av en detaljert
situasjonsplan M1:200.

Bilde: Illustrasjon uteopphold Kilde: Ark. BHB AS

6.2.12 Turvei
Innenfor området skal det etableres terrrengtilpasset turvei med enkel opparbeidelse/grusdekke.
Turvei er felles for rettighetshaverne i KS og FS, men skal til enhver tid holdes åpen og tilgjengelig
for allmenhetens frie ferdsel i strandsonen.
Kommentar:
I bestemmelser er det også tillagt at turvei til enhver tid skal holdes åpen for allmenhetens frie ferdsel
på lik linje som det er gjort for parkering P1 som ligger langs naust-/sjøeiendommer. Dette for å
tilrettelegge for allmenhetens tilgang til strandsonen, samt for å tilrettelegge for adkomst til naust/sjøtomter.

6.2.13 Sikring frisikt
Det skal til enhver tid opprettholdes frisikt i sonene i 0,5 m høyde over tilstøtende vegs planum.

6.2.14 Sikring oppmerksomhetsfelt
I H190_1 – H190_7 skal det etableres fartsreduserende oppmerksomhetsfelt. Omfang og utforming
skal fremgå av teknisk plan.
Kommentar:
For å kunne nytte gatetunet som ”shared space” så forutsettes det trafikkering i gangfart. For å sikre
dette så er det lagt inn oppmerksomhetsfelt i sonene H190_1 – H190_5.
6.2.15 Båndlegging kulturminne
Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 som er båndlagt etter lov om kulturminner finnes det to
aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade,
ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av for ikke å
gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av teknisk
plan.

6.2.16 Hensyn støy
Det vises til vurdering utført av Siv. ing. Bjørn Leifsen dat. 07.08.2018. Området er støyutsatt.
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012 skal følges.
Innendørs støynivå i boliger skal ikke overstige Lden 30 dBA, privat støyskjermet areal og areal for
felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1 skal ikke overstige Lden 55 dBA.
Det må dokumenteres at hver leilighet i KS har min. 8 kvm privat støyskjermet uteareal og at hver
bolig i FS har min. 15 kvm privat støyskjermet uteareal.
Før det gis igangsettingstillatelse i planområdet må det dokumenteres at innen-/ og utendørs
støynivå ligger innenfor tillatte grenseverdier.
Evt. påkrevd tiltak skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til boenheter/uteoppholdsområde
som tiltaket skjermer for.
Kommentar:
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 05.07.2016 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 47 og noe punktstøy fra næring, dog ikke
over retningslinjenes krav, samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensing fra biltrafikk er
vurdert og avkreftet.
Støytiltak mot Fv47 viser seg vanskelig kunne gjennomføres uten altfor høye skjermer. Lokale tiltak i
form av støyskjermer anbefales, sammen med tiltak på balkonger og fasader der utvendig støynivå
blir mer enn Lden=60 dBA.
Ut fra dagens næringsvirksomheter blir planområdet ikke plaget av høyt støynivå (dvs. over
retningslinjenes krav). En bør vurdere å ta høyde for at virksomhetene kan endres til å avgi et høyere
støynivå. En anbefaler derfor å sette inn noen bedre vinduer enn standardvinduer mot nord der
nærmeste bedrift ligger.
Bestemmelser ivaretar krav til håndtering av støy og kommunens håndhevelse av ferdigstillelse av
evt. påkrevde støytiltak.

6.2.17 Teknisk plan
Tekniske anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er godkjent av Karmøy
kommune.
Av teknisk plan skal det fremgå en samlet OV-løsning for hele planområdet.
Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan for kryss. Kryss skal
utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd med håndbok R700
Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134 Husøyvegen skal være godkjent av
Statens vegvesen før byggestart.
Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv.
47, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht. byggeplan godkjent av Statens
vegvesen.
Tekniske anlegg, kryss med E134 Husøyvegen og sikring av myke trafikanters plankryssing av E134
Husøyvegen skal være ferdigstilt og godkjent av hhv. kommune og vegvesen før det gis
brukstillatelse til nye boliger i planområdet.

Kommentar:
Ing. Alvseike har utarbeidet foreløpig skisse til teknisk plan dat. 21.06.2018 (vedlegg 10). Denne
illustrerer en mulig løsning av va-anlegg, samt kvalitetssikrer kryssutforming og veistigning. Nytt kryss
med E134 Husøyvegen er utformet i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming. Bestemmelser
§ 41 ivaretar kommunens og vegvesenets godkjenning av planer, samt godkjenning og håndhevelse
av ferdigstillelse av anlegg.

6.2.18 Situasjonsplan
Utomhusanlegg skal opparbeides iht. situasjonsplan M1:200 som er godkjent av Karmøy kommune.
Situasjonsplanen skal vise:
- bygningers plassering
- murer/gjerder/støytiltak med høydesetting
- inndeling av felles parkeringsanlegg; eksklusiv parkering for hver boenhet, felles gjesteparkering,
HC-parkering
- sykkelparkering (område KS)
- utforming av felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1, innredning med spesifisert utstyr iht.
kommunalteknisk norm
- utforming av renovasjonsplass
- planting av fellesareal, pollen-/og giftfri beplantning
- belysning av fellesareal
- fysisk sperring

Anlegg skal være ferdigstilt og godkjent av Karmøy kommune før det gis brukstillatelse for nye
boliger.
Kommentar:
Ark. BHB AS har utarbeidet foreløpige perspektiver (vedlegg 9) som gir en pekepinn på hvordan
området er tenkt utformet. Bestemmelser § 41 ivaretar kommunens godkjenning av plan, samt
godkjenning og håndhevelse av ferdigstillelse av anlegg.

6.2.19 Estetikk
Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom.
Bebyggelsens utforming, materialbruk og fargesetting skal gis et helhetlig uttrykk.
Kommentar:
Planområdet er gitt en god utnyttelse på 2,6 boenheter/daa (kjørevei inn til området er ikke medtatt i
beregning). Kommuneplanen legger ikke føringer for bygningsmassen i området. Stedets positive
trekk så som utsynet over sjøen er lagt vekt på, og ivaretatt, både sett fra boliger og fra uteområder.
Arkitektens fokus har vært at bygningsmassen og tilhørende uteområder blir gitt en god estetisk
utforming som gjenspeiler vår tids formspråk. Sør i planområdet er det er valgt å tilrettelegge for små
eneboliger for å få en fin overgang til eksisterende eneboligområde i sør. Dette gir en sømløs
videreføring av eksisterende bebyggelse. Mot næringsområdet er det lagt en ”vegg” med større
bygningsmasse, hvor grønnbuffer, bodanlegg og gjerder konstruktivt avskjærer bebyggelsen fra
næringen.

6.2.20 Støttemurer/sikringsgjerder/støyskjermer
I planområdet tillates det oppført støttemurer, sikringsgjerder og støyskjermer utenfor grense for
planlagt bebyggelse i byggeområder, dvs. i eiendomsgrense, inntil vei V, gatetun GT, gangadkomst
G, internt i byggeområde KS og FS.

Kommentar:
Terrenget i planområdet er fallende mot sjøen. For å ha anledning å terrengtilpasse utbyggingen så
må det etableres støttemurer, evt. med et gjerde på topp avhengig av krav til sikring. Av støyrapport
fremgår at støyskjerming lokalt kan være aktuelt for deler av planområdet, derav bestemmelse om
støyskjermer. Planområdet fremstår som et helhetlig boligtun, og all veigrunn og uteoppholdsarealer i
tunet vil bli felles eiet av rettighetshaverne i tunet. En ønsker derfor å ha totalopparbeidede
overganger, dvs. legge murer og gjerder inntil veiside for å unngå skjemmende restarealer.

6.2.21 Byggegrense mot sjø, jfr. byggeforbud pbl § 1-8
Byggegrense mot sjø for boliger fremgår av §§ 3, 8. Byggegrense for øvrige tiltak 100-m:s sonen er
sammenfallende med planens avgrensning (herunder fradelinger og byggemodning av regulerte
arealer). Overvannsledning beliggende utenfor planområdet tillates lagt ut i sjøen til påkrevd dybde
iht. godkjent teknisk plan.
Kommentar:
For å omgå byggeforbud i pbl § 1-8 må dette fastsettes i detaljplanen. Bestemmelse § 45 gir rett til
fradeling, byggemodning og utlegging av ov-ledning i byggeforbudssonen i 100 m:s beltet.

6.2.21 Evt. funn av ytterligere kulturminner
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, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

6.2.22 Brann
Kommentar:
Q Rådgivning har utarbeidet foreløpig brannteknisk vurdering dat. 27.11.2017 (vedlegg 11).

6.2.23 Soldiagrammer
Kommentar:
Soldiagrammer (vedlegg 12) dokumenterer at min. 50% av arealene er solbelyst ved vår/høstjevndøgn kl. 15.00 og har min. 5 t. sol pr. dag.

6.2.24 Terrengtilpassning
Kommentar:
Perspektiver (vedlegg 9) og snitt (vedlegg 13) dokumenterer terrengtilpassingen.

7.0 INNKOMNE INNSPILL

Nedenfor er innkomne innspill gjengitt. Det følger kommentarer til hvert enkelt av innspillene.
7.1 Haugaland kraft – 31.03.2016 (vedlegg 14)
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft sine nettanlegg i området.
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Vi gjør spesielt oppmerksom på våre høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Avhengig av planlagt behov for nytt effektuttak, kan det være aktuelt med en ny nettstasjon /
trafokiosk og nye høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Vi vil kunne uttale oss om dette og øvrige nye strømforsyningsanlegg til området når konkrete planer
for dette foreligger.

7.2 Haugaland kraft – 09.11.2016 (vedlegg 15)
Ditt vedlagte forslag til trafoplassering er ok for Haugaland Kraft Nett.
Kommentar til 7.1 – 7.2:
Plassering forevist av kraftlaget er ivaretatt i planforslag. Tilkomst til trafo vil bli sikret med
privatrettslig avtale.
7.3 Fylkesmannen i Rogaland – 11.04.2016 (vedlegg 16)
Saken gjelder oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 88/9 m.fl. sørøst for ”flyplasskrysset” i
Karmøy kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhus med tilhørende
anlegg.
Fylkesmannen forutsetter at reguleringen blir utformet i samsvar med gjeldende kommuneplan.
Planen må vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, og natur- og friluftskvaliteter i
området må sikres. Det er viktig at planen sikrer en grønn sone ned mot sjøen som ivaretar
strandsoneverdiene i området. Det må også innarbeides støytiltak i planen som tar stilling til støy fra
tilgrensende industriområde og Karmøyvegen (Fv.47). Grenseverdiene for støy må ikke bli høyere
enn hva støyretningslinjene i T-1442 tilrår.
Kommentar til 7.3:
Kommuneplanen er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag. Vurdering iht. naturmangfoldloven er
utført, jfr. pkt. 4.5 i denne beskrivelse. Areal lengst ned mot naust-/sjøeiendommer er avsatt som
grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel langs sjøen er sikret i §§ 28 og 35. Planbestemmelser § 40
skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.
7.4 Fylkesmannen i Rogaland v/Kulturavdelinga – 18.04.2016 (vedlegg 17)
Innanfor planområdet er det registrert to automatisk freda kulturminne: ID 127489 og 127498 steinalderbuplasser.
ID 127489 og 127498 Steinalderbuplassar
Steinalderbuplassane med Askeladden ID 127489 og 127498 med fem meters sikringssone, må
markerast på plankartet som omsynssone d) H730 i kombinasjon med LNF-R, eventuelt
grøntområde med tilhøyrande reguleringsbestemming:

Hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner, H730: Innanfor «hensynssone for
båndlegging etter lov om kulturminner finst det to steinalderbuplassar med ID 127489 og 127498. Det
er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydelegge eller utilbørlig skjemme kulturminna
eller foreta nokon form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle
tiltak innanfor området må på førehand avklarast med kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremjast i form av ei reguleringsendring.
Området rundt desse kulturminna må markerast med omsynssone c) SOSI-kode H570 rundt
omsynssonane d). Til omsynssone c) må det knytast ei bestemming som sikrar at det ikkje blir ført
opp bygg eller anlegg for tett på dei automatisk freda kulturminna, jf. §3 vedrørande skjemming.
Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast med kulturminnemyndigheitene, jf. Lov
om kulturminne §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremjast i form av ei reguleringsendring.
Eit alternativ til å regulere det aktuelle områda til omsynssonar er at tiltakshavar får vurdert
dispensasjonsspørsmålet for busetnadsspora. Saka vert då oversendt Riksantikvaren med ei tilråding
frå Rogaland fylkeskommune og Arkeologisk museum UiS. Det er i ein tidlegare plan - plan 4015
Reguleringsplan aust for Flyplasskrysset Velde/Karmsund verft, frå 2009 gjeve dispensasjon frå
Kulturminnelova §8.4 ledd, for desse kulturminna (brev frå RA datert 28.09.2009). I og med at den
no varsla planen er ein ny plan, vil dette kreve ei ny dispensasjonsbehandling.
Vi kan allereie no signalisere, som i 2009, at vi vil kunne tilrå ein dispensasjon på vilkår av at det vert
gjennomført naudsynte utgravingar før utbygginga startar. Ei slik utgraving vil måtte bekostast av
tiltakshavar jf. Kulturminnelova §10. Vi ber om ei skriftleg tilbakemelding dersom tiltakshavar ønsker
å få vurdert dispensasjonsspørsmålet.
Dersom tiltakshavar ønsker å søke om dispensasjon frå fredingsvedtektene vil saksgangen vere slik:
Når Rogaland fylkeskommune får inn planen på offentleg ettersyn vil saka bli oversendt
Riksantikvaren som rette dispensasjonsstyresmakt med kopi til Arkeologisk museum UiS. Først på
dette stadiet i planprosessen har RA eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere dei automatisk freda
kulturminna opp mot dei tiltaka og inngrepa som planen inneber. RA vil vurdere saka, mellom anna
ut frå fylkeskommunens og Arkeologisk museum UiS sine vurderingar og tilrådingar. Dersom det vert
gjeve dispensasjon med vilkår om nærare undersøkingar, må det gå klart fram av
reguleringsbestemmingane i vedteken plan at arkeologiske undersøkingar skal gjennomførast før dei
planlagte tiltaka vert sette i gang. Når planen er vedteken vil ein kunne gjennomføre
undersøkingane, og først på dette stadiet vil RA kunne fastsette endeleg omfang av og kostnader for
dei arkeologiske utgravingane, jf. Lov om kulturminne §10.
Dersom planen er å søke om dispensasjon må ein fjerne ruteskravur (H730) og berre legge inn
omrisset av sjølve fornminnefeltet med Askeladden ID 127489 og 127498 på plankartet.
Vi vil minne om at dersom ein ikkje vel eitt av desse to alternativa, vil det bli reist motsegn til planen
når den kjem på offentleg ettersyn
Kommentar til 7.4:
Tiltakshaver har vurdert og forkastet å sende dispensasjonssøknad. Det er ønskelig å bevare
kulturminnene. Stenalderboplassene med Askeladden ID 127489 og 127498 inkl. fem meters
sikringssone, er markert på plankartet som båndleggingssone H730_1 og H730_2 i kombinasjon med
grøntområde og med tilhørende planbestemmelser §§ 38 og 39 som sier følgende;
”Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to
aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade,
ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av for ikke å
gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av teknisk
plan.”

7.5 Fylkesmannen i Rogaland v/Regionalplanavdelingen – 20.04.2016 (vedlegg 18)
Varslet område ligger ca. 500 meter sør for Velde med noe service for fremtidige beboere. Avstand
til Avaldsnes er ca. 1,5 kilometer. Området vil ha gode gang- og sykkelveiforbindelser nord- og
sørover langs fylkesvei 47. Her ligger også kollektivaksen med busstilbud. Dette tilsier en noe høyere
tetthet enn for eneboligbebyggelse, dvs. over 2 boliger pr. dekar. Kommuneplanen gir bestemmelse
om 2,5 boliger pr. dekar for arealer som ligger innenfor 300 meters avstand til kollektivaksen i fv. 47.
Kommuneplanens øvrige bestemmelser forutsettes fulgt i planarbeidet, særlig med hensyn til kvalitet
i boligenes uteområder for alle aldersgrupper.
Fylkesrådmannen forutsetter at natur- og friluftskvaliteter blir ivaretatt, spesielt med hensyn til
tilgjengelighet i strandsonen med grønn sone ned mot sjøen.
Planen må sikre nødvendig støyskjerming, både fra veitrafikken og fra industrien som ligger nord for
planområdet.
Kommentar til 7.5:
Planområdet har en tetthet på ca. 2,6 boliger pr., som er i tråd med kommuneplanens bestemmelse
for utbyggingsområder inntil kollektivakse.
Kommunens lekeplassnorm legges til grunn for størrelse og kvalitet på boligenes uteområder. For
øvrig vises til kommentarer gitt i pkt. 6.2.11.
Areal lengst ned mot naust-/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel
langs sjøen er sikret i §§ 28 og 35.
Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.
7.6 Statens vegvesen – 29.04.2016 (vedlegg 19)
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.
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og
naustområde.
Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 47. Statens
vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til E134, fv. 47 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen hadde møte med utbygger den 10.12.2015. I dette møtet ble det orientert
om planene for området. Statens vegvesen påpekte at kryss mot E134 må reguleres i tråd
med gjeldende håndbøker og vegnormaler.
Kryssutforming:
Kryss til E134 Husøyvegen må utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming .
Krysset må tilfredsstille kravene i vegnormalen til mellom annet radier, stigning og sikt.
Radier og siktsoner skal være målsatte.
Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av krysset mot E134.
Teknisk plan skal utføres i tråd med vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Planen
skal inneholde nødvendig teknisk grunnlag, som for eksempel C-tegninger og plan for
håndtering av overvann, og den skal godkjennes av Statens vegvesen før byggestart.

Tilstøtende planarbeid:
Husøyvegen
Statens vegvesen jobber med oppgradering av E134 Husøyvegen. Gjeldende reguleringsplan
496 Husøyvegen (godkjent 2004) må revideres. I ny reguleringsplan legges det opp til H1
standard med utvidelse av dagens trase. Pr. i dag er det ikke avsatt midler til dette prosjektet
og det er usikkert når planarbeidet vil starte opp.
KVU Haugesund
Det er utarbeidet en KVU rapport for Haugesund som har utstrekning fra E39 Aksdal til E134
Helganesvegen. Denne er under behandling i departementet. Her er det anbefalt konsept 5
som legger opp til enten bruk av dagens trase og ny 2- feltsveg eller 4 felt i dagens trase
Helganeskrysset til Bøkrysset, 60 km og rundkjøringer. Kryssløsning til Husøyvegen er ikke
detaljavklart.
Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen til E134 Helganesvegen
På grunn av Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen – E134 Helganesvegen må byggegrensen
reguleres minimum 30 meter fra vegmidte på fv. 47. Mellom byggegrense og fylkesveg skal
det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens
funksjon i samsvar med reguleringsformålet. Det gjelder bl.a. areal til parkering,
manøvrering av kjøretøy, opphold, lagring, faste installasjoner osv.
Annet:
Strategiske støykart kan sees på www.vegvesen.no. Støykartet for Karmøy kommune viser at
deler av planområdet ligger både i gul og rød støysone i forhold til både fv. 47 og E134.
Trafikkstøy må utredes som del av detaljplanleggingen. Dersom det er nødvendig med tiltak
mot støy må tiltakene vises på plankartet, og planbestemmelsene må stille konkrete krav til
innen- og utendørs støygrense i tråd med T-1442 og angi krav til tiltak.
For å sikre overlapp i pågående planarbeid på både fv. 47 og E134 bes det om tett dialog
med Statens vegvesen i det videre planarbeidet.
Kommentar:
Kryssutforming
I planbestemmelser § 41 er krav til kryssutforming, tegningsgrunnlag og Statens vegvesen sin
godkjenning av planer ivaretatt. Det er sagt; ”Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht.
detaljert teknisk plan. Kryss skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal
utføres i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.”
Byggegrense
Byggegrense mot senter fv. 47 er lagt til 30 m. Arealet mellom byggegrense og fv. 47 er vist som
annen veigrunn. I § 30 er sagt; ” Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.”
Støyhåndtering
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 47 og noe punktstøy fra næring (dog ikke
over retningslinjenes krav), samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensning fra biltrafikk er
vurdert og avkreftet. Håndtering av støy er ivaretatt i planbestemmelser § 40. For ytterligere omtale
vises til pkt. 6.2.16 i denne beskrivelse.

Annet
Grunnet vegvesenets ønske om dialog i planprosessen så ble det den 18.01.2017 avholdt møte med
Statens vegvesen for å presentere foreløpig prosjekt. Samtidig ble det bedt om en bekreftelse at det
ikke var fremsatt rekkefølgekrav om undergang under Husøyvegen. Bekreftelsen ble etterspurt
grunnet Karmøy kommune sitt spørsmål til dette ved gjennomgang av foreløpig teknisk skisse.

I påfølgende tilbakemelding dat. 24.02.2017 (vedlegg 20) fremsatte Statens vegvesen rekkefølgekrav
om undergang under E 134 Husøyvegen. Dette kravet ble ikke fremstilt i Statens vegvesen sitt
innspill til planoppstart dat. 29.04.2016.
I senere dialog og møter har vegvesenet opprettholdt sitt krav.
Rekkefølgekravet som Statens vegvesen fremsatte i tilbakemelding den 24.02.2017 gir tiltakshaver
for plansak helt forandrede forutsettinger for å klare å gjennomføre prosjektet. Regulering og
etablering av undergang på en H1-vei er vurdert å være et meget kostbart rekkefølgekrav og burde
vært fremstilt ved oppstart av planarbeid.
Alle parter er nok samde om at det ville vært en trafikksikkerhetsmessig god løsning å få etablert en
undergang for kryssing av E134 for myke trafikanter som ferdes nord/sør langs fv. 47, men en ser
ikke at dette kan være en forholdsmessig kostnad å pålegge et slik marginalt prosjekt.
Husøy er en nasjonal fiskeri- og stykkegodshavn, kryssingen av Husøyvegen er en del av
sykkelnettet på Karmøy, her går også den internasjonale sykkelruten North Sea Cycle Route, som er
en skiltet sykkelrute. Trafikksikkerheten i dette punktet må kunne forventes ivaretatt av offentlige
myndigheter uavhengig av dette prosjekt, da dette er et noe som er av stor betydning for sikker drift
av den nasjonale havnen, sikkerheten for de som allerede bor, går og sykler på Velde.
Med henblikk på parallelt utførte planendringer i næringsområdet, blant annet saksnr. 126/16 og
saksnr. 24/17 og områderegulering saksnr. 182/16, som alle bidrar til økt aktivitet i næringsområdet,
og som antas å generere økning av ådt i det samme trafikkpunktet som nå er pålagt som
rekkefølgekrav i denne plansak, så er det i kommunens saksfremstillinger uttalt at planene ikke har
konsekvenser for barn og unge. I sak 182/16 er planprogram utarbeidet og varslet. Pkt. 5.7 i
planprogrammet omhandler utredning av de transportmessige følger av utvidet industri, samt
trafikksikkerhet. Det foreligger ikke planbeskrivelse som avklarer hvordan disse forhold er vurdert,
men i kommunens saksfremstilling til denne sak er det sagt; ”Det arbeides fra flere hold med å
oppruste E134 til Husøy. I forhold til det kontinuerlige behov for nye arbeidsplasser og etablering av
næringsvirksomhet som det er i regionen, ser teknisk sjef det som mindre ønskelig at det blir stilt
rekkefølgekrav om opprusting av E134 før nyetablering. Det er dessverre slik at det vil gå noen tid før
målet er nådd for ønsket standard på E134.” Etter hva vi kan se så har Statens vegvesen ikke
fremsatt rekkefølgekrav/kommet med innsigelse i disse saker.
Det bes med dette om forutsigbarhet, lik behandling og forholdsmessighet.
Når det gjelder forutsigbarhet;
et slik omfattende krav som fremstilt i et innspill til planoppstart ville kunne medført at tiltakshaver ikke
brukte tid og penger på å videreføre planarbeidet.
Når det gjelder likhetsprinsippet;
det kan ikke være slik at det er kun de som genererer myke trafikanter i en planprosess som
pålegges et rekkefølgekrav. Kravet må også pålegges de som genererer tungtrafikken, jfr. her
omtalte parallelt utførte reguleringsendringer/områdeplan.
Forholdsmessighet;
et slik marginalt prosjekt kan ikke pålegges en så omfattende kostnad som regulering og etablering
av undergang under E 134 genererer.
Veikonsulent Ing. John Alvseike har pva. tiltakshaver for plansak konkludert med at det er
gjennomførbart å etablere undergang i dette kryssningspunkt. Det er gjort en foreløpig
kostnadsberegning på 5 – 6 millioner. Noe av kostnader kommer av at det ligger VA-og gassledninger
i kryssningspunktet. Samtidig må Husøyvegen holdes åpen for trafikk/omlegges mens anlegg pågår.
Det gjøres oppmerksom på at det er vist trafikksikker tilkomst til planområdet for myke trafikanter ved
å koble en gang-/sykkeladkomst fra planområdet direkte til eksisterende gang-/sykkelvei som følger
fv. 47. Skolekretsen som planområdet sokner til er Håvik barneskole. Det er trygg skolevei sørover
fra planområdet og frem til barneskolen ved at det er undergang for kryssing av fv. 47 i
”Møllesvingen”. Samtidig er det lagt inn rekkefølgekrav om trafikksikringstiltak ved myke trafikanters
kryssning av E134 mot nord. I bestemmelser er sagt; ”Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing
av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv. 47, beliggende utenfor planens avgrensning,
skal opparbeides iht. byggeplan godkjent av Statens vegvesen.”

7.7 Kystverket – 03.05.2016 (vedlegg 21)
Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale
forventningene skal følges opp av kommunen og legges til grunn i utarbeidelsen av planer.
Kystverket vil særlig trekke frem følgende forventninger ”fylkeskommunene og
kommunene i samarbeid med statlige fagmyndigheter bidrar til at godsterminaler og havner
utvikles som effektive logistikknutepunkt, og at det i planlegging av sjøområder tas hensyn
til farledene for skipstrafikken” samt at ”det tas hensyn til bedrifters og næringers behov for
beliggenhet og egnede arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og
verneinteresser”.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er ”å tilrettelegge gnr. 88 bnr. 9 for frittliggende og
konsentrert småhus med tilhørende anlegg, så som; adkomst, parkering, lek og renovasjon.
Kjøreadkomst til planområdet er tenkt tilrettelagt fra E134 (Husøyvegen), mens adkomst for myke
trafikanter er tenkt tilrettelagt fra gang- og sykkelvei som følger Fv. 47. Til naustområdet som ligger
øst for planområdet skal det tilrettelegges for adkomst, parkering og snu mulighet”.
Planområdet ligger helt inn til næringsområdet på Husøy, og må benytte areal regulert til næring for
å etablere tilførselsveg til område som er tiltenkt konsentrert småhusbebyggelse. Tiltross for at det
kan være attraktivt å etablere bebyggelse ned mot sjø er det viktig at en i planleggingen er bevisst
på å holde aktiviteter som er vanskelig å forene mest mulig adskilt, som for eksempel boligområder
og industri-/ næringsaktivitet.
Husøy er en av 32 stamnettshavner langs kysten, som har særlig betydning i transportnettet.
Havneområdene er viktige trafikknutepunkt mellom sjøvertsferdsel og landtransport. I nasjonal
havnestrategi ønsker regjering blant annet å fokusere på utviklingen av effektive, intermodale
knutepunkt. Det er en statlig målsetting at en større andel av godstransporten skal gå sjøveien. I den
forbindelse er det viktig at forholdene blir lagt tilrette for effektive og sikre transportløsninger mellom
land og sjø. Havneområdet på Husøy ligger sentralt til i forhold til hovedleden, som går langs kysten.
I utviklingen av Husøy som logistikk-knutepunkt er tilgangen til tilstrekkelig og egnede areal, samt
gode vegløsninger i Husøyområdet viktig.
Industri-/ næringsvirksomhet medfører aktivitet på tider som kan oppfattes som et problem av
naboene dersom en har bebyggelse for tett inn på slike områder. Og det kan medføre uønskede
negative konsekvenser/ begrensninger for næringsutviklingen i området. Kystverket anbefaler
kommunen å legge vekt på næringsutvikling i Husøyområdet og ikke konsentrert
småhusbebyggelse.
Kommentar til 7.7:
Hjemmelshaver UMOE EIENDOM VEST AS har ikke intensjoner om utvidelse av næring på dette
arealet, og har initiert og fått gjennomført omreguleringen til boligformål i kommuneplanen. De har
med den bakgrunn ikke ønske om å utvide sin aktivitet i denne retning. Tiltakshaver for plansak
forholder seg til kommuneplanen som har avsatt planområdet for boligbebyggelse, samt til
oppstartsmøte med Karmøy kommune hvor det er gitt klarsignal til oppstart av dette planarbeid.
Nettopp boligområdets nærhet til Husøy er vurdert som positivt for etablering av boliger, da økt antall
arbeidsplasser samtidig genererer et boligbehov. Planområdet har den samme avstanden til Husøy
som eksisterende boligområder på Velde. Pågående utvidelse av Husøy ligger betydelig lenger øst,
vendt vekk fra planområdet.

7.8 Nils J. Bowitz-Øygarden (vedlegg 22)
På vegne av eiere av strandlinjen (88/6,88/5,88/4,89/1,84/48,84/3,84/7) fremmes følgende innspill til
oppstart av planarbeid 88/9 mfl.
Vi har motatt deres skriv datert 21.03.2016, med foreslått område til regulering. Det skrives i brevet
at dette planarbeidet er i samsvar med kommuneplan. Dette er feil.
Politisk vedtak er i planen som følger:
”SAKSPROTOKOLL – PLAN 670 – KOMMUNEPLANEN 2012 – 2023 /HØRING OG OFFENTLIG
ETTERSYN
MAPPE 2
Formannsskapet behandlet saken den 13.04.2015, saksnr. 42/15.

Vedtak:
3-23 I/L/K-område, 19 da sør for Karmsund Verft ved flyplasskrysset, omdisponeres til bolig i
samsvar med tidligere innsendte reguleringsplanforslag. Ny reguleringsplan utarbeides av
grunneierne i fellesskap for området.”
I dette området er det tidligere sent inn to reguleringsplanforslag et i 2002 og siste i 2008. Nytt
forslag skal da etter vår oppfatning utarbeides arealmessig basert på begge tidligere innsendte
forslag og utarbeides av grunneierne i fellesskap.
Dette innebærer at våre områder inkludert ca. 6 da utfylling i sjø medtas i planen.
Vedlagt kopi av innsendt reguleringssak fra 2002, samt forslag fra oss der vårt område er medtatt i
planen.
Kommentar:
Hjemmelshaver av planområdet, Umoe Eiendom Vest AS har i brev dat. 28.10.2016 (vedlegg 23)
kommet med tilsvar til Nils J. Bowitz-Øygarden. Nedenfor følger tilsvar gjengitt.
” BAKGRUNN
Odd Hansen prosjekt (OHP)har inngått en intensjonsavtale med undertegnede hjemmelshaver, Umoe
Eiendom Vest AS (UEV), som innebærer utvikling av gnr. 88 bnr. 9 på Velde (beliggende sørøst for
"flyplasskrysset"), til boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Odd Hansen Prosjekt AS har
startet opp detaljplanarbeid for eiendommen, med frist for å levere innspill til 02.05.2016.
UEV er blitt gjort oppmerksom på at Nils J. Bowitz-Øygarden med flere har levert innspill datert
29.04.2016 (vedlegg 1) hvor det er påstått at foreliggende planarbeid ikke er i samsvar med
kommuneplanen, samt at innspillers arealer inkludert 6 daa fylling ut i sjøen må medtas i planen.
FAKTA
Innspiller har vist til et ikke vedtatt reguleringsforslag fra 2002, som for lengst er blitt lagt dødt. I
denne saken var UEV en av hjemmelshaverne som den gang kunne sett for seg utfylling i sjø og
etablering av kaianlegg i dette området.
Med bakgrunn i dagens konjunkturutvikling og nedgang i verftsindustrien så ble gnr. 88 bnr. 9, etter
innspill fra UEV, søkt omdisponert og vedtatt som boligformål i
"Kommuneplanen for Karmøy 2014- 2023". UEV har dermed ikke lenger et ønske om utfylling og kai
etablering. Kommuneplanen tilrettelegger heller ikke for utfyllinger i sjø inntil, eller i planområdet.
OHP har vært i oppstartsmøte for planarbeid med Karmøy kommune. Av møtereferatet fremgår at
planarbeidet er i tråd med kommuneplanen (vedlegg 2). Utvikling av innspillers områder kan fremtidig
utføres, dog uavhengig av UEV's arealer. Det er fra UEV's side ikke ønskelig å legge opp til utvikling
av arealer i strid med gjeldende kommuneplan, og som av den grunn medfører en annen og betydelig
mer komplisert, tidkrevende og fordyrende planprosess.
Det vises samtidig til at innspiller pr. dd. ikke har veirett over gnr. 88 bnr. 9. Dog vil planforslaget
tilrettelegge for fortsatt tilkomst til eksisterende naustområde/eiendommer i strandsonen. Ved evt.
fremtidig utvikling av naboeiendommene til annet formål enn naustområde må utvikler i slikt tilfelle
finne en annen adkomstløsning.
KONKLUSJON
Med bakgrunn i momenter som her er omtalt så vil planarbeidet videreføres av vår avtalepartner OHP
i samme omfang som det ble startet opp med. lnnspillerne har fortsatt full anledning å kjøre sin egen
planprosess i strid med nylig vedtatt kommuneplan, i tilfelle Karmøy kommune går inn for slikt
planarbeid.”

8.0 AVSLUTTENDE KOMMENTAR
Vedlagt følger forslag til plankart (pdf – vedlegg 24, sosi 4.5 – vedlegg 25) og forslag til tilhørende
bestemmelser (pdf – vedlegg 26, doc – vedlegg 27).

Med vennlig hilsen
Arkitektkontoret
BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Mona Fågelklo

OVERSIKT VEDLEGG

VEDLEGG 1 - referat orienteringsmøte-Statens vegvesen
VEDLEGG 2 – tilbakemelding etter møte-Statens vegvesen
VEDLEGG 3 – referat oppstartsmøte-Karmøy kommune
VEDLEGG 4 - varslingsmateriale
VEDLEGG 5 - varslingslister
VEDLEGG 6 – notat møte teknisk-Karmøy kommune
VEDLEGG 7 – kapasitetstester vannmodell-Karmøy kommune
VEDLEGG 8 – støyvurdering-Siv. ing. Bjørn Leifsen
VEDLEGG 9 - illustrasjoner
VEDLEGG 10 – skisse teknisk plan-Ing John Alvseike
VEDLEGG 11 – brannteknisk vurdering
VEDLEGG 12 - soldiagram
VEDLEGG 13 – snitt
VEDLEGG 14 – innspill-Haugaland Kraft Nett
VEDLEGG 15 – korrespondanse-Haugaland Kraft Nett
VEDLEGG 16 – innspill-Fylkesmannen
VEDLEGG 17 – innspill-Fylkeskommunen-Kulturavdelingen
VEDLEGG 18 – innspill-Fylkeskommunen-Regionalplanavdelingen
VEDLEGG 19 – innspill-Statens vegvesen
VEDLEGG 20 – tilbakemelding etter møte-Statens vegvesen
VEDLEGG 21 – innspill-Kystverket
VEDLEGG 22 – innspill-nabo Bowitz-Øygarden
VEDLEGG 23 – Umoe Eiendom Vest AS sitt tilsvar til nabo Bowitz-Øygarden
VEDLEGG 24 – plankart-pdf
VEDLEGG 25 – plankart-sosi
VEDLEGG 26 – planbestemmelser-pdf
VEDLEGG 27 – planbestemmelser-doc

VEDLEGG 28 – illustrasjon gatetun

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/593

Arkiv: PLANR 4070
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

02.10.2018
06.11.2018
13.05.2019

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

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 4070
for Velde – øst for flyplasskrysset 88/9, datert 02.10.18, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMSTILLING
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke begjærer på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS plan
4070 – detaljregulering for Velde, øst for flyplasskrysset – fremlagt for Karmøy kommunestyre.
Hovedutvalg fant i møte 6.11.2018 grunn til ikke å ville fremme forelagte planforslag.
Hovedutvalget fattet følgende vedtak:
«Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens
vegvesens planarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen –
Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og
plass for eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i
planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk
bindende, men en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige
grunneiere i området gis mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett
over området anses tilstrekkelig dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet.»
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 kan alle planforslag som er i samsvar med
kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kreves fremlagt for kommunestyret.
Forslagstiller mener hovedutvalgets begrunnelse for ikke å fremme planforslaget er feil, og har
kommet med tilsvar til vedtaket. De mest relevante punktene gjengis under. For hele teksten, se
vedlegg; begjæring om kommunestyrebehandling av plan 4070.
Punkt 1:
Byggegrense på 30 meter fra veimidt fv 47, som vist i planforslag 4070, er avklart med Statens
vegvesen, jf., e – post datert 6.1.2016 (se vedlegg). Byggegrensen er satt for å ivareta tilstrekkelig
areal slik at det gis anledning til eventuell fremtidig etablering av firefelts vei i dagens trase.
Derav er Statens vegvesens planarbeid gjeldende i kommunedelplan for FV 47 Veakrossen –
Helganesvegen ivaretatt i planforslaget.
Det er sett på parallelt utførte planendringer og parallelt utført områdeplan i inntilliggende
næringsområde på Husøy. Områdeplan Stutøy 4065 bidrar til økt ÅDT i det samme
trafikkpunktet som er forsøkt pålagt som rekkefølgekrav i denne plansak. I
områdereguleringsplan Stutøy er det ikke satt rekkefølgekrav til undergang ved E134
Husøyvegen. Det forventes at alle saker som fører til belastning av Husøyvegen får lik
behandling av Statens vegvesen og Karmøy kommune.
Det er i planforslaget foreslått å utbedre myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen ved
hjelp av trafikksikringstiltak i plan. Dette må gjøres i henhold til byggeplan godkjent av Statens

vegvesen. Et krav om undergang i forelagte plan, uten at andre planer på Husøy har fått samme
krav, vil ikke stå i saklig eller forholdsmessig sammenheng med det forelagte planforslag går ut
på.
Punkt 2:
Planarbeidet ble varslet iht. plan- og bygningslovens § 12-8. Samtlige naboeiendommer er via
ordinær oppstartsvarsling gitt anledning til å delta i planarbeidet. Tiltakshaver for plansak Odd
Hansen v. Kjetil Alvheim hadde den 18.3.2016 eget møte med Nils. J. Bowiz – Øygarden i
foranledning hans innlevering av naboinnspill. I etterkant av møtet konkluderte Odd Hansen
med at det ikke kom til å bli aktuelt å imøtekomme naboeiendommenes innspilte ønske om felles
planlegging, i tilfelle naboers planer var i strid med kommuneplanen. Naboer leverte innspill
29.4.2016, jfr. Vedlegg. Dette var i strid med kommuneplanen. Det er meget urimelig av Karmøy
kommunen å pålegge Odd Hansen å inkludere regulering av naboers eiendom/naboers ønske om
utfylling i sjøen når dette vil gjøre at planforslaget ikke lenger er i samsvar med overordnet plan.
Utfylling i sjø til nye boligområder vil også utløse krav om konsekvensutredning, som er en mye
større og mer omfattende prosess enn planforslag i tråd med kommuneplanen. Slikt arbeid har
samtidig en meget stor uforutsigbarhet med tanke på endelig resultat. Tiltakshavere må kunne
forvente at Karmøy kommune forholder seg til sin egen vedtatte kommuneplan, for å tørre å
satse på å utvikle arealer beliggende i Karmøy kommune.
Planforslaget ivaretar naboeiendommers rettigheter til vei ved at det tilrettelegger for fortsatt
adkomst til sjøeiendommer over plan 4070. Biloppstillingen ved sjøeiendommene er videreført.
Den nye adkomsten til sjøeiendommene vil bli opparbeidet som en følge av byggemodningen av
boligområdene. Det legges ikke opp til å kunne nytte denne tilkomsten til formålet som naboen
har gitt innspill om, kun til de formål som er i tråd med gjeldende kommuneplan.
Rådmannens kommentarer:
Rådmannen viser til likhetsprinsippet i forvaltningen. Dette er en ulovfestet forvaltningsrettslig
rettsregel som stiller krav om at forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige
avgjørelsesmyndighet på en måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne.
Forskjellsbehandling vil være usaklig hvis den strider mot alminnelige rettferds- og
likhetsidealer, eller hvis den er basert på hensyn som fremtrer som irrelevante i forhold til den
lov som regulerer vedkommende saksområde.
I forelagte sak er det fremlagt et reguleringsplanforslag i tråd med Karmøy kommunes
overordnete arealplan. Likhetsprinsippet trer inn som en tungtveiende grunn til å overstyre
vedtak gjort av hovedutvalget for tekniske saker og miljø 6.11.2018, på begge punkter oppgitt i
begrunnelsen til vedtaket;
I punkt 1 er det direkte usant at planforslaget ikke tar hensyn til en eventuell utvidelse av
eksisterende veitrase for fv. 47. Byggegrensen er lagt i henhold til uttale fra Statens vegvesen
gjeldende nettopp dette. For Husøyvegen er bildet noe mer komplisert, men fortsatt må Karmøy
kommune ta innover seg at det er tillatt utbygging og utvidelser av Husøy industri- og
havneområder, uten at det er stilt krav til opprusting av Husøyvegen. Forelagte planforslag er
ikke den utløsende faktoren for behovet for hverken undergang eller opprusting av Husøyvegen.
Planforslaget legger likevel opp til å utbedre kryssingsforholdene til gående og syklende, men i

plan og ikke som en undergang. Det er derfor ikke grunnlag til å kreve undergang som et
rekkefølgekrav i dette planforslaget.
Kommunen kan bestemme at Husøyvegen ikke tåler mer belastning enn dagens situasjon, men
da må det være likt for all utbygging som har adkomst via Husøyvegen. Det vil medføre et
midlertidig forbud mot tiltak inntil ny veiløsning er planlagt, som krever eget vedtak i henhold
til plan- og bygningsloven § 13 – 1. Vegstrekningen ligger inne i NTP(Nasjonal transportplan) i
perioden 2024 – 2029.
Hovedutvalgets punkt 2 baserer seg på et vedtak i Formannskapet, som ble gjort under
utarbeiding av kommuneplanen. Kommuneadvokaten har gjort følgende vurdering av vedtaket:
«Formannskapets vedtak i april 2015 må anses som et ledd i saksbehandlingen med kommuneplanen.
Formannskapet hadde også saken til behandling i juni 2015. Det er kommunestyret som har myndighet til å
bestemme hva som skal stå i kommuneplanen. Kommunestyret vedtok kommuneplanen i juni 2015, og det
er det som ble vedtatt der som er bindende.
Med andre ord: Formannskapets vedtak i april 2015 har ingen bindende virkning for kommuneplanen i
etterkant, så lenge det ikke ble tatt inn i kommuneplanen. Det kan dermed heller ikke ha bindende virkning
for behandlingen av sak om detaljreguleringsplan i ettertid.»
Kommunen kan ikke kreve at et forslag som ble forkastet i utarbeidelsen av kommuneplanen skal
tas inn igjen i et senere detaljplanleggingsarbeid. Dette vil bety for andre saker at alle
vurderinger som ble gjort kan tas opp igjen, og forslag som ble forkastet gis «førende virkning».
Det blir ikke gjort for andre detaljreguleringssaker, og skal etter prinsippet om likebehandling,
heller ikke gjøres for denne plansaken. Det er den ferdige, godkjente kommuneplanen som gis
rettsvirkning, ikke alle vurderinger, forslag og annet som er kommet inn underveis i prosessen.
Et sentralt moment ved forvaltningspraksis og «god forvaltningsskikk», er hensynet til
forutberegnelighet. Innbyggerne i kommunen må kunne forholde seg til de vedtatte planer med
en berettiget tillit til at disse legges til grunn.
En utvikling hvor alle vurderinger gjort i arbeidet med kommuneplanen kan overprøves, vil
gjøre det umulig for innbyggere, og utbyggere, å forholde seg til Karmøy kommunes arealplan,
og ikke minst Karmøy kommune som forvaltningsmyndighet.
Plan- og bygningsloven § 1 – 1, fjerde ledd sier følgende:
«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.»

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven § 1 -1 er det nærmere utdypet om forutsigbarhet:

«… I forutsigbarhet ligger for det første at spillereglene for planprosessen er klare og at de følges. For det
andre betyr det at de vedtak som treffes, skal kunne legges til grunn av alle som berøres av dem, i tillit til at
de respekteres og håndheves og ikke fravikes vilkårlig.»
Det foreligger ingen grunngivelse til hvorfor det skulle være nødvendig og pålegge et krav om
samtidig planlegging for eiendommene. Hvis man hadde en god grunn til å ilegge et slikt krav,
ville det vært gjort i kommuneplanen. At det ikke ble gjort, viser at det heller ikke er nødvendig.
Brudd på likhetsprinsippet vil kunne medføre at et vedtak som innebærer at en part er blitt stilt
dårligere enn andre, blir kjent ugyldig ved forvaltningsmessig overprøving, ved dom eller etter
påtale fra Sivilombudsmannen. Rådmannen er av den oppfatning at det vil være langt bedre for
kommunens omdømme om de to siste ikke trengs å prøves.
Rådmannen viser ellers til kommunalsjef teknisk sin gjennomgang av plansaken under.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at prinsippet om likebehandling i forvaltningssaker legges til grunn, og
begjæringen fra Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS
etterkommes, og plansaken legges ut til offentlig ettersyn.
Rådmannen i Karmøy, 08.04.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Begjæring til Karmøy kommunestyre
Saksprotokoll HTM 6.11.2018
Statens vegvesen ang. byggegrense fv47
Saksprotokoll HTM 2.10.2018
Innspill fylkesmannen
Innspill Naboeiendommer
Innspill fylkeskommunen – regionalplanavdelingen

Plansaken:
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke har på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS utarbeidet
forslag til detaljreguleringsplan 4070 for Velde, øst for flyplasskrysset. Planområdet ligger
mellom vågen i øst, Umoe sine lokaler i nord, fylkesveg 47 i vest og ubebygde boligtomter i sør.
Området består av eiendom gnr. 88 bnr 9 m.fl., og har et samlet areal på ca. 15,7 da.
Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene konsentrert småhus, frittliggende småhus,
kjørevei, gatetun, gangvei, parkering, annen veigrunn grøntanlegg, grønnstruktur og turvei.
Planforslaget legger til rette for 3 seksmannsboliger og 15 eneboliger, totalt 33 boenheter.
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet er uregulert. Området er stort sett dekket av blandingsskog og kratt.
Bunnvegetasjonen er gressvekster. Det er en kryssende kjerrevei over området og frem til
naustbebyggelsen ved sjøen. Naustbebyggelsen inngår ikke i planforslaget, men det er tatt høyde
for at de skal ha ny adkomst via planområdets adkomst.
Planforslaget legger opp til utbygging av 33 boenheter, fordelt på tre seksmannsboliger og
femten eneboliger. Planområdet har lek- og uteoppholdsareal, samt parkeringsdekning, i tråd
med kommunens bestemmelser.
Bebyggelsens er planlagt strukturert slik at den mindre eneboligbebyggelsen blir liggende mot
eksisterende eneboligbebyggelse i sør. De større seksmannsboligene blir liggende nærmest
industrihallene i nord, slik at de tar opp volumet i bygningsmassen.
Det er planlagt en gjennomgående gangveitrase hele veien fra gang- og sykkelveien langs fv. 47
til turveien ved strandlinjen. Denne skal holdes åpen slik at strandlinjen fortsatt vil være allment
tilgjengelig etter utbygging. Denne gangtraseen ligger sammen med lekeplass og
uteoppholdsareal, samt arealer båndlagt etter kulturminneloven. Åpningene gir lys og rom
mellom boligene. Det ligger for øvrig en smal eiendom mellom planområdets turvei og sjøen,
slik at turveien ligger ikke i kant med sjøen.
Det er to kulturminner innenfor planområdet. Begge kulturminnene er vist som områder
båndlagt etter kulturminneloven. Det er ikke lov til å gjøre inngrep i disse områdene.
Husøyvegen – spørsmål om rekkefølgekrav i forbindelse med undergang
Statens vegvesen har varslet at de vil gi innsigelse til planforslaget dersom det ikke er
rekkefølgekrav til en undergang under Husøyvegen ved rundkjøringen Helganesvegen – fv47 –
ev134 – Husyøvegen. Bakgrunnen for kravet er trafikksikkerhet for gående og syklende.
Kommunen kan stille krav til rekkefølgen i utbygging. Slik krav skal alltid være nøye vurdert og
faglig begrunnet. Kommunen kan ikke stille et rekkefølgekrav som er uforholdsmessig tyngende
i forhold til det tiltaket som planen legger opp til, og skal heller ikke bruke rekkefølgekrav som
en skjult form for byggeforbud. Det vil si, kommunen kan ikke tvinge gjennom et rekkefølgekrav
som fører til at en utbygger tvinges til å vente med utbygging uten å ha realistiske planer om at
rekkefølgekravet kan gjennomføres innen rimelig tid.

Rimelig tid i en arealplansammenheng kan være diskutabelt, men muligheten til å ekspropriere
etter detaljreguleringsplaner er 10 år fra godkjenningsdato. Det er derfor rimelig å si at
rekkefølgekravet som stilles må ha en realistisk gjennomførbarhet innenfor den tidsrammen.
Rekkefølgekrav skal normalt være tiltak som er påkrevd som følge av utbyggingen planforslaget
legger opp til.
Husøyvegen er ikke sikker for gående og syklende. Den er tungt trafikkert av tunge kjøretøy til
og fra Husøy havneområde. Det er derimot ikke forelagte planforslag som generer trafikken av
tunge kjøretøy, som er den utløsende faktoren for behovet for en undergang. Det kan nevnes
saker 126/16 og 24/17, samt områdereguleringsplan 4065 for Stutøy med saksnummer 182/16, alle
er plansaker som medfører økt aktivitet på Husøy. Det er i forbindelse med disse ikke stilt krav
til tiltak for å sikre myke trafikanter. Det er også et pågående planarbeid for utvidelse av Husøy
mot Flatskjær, hvor det er godkjent et planprogram. Dette stiller imidlertid krav til at dersom
utvidelsen medfører økt transport på Husøyvegen, så må det gjøres tiltak.
Forelagt planforslag har 33 boenheter. Kommunens normer sier at det skal vurderes fortau fra 30
boenheter. Planforslaget legger opp til at gående kan gå direkte inn på eksisterende gang- og
sykkelvei langs fv. 47. Dersom de skal nordover må de over Husøyvegen i rundkjøringen.
Alternativt kan de krysse fv. 47, og deretter Helganesvegen som er mindre trafikkert. Dette er
derimot en liten omvei, og menneskelig natur tilsier at de fleste vil gå rett frem.
Gang- og sykkelvegen langs europavei 134 og fv.47 er hovedtraseen for sykkel nord – sør på
Karmøy. Behovet for en undergang under Husøyvegen er til stede uten at forelagte planforslag
gjenomføres. Det er derfor ikke forelagte planforslag i seg selv som gjør tiltaket påkrevd.
Forelagt planforslag har et estimert kostnadsoverslag for en ny undergang på 5 – 6 millioner
kroner. Samtidig må Husøyvegen holdes åpen mens anleggsarbeidet pågår. Forslagstiller har gitt
uttrykk for at de mener det er for få boenheter i planforslaget til å stille et slikt krav.
I tillegg inngår Husøyvegen i en KVU – plan godkjent i sommer. Det er derfor konkrete planer
om at noe skal skje med veien, uten at vi vet detaljene om hva. Det er ikke påbegynt planarbeid
ennå, etter det kommunen kjenner til. Det er derimot satt av 120 millioner til utbedring av
Husøyvegen i perioden 2024 – 2029. Det er med andre ord det offentlige som er nærmest til å
gjøre noe med denne veien.
Kommunalsjef teknisk mener at Husøyvegen ikke er en trafikksikker vei for noen parter. Det er i
forelagte planforslag forslag om å gjøre trafikksikringstiltak i eksisterende plankryssing over
Husøyvegen. Dette er et avbøtende tiltak på en eksisterende dårlig situasjon.
Kommunalsjef teknisk ser at en undergang ville løst problemet, men finner at det er vanskelig å
hjemle et slikt rekkefølgekrav i forelagte planforslag uten å gå ut over de rammer som plan- og
bygningsloven og tilhørende forarbeid stiller. Dersom veimyndighetene finner ut at situasjonen
er så kritisk at de ikke kan tillate videre utbygging i området, er kommunalsjef teknisk av den
mening at de må be kommunen nedlegge bygge – og deleforbud for hele området, inkludert
Husøy som generer den problematiske tungtrafikken, inntil det foreligger en løsning.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde. Det er krav til
utarbeidelse av detaljregulering av dette området.
Planområdet ligger ikke innenfor de prioriterte utbyggingsområdene som fremgår av ATP for
Haugalandet. Det ligger derimot langs øyens hovedkollektivakse, innenfor sykkelavstand til
skole, barnehage og sentrum på Avaldsnes. Planområdet er en forlengelse av eksisterende
boligområde på Fiskå, i nærhet til flere arbeidsintensive funksjoner (Husøy havn, Haugesund
lufthavn, Hydro, Gassco mv.).
Tilgrensende reguleringsplaner:
Planforslaget grenser til reguleringsplan 404 Velde, godkjent 4.3.1975. Området er i gjeldende
reguleringsplan vist som industriområde. Det har aldri blitt benyttet til dette. Eiere av området
initierte endring av planstatus for området gjennom kommuneplanen til bolig. De har gått videre
med forelagte detaljregulering og har ingen planer om å drive industrivirksomhet på området.
Teknisk plan - vann- og avløp:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses. Skissen er
vedlagt saken.
Overvann skal ledes til sjøen.
Det er ikke selvfall på tomten, så det må etableres en privat pumpestasjon. Kommunal
avløpsledning ligger i Husøyvegen, og kan tilkobles der.
Beregninger i vannmodulen viser at tilgjengelig kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom
planlagt boligfelt forsynes fra Husøyvegen.
Det er behov for ny trafostasjon i området. Denne skal stå på henvist sted, vist i plankartet med
formål E.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planforslaget oppfyller kommunens norm til lek- og uteoppholdsarealer. Planforslaget har areal
for opparbeidet lekeplass, samt areal for fri lek.
Planområdet ligger i skolekretsen til Håvik barneskole, avstand ca. 2,6 km. Det er gang- og
sykkelveg til denne skolen. Det imidlertid ikke umulig at noen av de potensielle barna i det nye
boligfeltet vil være elever ved Avaldsnes barneskole. De må i tilfelle enten krysse fv. 47 eller
Husøyvegen dersom de skal sykle til skolen. Husøyvegen er nærmere omtalt i eget avsnitt.
Planområdet har direkte gangadkomst til eksisterende gang- og sykkelvegnett langs fv. 47.
Busstopp grenser til planområdet.
Innenfor planområdet er det lagt opp til felles parkeringsareal, der eneboligene nås via interne
gangveier. Dette konsentrerer biltrafikken og gir områder uten biler.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Planområdet er ikke utbygd i dag. Det er et område med blandet ung skog og gressvekster.
Grønne lunger av denne typen er viktige for mange arter, særlig små dyr, edderkoppdyr, bløtdyr
og insekter som kun beveger seg over korte avstander. Utbygging vil medføre tap av
leveområdene for disse artene.
Planforslaget har områder som det ikke skal være inngripen i. Disse er vist som GRØN i
plankartet. Noe av dette vil bli opparbeidet som lekeplass og uteområder (se vedlagte
illustrasjoner). Utenom lekeplass og uteoppholdsplass vil disse områdene fortsatt være
tilgjengelige for diverse små vesen etter utbygging.
Det er ikke registrert arter, miljø eller naturtyper som gjør det nødvendig med spesielle hensyn
etter naturmangfoldloven i planområdet.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Plan- og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven. Listen over oppgavene er omfattende. I et eget punkt er det formulert at
planleggingen skal « fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra
til å forebygge kriminalitet».
Planforslaget har kartlagt støy og luftforurensing. Ut i fra disse kartleggingene, er det foreslått
tiltak i planen for å holde akseptable støynivå i planområdet. Se § 40 for rekkefølgekrav knyttet
til støytiltak. Det er ikke funnet at det er behov for tiltak rettet mot luftforurensing.
Trafikksikkerhet er omtalt under avsnitt om Husøyvegen. Planområdet er ellers i sykkelavstand
til skoler, og i gangavstand til barnehager og dagligvarebutikk. Det legger opp til to ulike
utbyggingsformer, som gir mulighet for en større variasjon i familietyper. Følger en
Helganesvegen (europavei 134) er det kort vei til turområder i indre deler av Karmøy.
Planområdet legger opp til felles lek- og uteareal sentralt i bebyggelsen. Dette reduserer sjansen
for at noen foretar kriminelle handlinger i disse områdene. Biltrafikken har en adkomstvei, som
gjør det lett å holde oversikt over trafikken i området.
Det er gangadkomst fra gang- og sykkelveien langs fv. 47. Dette kan gjøre at det er mindre
oversikt over gående i planområdet. Veid opp mot andre interesser, som trafikksikkerhet for
myke trafikanter og allmennhetens tilgang til sjø, samt at lekeplassen i området vil være den
eneste opparbeidete lekeplassen mellom Fiskå og Veldetun, har tilgjengelighet for gående veid
tyngst i vurderingen.
Saksbehandling:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens §. 12-8. Frist for merknader var satt til 02.05.16. Det er innkommet 7 merknader
til oppstart av planarbeidet.
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen .... 20.04.16
2. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ............... 18.04.16

3.
4.
5.
6.
7.

Fylkesmannen i Rogaland ................................................ 11.04.16
Kystverket .......................................................................... 03.05.16
Statens vegvesen, region Vest .......................................... 29.04.16
Haugaland Kraft ................................................................ 31.03.16 og 09.11.16
Nils J. Bowitz - Øygarden ................................................ 29.04.16

De innkomne merknader er vedlagt.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er et ledd i gjennomføringen av kommuneplanen for
Karmøy. Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det til nå i saksbehandlingen er avdekket forhold
som skulle tilsi at planen ikke bør godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn i den
foreliggende form.
På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk derfor anbefale at hovedutvalg
teknisk og miljø ved 1.gangsbehandling vedtar at det foreliggende forslag til reguleringsplan
legges ut til offentlig ettersyn.
Oversikt over vedlegg:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Kapasitetstester vannmodell
Støyrapport
Illustrasjoner
Skisse til teknisk plan
Brannteknisk vurdering
Soldiagram
Snitt
Merknader
Profil gatetun

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.
Haugaland kraft – 31.03.2016 (vedlegg 14)
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft sine nettanlegg i området.
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Vi gjør spesielt oppmerksom på våre høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Avhengig av planlagt behov for nytt effektuttak, kan det være aktuelt med en ny nettstasjon /
trafokiosk og nye høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Vi vil kunne uttale oss om dette og øvrige nye strømforsyningsanlegg til området når konkrete
planer for dette foreligger.

Haugaland kraft – 09.11.2016 (vedlegg 15)
Ditt vedlagte forslag til trafoplassering er ok for Haugaland Kraft Nett.
Forslagstillers kommentar:
Plassering forevist av kraftlaget er ivaretatt i planforslag. Tilkomst til trafo vil bli sikret med
privatrettslig avtale.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Fylkesmannen i Rogaland – 11.04.2016 (vedlegg 16)
Saken gjelder oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 88/9 m.fl. sørøst for ”flyplasskrysset” i
Karmøy kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhus med
tilhørende anlegg.
Fylkesmannen forutsetter at reguleringen blir utformet i samsvar med gjeldende kommuneplan.
Planen må vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, og natur- og friluftskvaliteter i
området må sikres. Det er viktig at planen sikrer en grønn sone ned mot sjøen som ivaretar
strandsoneverdiene i området. Det må også innarbeides støytiltak i planen som tar stilling til
støy fra tilgrensende industriområde og Karmøyvegen (Fv.47). Grenseverdiene for støy må ikke
bli høyere enn hva støyretningslinjene i T-1442 tilrår.
Forslagstillers kommentar:
Kommuneplanen er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag. Vurdering iht.
naturmangfoldloven er utført, jfr. pkt. 4.5 i denne beskrivelse. Areal lengst ned mot naust/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel langs sjøen er sikret i §§
28 og 35. Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkesmannen i Rogaland v/Kulturavdelinga – 18.04.2016 (vedlegg 17)
Innanfor planområdet er det registrert to automatisk freda kulturminne: ID 127489 og 127498 steinalderbuplasser.
ID 127489 og 127498 Steinalderbuplassar
Steinalderbuplassane med Askeladden ID 127489 og 127498 med fem meters sikringssone, må
markerast på plankartet som omsynssone d) H730 i kombinasjon med LNF-R, eventuelt
grøntområde med tilhøyrande reguleringsbestemming:
Hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner, H730: Innanfor «hensynssone for
båndlegging etter lov om kulturminner finst det to steinalderbuplassar med ID 127489 og 127498.
Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydelegge eller utilbørlig skjemme
kulturminna eller foreta nokon form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og
8. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast med kulturminnemyndigheitene,
jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremjast i form av ei
reguleringsendring.
Området rundt desse kulturminna må markerast med omsynssone c) SOSI-kode H570 rundt
omsynssonane d). Til omsynssone c) må det knytast ei bestemming som sikrar at det ikkje blir
ført opp bygg eller anlegg for tett på dei automatisk freda kulturminna, jf. §3 vedrørande
skjemming. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast med
kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminne §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak
fremjast i form av ei reguleringsendring.
Eit alternativ til å regulere det aktuelle områda til omsynssonar er at tiltakshavar får vurdert
dispensasjonsspørsmålet for busetnadsspora. Saka vert då oversendt Riksantikvaren med ei
tilråding frå Rogaland fylkeskommune og Arkeologisk museum UiS. Det er i ein tidlegare plan -

plan 4015 Reguleringsplan aust for Flyplasskrysset Velde/Karmsund verft, frå 2009 gjeve
dispensasjon frå Kulturminnelova §8.4 ledd, for desse kulturminna (brev frå RA datert
28.09.2009). I og med at den no varsla planen er ein ny plan, vil dette kreve ei ny
dispensasjonsbehandling.
Vi kan allereie no signalisere, som i 2009, at vi vil kunne tilrå ein dispensasjon på vilkår av at det
vert gjennomført naudsynte utgravingar før utbygginga startar. Ei slik utgraving vil måtte
bekostast av tiltakshavar jf. Kulturminnelova §10. Vi ber om ei skriftleg tilbakemelding dersom
tiltakshavar ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet.
Dersom tiltakshavar ønsker å søke om dispensasjon frå fredingsvedtektene vil saksgangen vere
slik: Når Rogaland fylkeskommune får inn planen på offentleg ettersyn vil saka bli oversendt
Riksantikvaren som rette dispensasjonsstyresmakt med kopi til Arkeologisk museum UiS. Først
på dette stadiet i planprosessen har RA eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere dei automatisk
freda kulturminna opp mot dei tiltaka og inngrepa som planen inneber. RA vil vurdere saka,
mellom anna ut frå fylkeskommunens og Arkeologisk museum UiS sine vurderingar og
tilrådingar. Dersom det vert gjeve dispensasjon med vilkår om nærare undersøkingar, må det gå
klart fram av reguleringsbestemmingane i vedteken plan at arkeologiske undersøkingar skal
gjennomførast før dei planlagte tiltaka vert sette i gang. Når planen er vedteken vil ein kunne
gjennomføre undersøkingane, og først på dette stadiet vil RA kunne fastsette endeleg omfang av
og kostnader for dei arkeologiske utgravingane, jf. Lov om kulturminne §10.
Dersom planen er å søke om dispensasjon må ein fjerne ruteskravur (H730) og berre legge inn
omrisset av sjølve fornminnefeltet med Askeladden ID 127489 og 127498 på plankartet.
Vi vil minne om at dersom ein ikkje vel eitt av desse to alternativa, vil det bli reist motsegn til
planen når den kjem på offentleg ettersyn
Forslagstillers kommentar:
Tiltakshaver har vurdert og forkastet å sende dispensasjonssøknad. Det er ønskelig å bevare
kulturminnene. Stenalderboplassene med Askeladden ID 127489 og 127498 inkl. fem meters
sikringssone, er markert på plankartet som båndleggingssone H730_1 og H730_2 i kombinasjon
med grøntområde og med tilhørende planbestemmelser §§ 38 og 39 som sier følgende;
”Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to
aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan
skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidig gjerdes av for ikke
å gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av
teknisk plan.”
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Fylkesmannen i Rogaland v/Regionalplanavdelingen – 20.04.2016 (vedlegg 18)

Varslet område ligger ca. 500 meter sør for Velde med noe service for fremtidige beboere.
Avstand til Avaldsnes er ca. 1,5 kilometer. Området vil ha gode gang- og sykkelveiforbindelser
nord- og sørover langs fylkesvei 47. Her ligger også kollektivaksen med busstilbud. Dette tilsier
en noe høyere tetthet enn for eneboligbebyggelse, dvs. over 2 boliger pr. dekar. Kommuneplanen
gir bestemmelse om 2,5 boliger pr. dekar for arealer som ligger innenfor 300 meters avstand til
kollektivaksen i fv. 47.
Kommuneplanens øvrige bestemmelser forutsettes fulgt i planarbeidet, særlig med hensyn til
kvalitet i boligenes uteområder for alle aldersgrupper.
Fylkesrådmannen forutsetter at natur- og friluftskvaliteter blir ivaretatt, spesielt med hensyn til
tilgjengelighet i strandsonen med grønn sone ned mot sjøen.
Planen må sikre nødvendig støyskjerming, både fra veitrafikken og fra industrien som ligger
nord for planområdet.
Forslagstillers kommentar:
Planområdet har en tetthet på ca. 2,6 boliger pr., som er i tråd med kommuneplanens
bestemmelse for utbyggingsområder inntil kollektivakse.
Kommunens lekeplassnorm legges til grunn for størrelse og kvalitet på boligenes uteområder.
For øvrig vises til kommentarer gitt i pkt. 6.2.11.
Areal lengst ned mot naust-/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie
ferdsel langs sjøen er sikret i §§ 28 og 35.
Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Statens vegvesen – 29.04.2016 (vedlegg 19)
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.
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og
naustområde.
Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 47. Statens
vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til E134, fv. 47 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen hadde møte med utbygger den 10.12.2015. I dette møtet ble det orientert
om planene for området. Statens vegvesen påpekte at kryss mot E134 må reguleres i tråd

med gjeldende håndbøker og vegnormaler.
Kryssutforming:
Kryss til E134 Husøyvegen må utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Krysset må tilfredsstille kravene i vegnormalen til mellom annet radius, stigning og sikt.
Radier og siktsoner skal være målsatte.
Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av krysset mot E134.
Teknisk plan skal utføres i tråd med vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Planen
skal inneholde nødvendig teknisk grunnlag, som for eksempel C-tegninger og plan for
håndtering av overvann, og den skal godkjennes av Statens vegvesen før byggestart.
Tilstøtende planarbeid:
Husøyvegen
Statens vegvesen jobber med oppgradering av E134 Husøyvegen. Gjeldende reguleringsplan
496 Husøyvegen (godkjent 2004) må revideres. I ny reguleringsplan legges det opp til H1
standard med utvidelse av dagens trase. Pr. i dag er det ikke avsatt midler til dette prosjektet
og det er usikkert når planarbeidet vil starte opp.
KVU Haugesund
Det er utarbeidet en KVU rapport for Haugesund som har utstrekning fra E39 Aksdal til E134
Helganesvegen. Denne er under behandling i departementet. Her er det anbefalt konsept 5
som legger opp til enten bruk av dagens trase og ny 2- feltsveg eller 4 felt i dagens trase
Helganeskrysset til Bøkrysset, 60 km og rundkjøringer. Kryssløsning til Husøyvegen er ikke
detaljavklart.
Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen til E134 Helganesvegen
På grunn av Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen – E134 Helganesvegen må byggegrensen
reguleres minimum 30 meter fra vegmidte på fv. 47. Mellom byggegrense og fylkesveg skal
det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens
funksjon i samsvar med reguleringsformålet. Det gjelder bl.a. areal til parkering,
manøvrering av kjøretøy, opphold, lagring, faste installasjoner osv.
Annet:
Strategiske støykart kan sees på www.vegvesen.no. Støykartet for Karmøy kommune viser at
deler av planområdet ligger både i gul og rød støysone i forhold til både fv. 47 og E134.
Trafikkstøy må utredes som del av detaljplanleggingen. Dersom det er nødvendig med tiltak
mot støy må tiltakene vises på plankartet, og planbestemmelsene må stille konkrete krav til
innen- og utendørs støygrense i tråd med T-1442 og angi krav til tiltak.
For å sikre overlapp i pågående planarbeid på både fv. 47 og E134 bes det om tett dialog
med Statens vegvesen i det videre planarbeidet.
Forslagstillers kommentar:
Kryssutforming
I planbestemmelser § 41 er krav til kryssutforming, tegningsgrunnlag og Statens vegvesen sin
godkjenning av planer ivaretatt. Det er sagt; ”Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht.
detaljert teknisk plan. Kryss skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og

skal utføres i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med
E134 Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.”
Byggegrense
Byggegrense mot senter fv. 47 er lagt til 30 m. Arealet mellom byggegrense og fv. 47 er vist som
annen veigrunn. I § 30 er sagt; ” Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.”
Støyhåndtering
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8). Denne
dokumenterer at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 47 og noe punktstøy
fra næring (dog ikke over retningslinjenes krav), samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også
luftforurensning fra biltrafikk er vurdert og avkreftet. Håndtering av støy er ivaretatt i
planbestemmelser § 40. For ytterligere omtale vises til pkt. 6.2.16 i denne beskrivelse.
Annet
Grunnet vegvesenets ønske om dialog i planprosessen så ble det den 18.01.2017 avholdt møte
med Statens vegvesen for å presentere foreløpig prosjekt. Samtidig ble det bedt om en bekreftelse
at det ikke var fremsatt rekkefølgekrav om undergang under Husøyvegen. Bekreftelsen ble
etterspurt grunnet Karmøy kommune sitt spørsmål til dette ved gjennomgang av foreløpig
teknisk skisse.
I påfølgende tilbakemelding dat. 24.02.2017 (vedlegg 20) fremsatte Statens vegvesen
rekkefølgekrav om undergang under E 134 Husøyvegen. Dette kravet ble ikke fremstilt i Statens
vegvesen sitt innspill til planoppstart dat. 29.04.2016.
I senere dialog og møter har vegvesenet opprettholdt sitt krav.
Rekkefølgekravet som Statens vegvesen fremsatte i tilbakemelding den 24.02.2017 gir tiltakshaver
for plansak helt forandrede forutsettinger for å klare å gjennomføre prosjektet. Regulering og
etablering av undergang på en H1-vei er vurdert å være et meget kostbart rekkefølgekrav og
burde vært fremstilt ved oppstart av planarbeid.
Alle parter er nok samde om at det ville vært en trafikksikkerhetsmessig god løsning å få etablert
en undergang for kryssing av E134 for myke trafikanter som ferdes nord/sør langs fv. 47, men en
ser ikke at dette kan være en forholdsmessig kostnad å pålegge et slik marginalt prosjekt.
Husøy er en nasjonal fiskeri- og stykkegodshavn, kryssingen av Husøyvegen er en del av
sykkelnettet på Karmøy, her går også den internasjonale sykkelruten North Sea Cycle Route, som
er en skiltet sykkelrute. Trafikksikkerheten i dette punktet må kunne forventes ivaretatt av
offentlige myndigheter uavhengig av dette prosjekt, da dette er et noe som er av stor betydning
for sikker drift av den nasjonale havnen, sikkerheten for de som allerede bor, går og sykler på
Velde.
Med henblikk på parallelt utførte planendringer i næringsområdet, blant annet saksnr. 126/16 og
saksnr. 24/17 og områderegulering saksnr. 182/16, som alle bidrar til økt aktivitet i
næringsområdet, og som antas å generere økning av ådt i det samme trafikkpunktet som nå er
pålagt som rekkefølgekrav i denne plansak, så er det i kommunens saksfremstillinger uttalt at
planene ikke har konsekvenser for barn og unge. I sak 182/16 er planprogram utarbeidet og

varslet. Pkt. 5.7 i planprogrammet omhandler utredning av de transportmessige følger av utvidet
industri, samt trafikksikkerhet. Det foreligger ikke planbeskrivelse som avklarer hvordan disse
forhold er vurdert, men i kommunens saksfremstilling til denne sak er det sagt; ”Det arbeides fra
flere hold med å oppruste E134 til Husøy. I forhold til det kontinuerlige behov for nye
arbeidsplasser og etablering av næringsvirksomhet som det er i regionen, ser teknisk sjef det som
mindre ønskelig at det blir stilt rekkefølgekrav om opprusting av E134 før nyetablering. Det er
dessverre slik at det vil gå noen tid før målet er nådd for ønsket standard på E134.” Etter hva vi
kan se så har Statens vegvesen ikke fremsatt rekkefølgekrav/kommet med innsigelse i disse saker.
Det bes med dette om forutsigbarhet, lik behandling og forholdsmessighet.
Når det gjelder forutsigbarhet; et slik omfattende krav som fremstilt i et innspill til planoppstart
ville kunne medført at tiltakshaver ikke brukte tid og penger på å videreføre planarbeidet.
Når det gjelder likhetsprinsippet; det kan ikke være slik at det er kun de som genererer myke
trafikanter i en planprosess som pålegges et rekkefølgekrav. Kravet må også pålegges de som
genererer tungtrafikken, jfr. her omtalte parallelt utførte reguleringsendringer/områdeplan.
Forholdsmessighet; et slik marginalt prosjekt kan ikke pålegges en så omfattende kostnad som
regulering og etablering av undergang under E 134 genererer.
Veikonsulent Ing. John Alvseike har pva. tiltakshaver for plansak konkludert med at det er
gjennomførbart å etablere undergang i dette kryssningspunkt. Det er gjort en foreløpig
kostnadsberegning på 5 – 6 millioner. Noe av kostnader kommer av at det ligger VA- og
gassledninger i krysningspunktet. Samtidig må Husøyvegen holdes åpen for trafikk/omlegges
mens anlegg pågår.
Det gjøres oppmerksom på at det er vist trafikksikker tilkomst til planområdet for myke
trafikanter ved å koble en gang-/sykkeladkomst fra planområdet direkte til eksisterende gang/sykkelvei som følger fv. 47. Skolekretsen som planområdet sokner til er Håvik barneskole. Det er
trygg skolevei sørover fra planområdet og frem til barneskolen ved at det er undergang for
kryssing av fv. 47 i ”Møllesvingen”. Samtidig er det lagt inn rekkefølgekrav om
trafikksikringstiltak ved myke trafikanters krysning av E134 mot nord. I bestemmelser er sagt;
”Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset
E134/fv. 47, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht. byggeplan godkjent
av Statens vegvesen.”
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Kystverket – 03.05.2016 (vedlegg 21)
Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale
forventningene skal følges opp av kommunen og legges til grunn i utarbeidelsen av planer.
Kystverket vil særlig trekke frem følgende forventninger ”fylkeskommunene og
kommunene i samarbeid med statlige fagmyndigheter bidrar til at godsterminaler og havner
utvikles som effektive logistikknutepunkt, og at det i planlegging av sjøområder tas hensyn
til farledene for skipstrafikken” samt at ”det tas hensyn til bedrifters og næringers behov for

beliggenhet og egnede arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og
verneinteresser”.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er ”å tilrettelegge gnr. 88 bnr. 9 for frittliggende og
konsentrert småhus med tilhørende anlegg, så som; adkomst, parkering, lek og renovasjon.
Kjøreadkomst til planområdet er tenkt tilrettelagt fra E134 (Husøyvegen), mens adkomst for
myke trafikanter er tenkt tilrettelagt fra gang- og sykkelvei som følger Fv. 47. Til naustområdet
som ligger øst for planområdet skal det tilrettelegges for adkomst, parkering og snu mulighet”.
Planområdet ligger helt inn til næringsområdet på Husøy, og må benytte areal regulert til næring
for å etablere tilførselsveg til område som er tiltenkt konsentrert småhusbebyggelse. Til tross for
at det kan være attraktivt å etablere bebyggelse ned mot sjø er det viktig at en i planleggingen er
bevisst på å holde aktiviteter som er vanskelig å forene mest mulig adskilt, som for eksempel
boligområder og industri-/ næringsaktivitet.
Husøy er en av 32 stamnettshavner langs kysten, som har særlig betydning i transportnettet.
Havneområdene er viktige trafikknutepunkt mellom sjøvertsferdsel og landtransport. I nasjonal
havnestrategi ønsker regjering blant annet å fokusere på utviklingen av effektive, intermodale
knutepunkt. Det er en statlig målsetting at en større andel av godstransporten skal gå sjøveien. I
den forbindelse er det viktig at forholdene blir lagt til rette for effektive og sikre
transportløsninger mellom land og sjø. Havneområdet på Husøy ligger sentralt til i forhold til
hovedleden, som går langs kysten. I utviklingen av Husøy som logistikk-knutepunkt er tilgangen
til tilstrekkelig og egnede areal, samt gode vegløsninger i Husøyområdet viktig.
Industri-/ næringsvirksomhet medfører aktivitet på tider som kan oppfattes som et problem av
naboene dersom en har bebyggelse for tett inn på slike områder. Og det kan medføre uønskede
negative konsekvenser/ begrensninger for næringsutviklingen i området. Kystverket anbefaler
kommunen å legge vekt på næringsutvikling i Husøyområdet og ikke konsentrert
småhusbebyggelse.
Forslagstillers kommentar:
Hjemmelshaver UMOE EIENDOM VEST AS har ikke intensjoner om utvidelse av næring på
dette arealet, og har initiert og fått gjennomført omreguleringen til boligformål i
kommuneplanen. De har med den bakgrunn ikke ønske om å utvide sin aktivitet i denne retning.
Tiltakshaver for plansak forholder seg til kommuneplanen som har avsatt planområdet for
boligbebyggelse, samt til oppstartsmøte med Karmøy kommune hvor det er gitt klarsignal til
oppstart av dette planarbeid. Nettopp boligområdets nærhet til Husøy er vurdert som positivt
for etablering av boliger, da økt antall arbeidsplasser samtidig genererer et boligbehov.
Planområdet har den samme avstanden til Husøy som eksisterende boligområder på Velde.
Pågående utvidelse av Husøy ligger betydelig lenger øst, vendt vekk fra planområdet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Nils J. Bowitz-Øygarden (vedlegg 22)
På vegne av eiere av strandlinjen (88/6,88/5,88/4,89/1,84/48,84/3,84/7) fremmes følgende innspill
til oppstart av planarbeid 88/9 mfl.

Vi har mottatt deres skriv datert 21.03.2016, med foreslått område til regulering. Det skrives i
brevet at dette planarbeidet er i samsvar med kommuneplan. Dette er feil.
Politisk vedtak er i planen som følger:
”SAKSPROTOKOLL – PLAN 670 – KOMMUNEPLANEN 2012 – 2023 /HØRING OG OFFENTLIG
ETTERSYN
MAPPE 2
Formannskapet behandlet saken den 13.04.2015, saksnr. 42/15.
Vedtak:
3-23 I/L/K-område, 19 da sør for Karmsund Verft ved flyplasskrysset, omdisponeres til bolig i
samsvar med tidligere innsendte reguleringsplanforslag. Ny reguleringsplan utarbeides av
grunneierne i fellesskap for området.”
I dette området er det tidligere sent inn to reguleringsplanforslag et i 2002 og siste i 2008. Nytt
forslag skal da etter vår oppfatning utarbeides arealmessig basert på begge tidligere innsendte
forslag og utarbeides av grunneierne i fellesskap.
Dette innebærer at våre områder inkludert ca. 6 da utfylling i sjø medtas i planen.
Vedlagt kopi av innsendt reguleringssak fra 2002, samt forslag fra oss der vårt område er medtatt
i planen.
Forslagstillers kommentar:
Hjemmelshaver av planområdet, Umoe Eiendom Vest AS har i brev dat. 28.10.2016 (vedlegg 23)
kommet med tilsvar til Nils J. Bowitz-Øygarden. Nedenfor følger tilsvar gjengitt.
” BAKGRUNN
Odd Hansen prosjekt (OHP) har inngått en intensjonsavtale med undertegnede hjemmelshaver,
Umoe Eiendom Vest AS (UEV), som innebærer utvikling av gnr. 88 bnr. 9 på Velde (beliggende
sørøst for "flyplasskrysset"), til boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Odd Hansen
Prosjekt AS har startet opp detaljplanarbeid for eiendommen, med frist for å levere innspill til
02.05.2016.
UEV er blitt gjort oppmerksom på at Nils J. Bowitz-Øygarden med flere har levert innspill datert
29.04.2016 (vedlegg 1) hvor det er påstått at foreliggende planarbeid ikke er i samsvar med
kommuneplanen, samt at innspillers arealer inkludert 6 daa fylling ut i sjøen må medtas i planen.

FAKTA
Innspiller har vist til et ikke vedtatt reguleringsforslag fra 2002, som for lengst er blitt lagt dødt. I
denne saken var UEV en av hjemmelshaverne som den gang kunne sett for seg utfylling i sjø og
etablering av kaianlegg i dette området.
Med bakgrunn i dagens konjunkturutvikling og nedgang i verftsindustrien så ble gnr. 88 bnr. 9,
etter innspill fra UEV, søkt omdisponert og vedtatt som boligformål i

"Kommuneplanen for Karmøy 2014- 2023". UEV har dermed ikke lenger et ønske om utfylling og
kai etablering. Kommuneplanen tilrettelegger heller ikke for utfyllinger i sjø inntil, eller i
planområdet.
OHP har vært i oppstartsmøte for planarbeid med Karmøy kommune. Av møtereferatet fremgår
at planarbeidet er i tråd med kommuneplanen (vedlegg 2). Utvikling av innspillers områder kan
fremtidig utføres, dog uavhengig av UEV's arealer. Det er fra UEV's side ikke ønskelig å legge
opp til utvikling av arealer i strid med gjeldende kommuneplan, og som av den grunn medfører
en annen og betydelig mer komplisert, tidkrevende og fordyrende planprosess.
Det vises samtidig til at innspiller pr. dd. ikke har veirett over gnr. 88 bnr. 9. Dog vil
planforslaget tilrettelegge for fortsatt tilkomst til eksisterende naustområde/eiendommer i
strandsonen. Ved evt. fremtidig utvikling av naboeiendommene til annet formål enn
naustområde må utvikler i slikt tilfelle finne en annen adkomstløsning.
KONKLUSJON
Med bakgrunn i momenter som her er omtalt så vil planarbeidet videreføres av vår avtalepartner
OHP i samme omfang som det ble startet opp med. lnnspillerne har fortsatt full anledning å kjøre
sin egen planprosess i strid med nylig vedtatt kommuneplan, i tilfelle Karmøy kommune går inn
for slikt planarbeid.”
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
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Planbestemmelser
Plannr. 4070 – Detaljregulering for VELDE Gnr. 88 bnr. 9 m.fl.
HTM 05.11.19
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på detaljplankartet er
vist med planavgrensning.

Området reguleres til følgende formål:
I.

Bebyggelse og anlegg
a. Boligbebyggelse - konsentrert småhus
b. Boligbebyggelse – frittstående småhus
c. Industri/lager
d. Renovasjonsanlegg
e. Energianlegg – trafo
f. Avløpsanlegg - pumpestasjon

II.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a. Kjørevei
b. Adkomst
c. Gatetun
d. Gangadkomst
e. Parkering
f. Annen veigrunn – tekniske anlegg
g. Annen veigrunn – grøntanlegg

III.

Grønnstruktur
a. Grønnstruktur
b. Turvei

IV.

Hensynssone
a. Sikring frisikt
b. Sikring oppmerksomhetsfelt

c. Båndlegging kulturminner
d. Hensyn støy

V.

Rekkefølgebestemmelser

VI.

Fellesbestemmelser

I. Bebyggelse og anlegg
a. Konsentrert småhus (KS)
§1.

I område KS tillates oppført konsentrert småhus i form av horisontal/vertikaldelte flermannsboliger med tilhørende bodanlegg. Det skal etableres
min. 20 boenheter i område KS.

§2.

Tillatt maks byggehøyde for flermannsbolig er angitt med kotehøyde på
plankart.
Tillatt maks byggehøyde for bodanlegg er 3,5 m fra gjennomsnittlig planert
terreng.

§3.

Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet.
Det tillates overskridelse for takoverbygg ved innganger og for terrasser på
terreng.

§4.

Det skal etableres min. 8 kvm privat skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal
for hver boenhet.

§5.

For hver boenhet i område KS skal det etableres 3 sykkelparkeringsplasser,
hvorav min. 2 plasser skal være felles gjesteparkering ved boligens adkomst
og 1 plass kan være i sportsbod.

b. Frittstående småhus (FS)
§6.

I område FS tillates oppført frittstående småhus med tilhørende bod.

§7.

Tillatt maks byggehøyde for bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert
terreng.
Tillatt maks byggehøyde for bod er 3,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert
terreng.

§8.

Areal innenfor grense for ”planlagt bebyggelse” tillates utnyttet i sin helhet.
Det tillates overskridelse for takoverbygg ved innganger, for terrasser på
terreng, samt for støyskjermer.

§9.

Det skal etableres min. 15 kvm privat skjermet/støyskjermet uteoppholdsareal
for hver bolig.

c. Industri/lager (I/L)
§10.

Innenfor område I/L skal det oppføres bygninger for industri/lager.

d. Renovasjonsanlegg (R)
§11.

Innenfor område R skal det oppføres renovasjonsanlegg for oppstilling av
renovasjonsdunker. I forbindelse med anlegget skal det avsettes plass for
postkasser.

§12.

Renovasjonsplassen er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.

e. Energianlegg – trafo (E)
§13.

Innenfor område E skal det oppføres trafo.

§14.

Område for trafo er offentlig.

f. Avløpsanlegg – pumpestasjon (K)
§15.

Innenfor område K skal det oppføres pumpestasjon.

§16.

Område for pumpestasjon er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a. Kjørevei (V)
§17.

§18.

Innenfor område V skal det etableres kjørevei til byggeområdet. Asfaltert
bredde 5 m.
V er felles for rettighetshaverne av område KS, FS, rettighetshaver av
eiendommen 88/9, og rettighetshaverne av naust-/sjøeiendommene 84/53,
83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5 og 88/63. Disse i
fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av V.

b. Adkomst (A1 – A2)
§19.

Innenfor område A1 – A2 skal det etableres adkomst til eiendommen 88/9.

c. Gatetun (GT)
§20.

Innenfor område GT skal det etableres gatetun som skal fungere som adkomst
til boliger, naust-/sjøeiendommer, samt som skal brukes som snuareal fra
parkering. Asfaltert bredde 6,5 m.

§21.

Gatetun er felles for rettighetshaverne av område KS, FS og naust/sjøeiendommene 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5
og 88/63. Disse i fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av GT. Tilkomst
via GT til naust-/sjøeiendommer forutsetter at eiendommene brukes til
naustbebyggelse.

d. Gangadkomst (G)
§22.

Innenfor område G skal det etableres gangadkomster. Asfaltert bredde 3 m.

§23.

Gangadkomster er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.

e. Parkering (P – P1)
§24.

Innenfor område P og P1 skal det etableres parkeringsplasser.

§25.

Område P er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.

§26.

Område P1 er felles for rettighetshaverne i inntilliggende naust-/sjøeiendommer.,
men skal til enhver tid være åpen og tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel i
strandsonen.

f. Annen veigrunn – tekniske anlegg (AVT)
§27.

Innenfor område AVT kan det etableres frisiktsoner og påkrevde murer, rekkverk,
skråninger og skjæringer.

g. Annen veigrunn – grøntanlegg (AVG)
§28.

Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.

§29.

Annen type tiltak (graving og lign.) er forbudt for å ivareta kulturminne beliggende
i båndleggingssone H730_1 (jfr. pkt. §§ 36 og 37).

III.

Grønnstruktur

a. Grønnstruktur (GRØN, GRØN1, GRØN2)
§30.

Område GRØN er buffer mot industri/lager i nord. Innenfor område GRØN skal det
etableres grøntanlegg.
Arealer belagt med båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og
GRØN2 skal brukes for frilek/rekreasjon i naturtilstand, for å ivareta kulturminner
beliggende i sonene (jfr. pkt. §§ 36 og 37). Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides
som kombinert nærlek/kvartalslek med parkmessig oppholdsareal.
Opparbeidet nærlek/kvartalslek skal totalt være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i
nærlek/kvartalslek skal være samstemt med krav i kommunalteknisk norm.

§31.

GRØN, GRØN1 og GRØN2 er felles for rettighetshaverne i KS og FS.

b. Turvei (TV)
§32.

Innenfor område TV skal det etableres terrrengtilpasset turvei med enkel
opparbeidelse/grusdekke.

§33.

Turvei er felles for rettighetshaverne i KS og FS, men skal til enhver tid holdes åpen
og tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel i strandsonen.

IV.

Hensynssone

a. Sikring frisikt
§34.

Det skal til enhver tid opprettholdes frisikt i sonene i 0,5 m høyde over tilstøtende
vegs planum.

b. Sikring oppmerksomhetsfelt
§35.

I H190_1 – H190_4 skal det etableres fartsreduserende oppmerksomhetsfelt. Omfang
og utforming skal fremgå av teknisk plan.

c. Båndlegging kulturminner
§36.

Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner H730_1 – H730_2
ligger det to steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette i
gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller
foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må på førehand avklaras med

kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike
tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.
§37.

Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig
gjerdes av for ikke å gjøre inngripen i kulturminner ved gjennomføring av planen.
Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av teknisk plan.

d. Hensyn støy
§38.

Det vises til vurdering utført av Siv. ing. Bjørn Leifsen dat. 07.08.2018 Området er
støyutsatt.
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012 skal følges.
Innendørs støynivå i boliger skal ikke overstige Lden 30 dBA, privat støyskjermet
areal og areal for felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1 skal ikke overstige
Lden 55 dBA.
Det må dokumenteres at hver leilighet i KS har min. 8 kvm privat støyskjermet
uteareal og at hver bolig i FS har min. 15 kvm privat støyskjermet uteareal, jfr. §§ 4
og 8.
Før det gis igangsettingstillatelse i planområdet må det dokumenteres at innen-/ og
utendørs støynivå ligger innenfor tillatte grenseverdier.
Evt. påkrevd tiltak skal være ferdigstilt før det
boenheter/uteoppholdsområde som tiltaket skjermer for.

gis

brukstillatelse

til

V. Rekkefølgebestemmelser

§39.

Tekniske anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er
godkjent av Karmøy kommune.
Av teknisk plan skal det fremgå en samlet OV-løsning for hele planområdet.
Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan. Kryss
skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd
med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.
Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord
i krysset E134/Fv. 47, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht.
byggeplan godkjent av Statens vegvesen.

Tekniske anlegg, kryss med E134 Husøyvegen og sikring av myke trafikanters
plankryssing av E134 Husøyvegen skal være ferdigstilt og godkjent av hhv.
kommune og vegvesen før det gis brukstillatelse til nye boliger i planområdet.

§40.

Utomhusanlegg skal opparbeides iht. situasjonsplan M1:200 som er godkjent
av Karmøy kommune.
Situasjonsplanen skal vise:
- bygningers plassering
- murer/gjerder/støytiltak med høydesetting
- inndeling av felles parkeringsanlegg
- sykkelparkering (område KS)
- utforming av felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1, innredning med
spesifisert utstyr iht. kommunalteknisk norm. Utstyr skal tilpasses forskjellig
alders-/funksjonsnivå.
- utforming av renovasjonsplass
- planting av fellesareal, pollen-/og giftfri beplantning
- belysning av fellesareal
- fysisk sperring
Anlegg skal være ferdigstilt og godkjent av Karmøy kommune før det gis
brukstillatelse for nye boliger i planområdet.

VI.

Fellesbestemmelser

§41.

Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og
uterom. Bebyggelsens utforming, materialbruk og fargesetting skal gis et helhetlig
uttrykk.

§42.

I planområdet tillates det oppført støttemurer, sikringsgjerder og støyskjermer
utenfor grense for planlagt bebyggelse som vist i byggeområder, dvs. i
eiendomsgrense, inntil vei V, inntil gatetun GT, inntil gangadkomst G, samt internt
i byggeområde KS og FS.

§43.

Byggegrense mot sjø for boliger fremgår av §§ 3 og 8. Byggegrense for øvrige tiltak i
100-m:s sonen er sammenfallende med planens avgrensning (herunder fradelinger
og byggemodning av regulerte arealer). Overvannsledning beliggende utenfor
planområdet tillates lagt ut i sjøen til påkrevd dybde iht. godkjent teknisk plan.

§44.

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,
jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

§45.

Ved evt. deponering av jordmasser fra planområdet til andre lokaliteter skal det
påsees at eventuelle planteskadegjørere/organismer iht. «Forskrift om fremmede
organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg 1» ikke blir spredt.

Seksjon for kulturarv

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:
Deres ref.:

KARMØY KOMMUNE
Statsråd Vinjes gate 25
4250 KOPERVIK

09.10.2019
2019/25502
9
Marianne Enoksen

Karmøy kommune – gnr 88 bnr 9 – Detaljregulering – Velde – Plan 4070 – Ny uttale
vedrørende hensynssone 11-8 c) H570
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og vårt brev datert 13.06.19. Det ble i
dette brevet fremmet administrativ innsigelse til planen som ligger på offentlig ettersyn på
grunn av manglende oppfølging av våre innspill til planen. Det gjaldt mangelfull ordlyd i
planbestemmelsene knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 og manglende hensynssone 118 c) H570.
Vi har mottatt nye opplysninger som viser uformell korrespondanse mellom tidligere
saksbehandler og Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS som har foregått etter at
vår uttale med innspill til planen ble sendt. Det ble i den forbindelse gjort nye vurderinger
av behovet for hensynssone 11-8 c) H570, og besluttet at det likevel ikke ville være behov
for en ytterligere hensynssone omkring de gjeldende kulturminnene.
På bakgrunn av denne informasjonen vil vårt tidligere varsel om administrativ innsigelse til
søknaden dersom hensynssone H570 ikke er innarbeidet i arealdelen av planen og i
planbestemmelsene frafalle. I tilsendte opplysninger er det også lagt ved reviderte
planbestemmelser.
Vi vil likevel understreke at eventuelle funn av hittil ukjente automatisk freda kulturminner
ved gjennomføringen av tiltaket straks må varsles til Rogaland fylkeskommune, og alt
arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/nærmere dokumentert funnet,
jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Med hilsen
Kate I J Syvertsen
Seksjonsleder
Marianne Enoksen
rådgiver
Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet
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Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Ann Kristin Kro, 51568858

Uttale til offentlig ettersyn av plan 4070, detaljregulering for gnr./bnr. 88/9
Velde, Karmøy kommune
Vi viser til Karmøy kommunes oversending datert 24.05.2019.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg på Velde, del
av gnr./bnr. 88/9. Planforslaget legger til rette for totalt 33 boenheter. Planområdet er uregulert og
er i kommuneplanen avsatt til bolig.
Uteoppholdsareal
Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen. Planen må sikre tilstrekkelige og gode nok lekearealer for barn i planområdet, samt
at disse er sikret mot forurensing, støy og trafikkfare. Arealene som avsettes til lek må oppfylle de
kvalitetsmessige kravene som går frem av punkt 5 bokstav b i retningslinjene.
Planbestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m². Fylkesmannen
har faglig råd om at minimumskravet til areal avsatt til nærlek/ kvartalslek er i samsvar med
regionalplan for areal- og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet). Retningslinjene for mer
enn 25 boenheter setter krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på minimum 1500m².
Boligtetthet
Planforslaget legger opp til utbygging av 33 boenheter, fordelt på tre seksmannsboliger og 15
eneboliger. Fylkesmannen har faglig råd om å innarbeide minstekrav til antall boliger i
bestemmelsene, slik at en sikrer arealutnyttelsen i henhold til ATP – Haugalandet og
kommuneplanen.
Parkering
Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging om at transportveksten skal
skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for god
dekning av sykkelparkeringsplasser og restriktive føringer for bilparkering. Vi har på denne bakgrunn
faglig råd om at det blir lagt til rette for 2-3 sykkelparkeringsplasser per bolig, og at gitt antall
sykkelparkeringsplasser sikres i bestemmelsene for alle boligene.
Støy
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Vedlagt støykart viser at deler av planlagt boligområde ligger i gul til dels rød støysone. Dette vil gi
redusert boligkvalitet, og det er i slike områder viktig at det blir utarbeidet planbestemmelser med
grenseverdier og avbøtende tiltak. Vi viser til utarbeidet støyrapport datert 07.08.2018. Vi anbefaler
at avbøtende tiltak er i tråd med anbefalingene rapporten viser til.
Natur og friluftsliv
Det er svært positivt at det er lagt inn grøntområde mot sjøen og at allmenhetens frie ferdsel langs
sjøen dermed er sikret. Det ville også være positivt om en kan tilrettelegge for turvei videre på
område P1.

Med hilsen
Ragnhild Christine Utne Askeland
seniorrådgiver

Ann Kristin Kro
planrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001

Stavanger

Seksjon for kulturarv

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:
Deres ref.:

KARMØY KOMMUNE
Statsråd Vinjes gate 25
4250 KOPERVIK

04.07.2019
2019/25502
3
Marianne Enoksen

Karmøy kommune - gnr 88 bnr 9 - Detaljregulering - Velde - Øst for flyplasskrysset Plan 4070 – uttale til offentlig ettersyn
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og deres brev datert 24.05.19.
Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende parkering,
uteoppholdsareal m.m. Totalt legger planforslag til rette for 3 seksmannsboliger og 15
eneboliger, totalt 33 boenheter. Planforslaget omfatter areal som i kommuneplanen er vist
som boligområdet.
I oppstartsvarselet ble enkelte forhold særlig kommentert: boligtetthet, uteoppholdsareal
og tilgjengelighet til strandsonen. Fylkesrådmannen hadde også innspill til automatisk
freda kulturminner.
Boligtetthet
Minstekrav til boligtetthet er en viktig forutsetning for å nå mål i regionalplan for areal- og
transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet) om korte avstander og ønske om mer
miljøvennlig transport. I saksframstillingen til kommunen er det oppgitt at boligtettheten er
2,7 boliger pr dekar. Dette er, etter fylkesrådmannen sin vurdering en grei tetthet i dette
området. Fylkesrådmannen savner likevel at minstekrav til antall boliger også blir
innarbeidet i bestemmelsene. Slik bestemmelsene nå er utformet, er det åpnet for at et
visst antall boenheter blir etablert, men bestemmelsene stiller ikke krav om minimum antall
boliger som skal etableres. Fylkesrådmannen gir faglig råd om at bestemmelsene sikrer
at planlagt antall boenheter faktisk blir oppført
Uteoppholdsareal og kulturminnevern
Uteoppholdsareal (GRØN 1 og 2) ligger delvis innenfor hensynssone – båndlegging etter
lov om kulturminner. Forhold knyttet til kulturminnevern, kan i denne saken påvirke
størrelse og utforming av felles uteoppholdsareal. Det er derfor viktig at disse temaene blir
sett under ett.
Generelt om størrelsen på uteoppholdsareal
ATP – Haugalandet setter krav til uteoppholdsareal. 33 boligenheter som her er planlagt
gir krav om til sammen 1650 m2 felles uteoppholdsareal, 50 m2 pr boenhet. Av disse skal
minimum 150 m2 være nærlekeplass. Retningslinjer i ATP – Haugalandet for mer enn 25
boenheter gir videre krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på 1500 m2.
Bestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m2.
Fylkesrådmannen gir faglig råd om at minstestørrelse, jfr krav i ATP – Haugalandet for
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nærlekeplass og områdelekeplass/ kvartalslekeplass blir innarbeidet i bestemmelsene.
Total størrelse på grønnstruktur, unntatt f_GRØN3 er oppgitt å være rundt 2,3 dekar. Dette
er godt innenfor krav til felles uteoppholdsareal, jfr ATP – Haugalandet. Noe av dette
arealet er avsatt som båndlegging etter lov om kulturminner. Fylkesrådmannen legger til
grunn at krav til uteoppholdsareal også blir oppfylt dersom det blir innarbeidet
hensynssone – jfr krav under, eller ved at det blir innvilget dispensasjon.
Kulturminnevern
I fylkesrådmannens innspill til detaljreguleringsplanen, datert 18.04.16, ble det fremmet
krav om å regulere to automatisk freda steinalderboplasser med ID 127489 og 127498
med 5 meters sikringssoner som hensynssone 11-8 d) H730 med tilhørende
bestemmelser i reguleringsplanen. Videre ble det også fremmet krav om å markere
området rundt de automatisk freda kulturminnene som hensynssone 11-8 c) H570 i
plankartet med tilhørende bestemmelser i reguleringsplanen. Alternativet til bevaring av
kulturminnene gjennom regulering til hensynssoner er å få vurdert
dispensasjonsspørsmålet for bosetningssporene. Det ble signalisert at fylkesrådmannen
vil kunne tilrå en slik dispensasjon på vilkår av at det gjennomføres nødvendige
arkeologiske utgravinger før utbygging starter.
I detaljreguleringsplanen som er mottatt på offentlig ettersyn er ordlyden i bestemmelsene
knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 mangelfull. Hensynssone 11-8 c) H570 er ikke tatt
med i plankartet eller i bestemmelsene, og det er lagt opp til bygging av bygg og vei tett
inntil hensynssonene 11-8 d) H730. På bakgrunn av dette ser fylkesrådmannen seg
nødt til å reise administrativ innsigelse til detaljreguleringsplanen slik den
foreligger.
Innsigelsen kan imidlertid bortfalle dersom en innarbeider følgende
reguleringsbestemmelse for hensynssone 11-8 d) H730:
Hensynssone 11-8 d) – båndlegging etter lov om kulturminner (sosikode H730)
Innenfor «hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner» ligger to
steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette igang noen form
for tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene. Det er ikke lov
til å foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd,
jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i form av en
reguleringsendring.
Videre må hensynssone 11-8 c) innarbeides i reguleringsplanens arealkart, samt i
planbestemmelsene. I 2002 evaluerte Rogaland fylkeskommune tilstanden for
arkeologiske kulturminner innenfor områder regulert til spesialområde bevaring i noen
utvalgte kommuner. Det ble undersøkt om kulturminnene etter reguleringen til
spesialområde bevaring hadde vært utsatt for skade, tildekking, slitasje eller utilbørlig
skjemming. Undersøkelsen viser at så mange som 57% av de aktuelle kulturminnene har
blitt utsatt for en uakseptabel høy grad av negativ påvirkning. I rapporten blir det blant
annet konkludert med at ”det synes […] å være en fordel å regulere store områder, da de
største spesialområdene klarer seg litt bedre enn resten”. For å minske faren for skader på
kulturminnet må hensynssone 11-8 c) benyttes for å utvide buffersonen rundt kulturminnet.
Hensynssone 11-8 c) skal vises på plankartet med sosikode H570, i kombinasjon med
grønnstruktur- underformål natur. Se vedlagt kart med foreslått avgrensing av

hensynssone 11-8 c). Formålet med hensynssonen er å hindre skader på kulturminnene,
og å redusere/ hindre skjemming ved at det oppføres bygg, infrastruktur og andre inngrep
tett inntil de automatisk freda kulturminnene. Dette innebærer at en må finne andre
løsninger for utforming av infrastruktur og oppføring av enkelte bygg som pr. i dag er
planlagt tett inntil H730. Reguleringsbestemmelsen for 11-8 c) åpner opp for at kravet om
områdelekeplass/ kvartalslekeplass kan oppfylles innenfor arealet som båndlegges av
hensynssonen. Utforming av lekeplass og installasjoner knyttet til denne må avklare med
kulturminnemyndighetene før igangsetting. Følgende reguleringsbestemmelse for
hensynssone 11-8 c) må innarbeides i planen:
Hensynssone 11-8 c) – bevaring kulturminner og kulturmiljø (sosikode H570)
Hensynssone 11-8 c) omfatter vernesone for automatisk freda kulturminner markert som
H730. Det er ikke tillatt å oppføre bygg eller anlegg innenfor området. Det forutsettes
videre at eventuelle mindre installasjoner i området skal ha en god landskapstilpasning av
hensyn til nærliggende, automatisk freda kulturminner. Det vil være mulig å lage tursti,
sette opp benker osv. innenfor området, men alle tiltak innenfor hensynssone 11-8 c) må
avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i
form av en reguleringsendring.
Alternativt til innsigelsen kan tiltakshaver få vurdert dispensasjonsspørsmålet for de
automatisk freda kulturminnene. Saken blir da oversendt Riksantikvaren med en tilrådning
fra fylkesrådmannen og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Som nevnt
innledningsvis, vil fylkesrådmannen kunne tilrå at en dispensasjon gis på vilkår av at det
gjennomføres arkeologiske undersøkelser i forkant av utbygging.
Fylkesrådmannen ber om å få tilbakemelding raskest mulig dersom tiltakshaver ser at
endring av planen for å unngå konflikt med de automatisk freda kulturminnene ikke lar seg
gjøre og derfor ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet. Vi vil dermed sende saken til
Riksantikvaren som er rette dispensasjonsmyndighet.
Med hilsen
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E134/ FV. 47 - UTTALE TI L OFFENTLIG ETTERSYN- PLAN 4070 DETALJREGULERI
NG FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET
– 88/9
Statens vegvesen viser til brev datert 24.05.201 9. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for boligbebyggelse

med tilhørende anlegg.

Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 47. Statens
vegv esen sine interesser i denne saken er knyttet til E134 , fv. 47 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen har hatt u tstrakt dialog med ti l takshaver og kommunen i planprosessen.
Våre merknader til oppstart er i hovedsak ivaretatt i planf orslaget. I planbestemmelsene

§

41 står det:

Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan. Kryss skal
utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd
med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert t eknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.
Statens vegvesen legger til grunn at forslagsstiller
kryssutforming

har detalj tegnet k rysset og undersøkt at

i henhold til vegnormalens krav er gjennomførbart.

godkjenne teknisk plan må tekniske krav til kryssutforming

Før Statens vegvesen kan

være tilfredsstillende.

Etter uttale til oppstart har Statens vegvesen fremsatt et nytt krav til planarbeidet; etablering
av undergang under E134 Husøyvegen. Det te kravet er ikke hen syntatt i planforslaget,
det er ikke innarbeidet rekkefølgekrav til undergang i planbestemmelsene.

og

På grunn av flere

større pågående og planlagte planarbeid for vegnettet i området (Kommunedelplan

fv. 47

Veakrossen - E134 Helganesvegen , KVU Haugesund , E1 34 Husøyvegen) og uavklarte forhold
omkring framtidig plassering av traseer og kryss, frafaller Statens vegvesen kravet om
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undergang under E134 Husøyvegen . Det forutsettes at rekkefølgekravet

til «t rafikksikring

av

myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv. 47 »
gjennomføres i henhold til planbestemmelsene

§ 41 .

Statens vegvesen har ikke andre merknader til planforslaget.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik
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UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR
VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - KARMØY KOMMUNE
Vi viser til brev mottatt 24.05.2019 om detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset.
Formålet med planen er å legge til rette for frittstående eneboliger og konsentrert bebyggelse i
form av 6-mannsboliger, samt tilrettelegging for kjøreadkomst til boligfeltet og tilrettelegging for
myke trafikanter.
Mattilsynet ser det som positivt at det er utført en kapasitettest på vann til området. Testen viste at
det var tilstrekkelig med slokkevann til planområdet hvis det ble forsynt med vann fra vannledning i
Husøyvegen. Mattilsynet går da ut ifra at det er nok drikkevann til planområdet.
Vi ser det også som positivt at opparbeiding av tekniske anlegg (Veianlegg og VA) er lagt inn i
rekkefølgebestemmelser.
Skulle det bli aktuelt å flytte på jordmasser bør det bli vist hensyn slik at man unngår spredning av
eventuelle planteskadegjørere.
Utover dette har vi ingen flere merknader til saken.
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førsteinspektør
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Hagland fremmet følgende forslag:
Plan 4070 vedtas ikke. Ny helhetlig plan for området utarbeides, der alle grunneierne i området, avsatt til
boligformål i kommuneplanen, gis anledning til å delta i planarbeidet slik at de får en reell mulighet til å
utvikle sine eiendommer.
Veiforbindelse fra hovedvei vises i plan slik at mulighet for boligbygging i hele planområdet ivaretas.
Eksisterende veirett til sjøeiendommene, sist avklart i skjønnsrett i 1971 i forbindelse med omlegging av
veien, vises i ny plan.
Allmennhetens tilgang til strandsonen må ivaretas når utnyttelse av strandeiendommene planlegges og
vises i ny plan.
Nord i planområdet må det, i planen, vises «buffersone» med støydempende tiltak mot tungindustri.
Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det, i ny plan vises mulighet til å lede all trafikk fra planområdet
nordover, inn på planlagt vei til Husøyvegen. Kryss Møllevegen/FV47, kan da stenges.
Hvorfor fremme ny plan, begrunnelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener foreliggende planforslag har svakheter på noen punkt og klart
forskjellsbehandler grunneierne i området. Viser her til plan- og bygningslovens § 1-1 fjerde ledd, som sier:
«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.
Det vises også til likhetsprinsippet i forvaltningen. Dette er en ulovsfestet forvaltningsrettslig rettsregel
som stiller krav om forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige avgjørelsesmyndighet på en
måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne.
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KL 1, H 2) for Haglands forslag.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i
den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg, jf. plan- og
bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i

Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret, jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aage Steen Holm
17/895

Arkiv: PLANR 2103
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

21.01.2020

PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Kommunalsjef teknisk sitt forslag til 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.

SAKSFRAMSTILLING
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny turvei Sletten – Revur,
Veavågen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 15,6 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene turvei, friområder, idrettsanlegg og blågrønnstruktur.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
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 SolsteinRevurvegen-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.
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 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 hensynssoner – bevaring kulturmiljø i
plankartet, med tilhørende planbestemmelser.
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.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
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.

Tilgrensende 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).

Teknisk plan:
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. Det skal utarbeides en teknisk
plan for de delstrekningene av turveien som opparbeides, inklusiv lysplan.

Planens konsekvenser for 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.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
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.

Planens innhold i et folkehelseperspektiv:
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.

Økonomiske forhold:
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.

Saksbehandling:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens §. 12-8. Det ble varslet oppstart tre ganger (07.03.2017, 10.08.2017 og 09.11.2017),
på grunn av utvidelse av planområdet.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til oppstart av planarbeidet:
Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....21.03.17 og 06.09.17
2. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............05.04.17, 14.09.17 og 01.12.17 *
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................16.03.17, 28.09.17 og 30.11.17
4. Statens vegvesen, region Vest ..........................................22.09.17
5. Haugaland Kraft ................................................................14.09.17
*Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, har gitt flere merknader underveis i avklaringen om
kulturminner. Se sammendrag av merknadene nederst i saksfremlegget
Merknader:
1. Bjørn Oddvar Madsen (grunneier)...................................14.08.17
De innkomne uttalelser og merknader er vedlagt.

Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er et ledd i gjennomføringen av kommuneplanen for
Karmøy. Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det til nå i saksbehandlingen er avdekket forhold
som skulle tilsi at planen ikke bør godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn i den
foreliggende form.

På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk derfor anbefale at hovedutvalg
teknisk og miljø ved 1.gangsbehandling vedtar at det foreliggende forslag til reguleringsplan
legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunalsjef teknisk i Karmøy, 19.12.2019

Eiliv Staalesen
sign.

Oversikt over vedlegg:
- Planbestemmelser
- Oversiktskart
- Plankart
- Gjeldende reguleringsplan(er)
- Gjeldende kommuneplan
- Planbeskrivelse, med
o ROS-analyse
o Arkeologisk registrering, rapport 9/2019, Rogaland fylkeskommune
o Kartlegging av fremmede arter, rapport, Karmøy kommune
o Illustrasjon over mulig turvei-profil
o Uttalelser og merknader
- Illustrasjon: Planforslag med ortofoto (og gjeldende reguleringsplaner delvis synlig over
ortofoto). Planområdet er oppdelt i 6 ark fra sør mot nord

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.

Fylkesmannen i Rogaland (16.03.2017, 28.09.2017, 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 er endret må det
gjennomføres en ny befaring for å vurdere omfanget av påkrevde registreringer.
03.10.2017.
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.
01.12.2017:
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

26.06.2018:

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.

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:
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.

Planbestemmelser
2103 TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

17/895
PLANR 2103
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTENREVUR, VEAVÅGEN

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) Bevaring kulturmiljø – Bevaring kulturmiljø (H_570)
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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 greinsaks, og deretter smøres med glyfosat
på snittflaten. 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

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.

§6

Eksisterende beitegjerder som er i bruk og som må flyttes, skal erstattes av
tiltakshaver og gjenoppbygges i eiendomsgrensen mot berørte grunneiers eiendom.

§7

Alle offentlige formål skal overskjøtes kommunen.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

§8

a. Idrettsanlegg (ID1)
Området grenser til plan 2067. Her gjelder samme planbestemmelser som for
idrettshallen, i dag regulert gjennom plan 2067.

Planbestemmelser – plan 2103 – Turvei Sletten-Revur, Veavågen

2

3.2 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

§9

§ 10

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.

§ 11

Når T1 anlegges, skal det etableres en frisiktsone på 8x10 m mot T2 og mot
tilgrensende kjørevei i vest, jf. § 5.

§ 12

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.

§ 13

Det kan monteres bommer langs T1, T2 og T3 for å hindre motorisert ferdsel på
turveiene. Bommene skal være universelt utformet.

§ 14

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.

§ 15

Overvannshåndteringen bør utformes slik at overvannet slippes hyppig under
veien i kryssende veiter. Plassering av veiter skal fremgå av teknisk plan.

§16

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».

§ 17

c. Friområde (FRI1-10)
Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon tilrettelagt for allmennheten.
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§ 18

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.

§ 19

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:
- 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)
§ 20

Område for høyspentledning i luft. Tiltak innenfor hensynssonen må forholde seg
til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (2006) eller til enhver tid gjeldende
forskrift.
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b. Bevaring kulturmiljø - automatisk freda kulturminner (H570_1 og H570_2)
§ 21

For begge hensynssonene gjelder:
-

Innenfor hensynsonene er det ikke tillatt å utføre gravetiltak

-

Tildekking er kun tillatt i regulert turveitrasé. Turveien legges på duk og grus
innenfor hensynsonen. Infrastruktur slik som strøm til lysmaster må legges over
eksisterende markoverflate

-

Det gjøres ikke inngrep i markoverflaten innenfor kulturminnelokaliteten, slik
som graving av dreneringsgrøfter e.l. Det tas nødvendige avbøtende hensyn
under anleggsperioden slik at kulturminnet ikke utilsiktet skades under
arbeidet:
o

-

Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved et
kulturminne som ikke må skades

Mindre endringer/avvik klareres med Rogaland fylkeskommune. Større
endringer, som berører kulturminner, krever søknad til Rogaland
fylkeskommune

6. Rekkefølgebestemmelser
§ 22

Det skal alltid bygges lys langs turvei på den strekningen der turvei opparbeides.
Det skal i den forbindelse utarbeides en lysplan for delstrekningen.

§ 23

Alle sprikemispler innenfor et område omfattet av en teknisk plan, skal i forkant
eller under byggefasen kuttes ned med greinsaks, og deretter smøres med glyfosat
på snittflaten, jf. § 2. 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
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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 FV47 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).
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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.

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.
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.

5.8.

Sosial infrastruktur
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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 steinalderboplass/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 H570_1 og H570_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
grøften blir benyttet. Dersom det likevel skulle være behov for å gjøre ytterligere tiltak,
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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, vil
kommunen i forbindelse med reguleringsplanforslaget – som et ledd i å sende
planforslaget ut på offentlig ettersyn – be om dispensasjon fra kulturminneloven fra
Rogaland fylkeskommune, for de tiltak som planen omfatter. Forslag til bestemmelser gir
tillatelse til å anlegge turvei over kulturinnene, uten at det graves i grunnen.
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.
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.
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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 to elementer som gir grunnlag for avbøtende tiltak.
1) 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 dispenasjon gitt av
Rogaland fylkeskommune.
Avbøtende tiltak:
Ingen. Kommunen velger å bygge ny turvei der eksisterende sti går, og avventer
høringssvar/dispenasasjon fra kulturminneloven fra Rogaland fylkeskommune.
2) 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 (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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7. Vedlegg


ROS-analyse



Arkeologisk registrering Turvei Sletten - Revur – Veavågen, Rogaland
fylkeskommune, rapport 9/2018



Rapport: 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 over mulig turvei-profil (turvei, sidegrøfter, hvilelommer), ulike alterantiver



Uttalelser til varsler om oppstart:
o Fylkesmannen i Rogaland
o Rogaland fylkeskommune


Regionalplanavdelingen



Kulturavdelingen

o Statens vegvesen
o Haugaland Kraft Nett AS
o Bjørn Oddvar Madsen
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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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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.

v

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.

10

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
.................................................................

21

Litteraturliste
Ballin, T.B. 1996. Klassifikationssystem for stenartefakter. Varia 36. Universitetets Oldsaksamling,
Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk, Universitetet i Oslo v/Myntkabinettets og
Oldsaksamlingens forskningsutvalg. Oslo.
Bergsvik, K. A. 2002: Arkeologiske undersøkelser ved Skatestraumen – Bind I. Arkeologiske
avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen bind 7. Universitet i Bergen, Bergen.
Jacobsen, H & Follum, J-R. 2008. Kulturminner I Norge. Spor etter mennesker gjennom 10 000 år.
Tun Forlag.
Prøsch-Danielsen, L. 2006. Sea-level studies along the coast of southwestern Norway: With emphasis
on three short-lived Holocene marine events. AmS-skrifter nr. 20. Arkeologisk museum i Stavanger.
Stavanger

22

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.
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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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teknisk etat

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

teknisk etat

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

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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/96

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

21.01.2020

EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 21.01.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ 21.01.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 9/20
Behandling:
1. Storesund (Ap) stilte spørsmål vedrørende bygging av nytt sykehjem i Skudeneshavn.
Leder opplyste at det i formannskapets møte den 27.01. vil bli gitt orientering vedrørende
status for sykehjemmet.
2. Hult (AP) viste til utlagt notat vedrørende Kopervik parkeringshus (spørsmål stilt i forrige
møte) og etterlyste prisoverslag på kostnadene. (Notatet vedlegges protokollen).
Han etterspurte videre opplysninger om parkeringsfondet.
Kommunalsjefen svarte at nærmere redegjørelse for begge spørsmål kommer i neste møte
(mars).

3. Krog (MDG) viste til at han syns det er ugreit at medlemmer deler ut bilder/dokumenter over
bordet ved behandlingen av en sak. Har dette relevans for saken ber han dette sendes de
øvrige medlemmene i forkant, slik at alle får anledning til å vurdere dette på en god måte.

Vedtak:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eiliv Staalesen
20/154

Arkiv: 034
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg administrasjon
Kommunestyret

21.01.2020
22.01.2020
10.02.2020

OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB

Rådmannens forslag til vedtak:
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.

SAKSFRAMSTILLING
OMORGANISERING TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEFS STAB
Bakgrunn
Kommunalsjef teknisk har høsten 2019 igangsatt arbeid for å vurdere hvordan teknisk etat med
sektorer, virksomheter, stab og støttefunksjonen bør organiseres, slik at de samlede ressurser
etaten har, utnyttes best mulig. I tilknytning til dette har en også vurdert om
dagens organisering, bemanning og ansvarsfordeling, i tilstrekkelig grad ivaretar etatens behov i
dag og i fremtiden. Tilsvarende har en vurdert om de enkelte ansvarsområder bør styrkes eller at
ansvarsfordelingen blir klarere.
Denne saken «Omorganisering av kommunalsjefs stab» omhandler «kun» organiseringen av stab
og støttefunksjoner i teknisk etat. Det vil senere i 2020 bli fremmet egen sak for omorganisering
av de øvrige sektorer/virksomheter i teknisk.
I arbeidsprosessen har en først definert hvilke stillingskategorier/arbeidsområder som defineres
som stabsfunksjoner. Deretter har en vurdert hvordan disse mest hensiktsmessig
disponeres gjennom plassering enten i linjen eller i stab. Til slutt har en vurdert hvilke
ansvarsområder som bør styrkes slik at en blir mindre sårbare, herunder at etaten sikres nok
ressurser til gjennomføring av en økt digitalisering, noe som vurderes som viktig for å oppnå en
langvarig effektivisering av arbeidsprosessene.
Dagens organisering av Kommunalsjefs stab
Kommunalsjefs stab består i dag av 6 ansatte, hvor kommunalsjef har lederansvaret.
Staben gir støtte til sektorene/virksomhetene/ledere i etaten.






It – 1 stilling
Miljø – 1 stilling
Personal – 2,4 stilling
Økonomi – 1 stilling

Teknisk etat har i tillegg ca. 8 stillinger som gir stabs og støttefunksjoner ute i sektorene:




Juridisk – 2 stillinger i sektor eiendom. Juriststillingene på eiendomsskatt og forvaltning
vurderes ikke som stabsfunksjoner.
Økonomi – 1 til 2 stillinger i sektor VAR og 1 til 2 i sektor Eiendom
HMS/KS/Personal – ca. 1 stillinger i sektor VAR og – ca. 1 i sektor Eiendom

Involvering:
Endringsprosessen har tatt utgangspunkt i «Veileder for omstillingsprosesser i Karmøy
kommune av 17.9.2014» (vedlagt).
I drøftingsmøter 28.08.2019 og 17.09.2019 ble det avtalt framdriftsplan for endringsprosess og
etablert arbeidsgruppe med representanter fra ansatte og tillitsvalgte. I oppstart for
arbeidsgruppen 27.09.2019 ble det avtalt å etablere 3 «under-arbeidsgrupper» hvor 3 konkrete
oppgaver skulle utredes, derav vurdere Stab/Støtte-funksjoner i teknisk. Det ble utarbeidet
«Mandat for arbeidsgrupper»(vedlagt) for de ulike arbeidsgruppene.
Overordnet arbeidsgruppe bestod av 5 tillitsvalgte og 5 ansatte i tillegg til kommunalsjef teknisk.
Hver under-arbeidsgruppe bestod av 6 til 10 deltagere hvorav 1-2 tillitsvalgte. Fasilitator fra
Stretch Leadership AS har bistått med gjennomføringen av arbeidsgruppemøtene, infomøte og
samlinger. Stretch Leadership AS har rammeavtale med Karmøy kommune på konsulentbistand i
organisasjonsutvikling.

Det er sendt ut infoskriv om endringsprosess og holdt infomøte for hele etaten. Det er
gjennomført sektorvise samlinger med påfølgende gruppearbeider. De ansatte har vært
oppfordret til å komme med innspill i endringsprosessen. Det har kommet mange gode innspill
til organisering men også innspill til forbedringer av arbeidsprosesser generelt i etaten.

Arbeidsgruppene har bygget sine anbefalinger på mottatte innspill og gruppearbeider fra
sektorsamlingene. Arbeidsgruppene har gjennomført flere halvdags arbeidsmøter. Det er i
arbeidsgrupper og overordnet arbeidsgruppe utarbeidet anbefalinger til organisering.
Rådmannen og Rådmannens ledergruppe har i all hovedsak utarbeidet denne sak om
organisering av Teknisk stab på mottatte forslag/anbefaling fra arbeidsgrupper.
Det har vært stor fokus på prosessen med å involvere medarbeidere og tillitsvalgte i forhold til
roller og arbeidsoppgaver gjøres på en slik måte at de ansatte og tillitsvalgte får en reell
påvirkning på resultatet. Det samme vil gjelde lokalisering av kontorarbeidsplasser.

Forslag til ny organisering av Kommunalsjefs stab








2 stillinger personal
1 stilling økonomi
3 stillinger juridisk
1 stilling HMS
1 stilling miljø
2 stillinger IT-digitalisering

(2,4 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(2,0 i Eiendom i dag + Ny 1,0 vedtatt i budsjett 2020)
(1,0 i Eiendom i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)

Personal
Det anbefales fortsatt samlet støttefunksjon på personal i teknisk stab som i dag.
Dette for å gi overlapp ved fravær, da det er stadig behov for akutt støtte/hjelp i
personalsaker, avlønning etc.
Nye foreslåtte HMS-rådgiver og Digitaliseringsrådgiver i drift vil avhjelpe Personal på
HMS og KS arbeider i drift. Det er foreslått en reduksjon på 0,4 stilling.

Økonomi

Det anbefales at dagens ordning beholdes med en sentral økonomirådgiver i stab.
Økonomi er et lederansvar og digitale verktøy som bla. Framsikt gjør at det ikke er
nødvendig å samle økonomimedarbeidere for å ivareta “haste”-oppgaver ved bla.
fravær.
Det er kommet sterke innspill fra sektorene VAR og Eiendom om å få beholde resursene i
sektorene, da de er sterkt involvert i fagmiljøene på drift og prosjekt.

IT-støtte/digitalisering
Det anbefales at IT-rådgiver fortsatt er lokalisert i staben med nærhet til fagmiljøet. ITrådgiver gir i dag støtte til administrative fagsystemer i teknisk etat.
Det anbefales ny rådgiver i stab med ansvar for digitalisering.
Denne rådgiver i teknisk skal være pådriver for å få nye digitale arbeidsverktøy og
fagsystemer ute i drift og utvikling av felles digitale tjenester på tvers av virksomhetene.
Rådgiveren vil koordinere digitaliseringsarbeidet oppimot sentral IKT-tjenester i
kommunen.
Det er viktig at alle sektorer samkjøres når nye digitale fagverktøy/styringssystem
anskaffes og inkorporeres i drift. Dette arbeidet kan med fordel også samkjøres med andre
kommuner. Digitale verktøy i drift vil de neste årene kunne gi høyere kvalitet på tjenester,
sikre gode leveranser og gi store besparelser.

Juridisk
Det anbefales at juristene i eiendom blir lokalisert i felles teknisk stab for å kunne gi mer
balansert støtte til alle sektorer, eventuell ny utviklingsenhet og kommunalsjef teknisk.
Det anbefales at det blir tilført ny resurs som vedtatt i budsjettet for 2020.
Arbeidsoppgaver juridisk
Juridisk dekker i dag teknisk etats behov for juridisk bistand, dog merk grensesettingen
mot de oppgaver som hører inn under kommuneadvokaten, herunder arbeidet til
juristene i forvaltningsavdelingen. Arbeidet er bredt sammensatt av oppgaver, alt fra
skriving av politiske saker, generell rådgivning, behandling av
tvistespørsmål, grunnerverv, forhandlinger om kjøp og salg av fast eiendom
m.m. Hoveddelen av arbeidet relateres til eiendomsavdelingen og VAR Juristene arbeider
også med ulike problemstillinger knyttet til reglene om offentlige anskaffelser, dette
knyttet dels til tvistesaker, og dels til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og evaluering
av tilbud m.m. Dette arbeidet ligger tett opp til innkjøpsavdelingens ansvarsområde, og
juristene i teknisk gir juridisk bistand også til innkjøpsavdeling.

Miljø
Det anbefales at dagens ordning beholdes med en sentral miljørådgiver i stab.
Det anbefales at miljørådgiver tar del i et mer overordnet planarbeider og kan bidra til at
utviklingen av kommunen får et mer helhetlig klima- og miljøperspektiv.
Ny kommuneplan må får mer energi- og klimaavtrykk i hht FNs bærekraftsmål.

Dette arbeidet må ikke gå på bekostning av det lovpålagte
arbeidet mhp. forurensingsloven. Ved at juristene nå organiseres i staben, vil dette også
være med å styrke det lovpålagte ansvaret mhp forurensingsloven.
Miljørådgivers arbeidsområder
Arbeidsoppgaver er i dag hovedfokus på forurensningsloven, «klima» og diverse
miljøsaker, i samarbeid med ulike personer i kommunen og eksterne.
Det å følge opp forurensningsloven er lovpålagt.
HMS
Det anbefales rådgiver i teknisk stab som får helhetlig systemansvar for HMS-arbeidet i
etaten. Dette for å gi alle sektorer støtte. Det er i dag svært ulikt nivå på HMS arbeidet i
teknisk. Sektorene Eiendom og VAR har noe støtte på dette arbeidet.

Konsekvenser knyttet til økonomi og antall hjemler.
Stillingshjemler og lønnsutgifter for denne organisasjonsendring løses innenfor budsjettrammene
til teknisk etat.




0.4 stillinger personal overflyttes
1 stilling økonomi
3 stillinger juridisk





1 stilling HMS
1 stilling miljø
2 stillinger IT-digitalisering

(2,4 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(2,0 i Eiendom i dag + 1,0 Teknisk stab
vedtatt i budsjett 2020)

(- 0.4)

(+1.0)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
Totalt:

(+1,0)
(+1.6)

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.
Endringer i gjøres ved at en ledig stillingshjemmel Eiendom som driftsoperatør forvaltning, drift
og vedlikehold av skolebygg frigjøres. Eiendom drift vil tilsvarende få økt støtte og
effektivisering HMS og IT-digitalisering med denne omorganisering. Drift av skolebygg vil også
effektiviseres som følge av samlokalisering og nybygg, blant annet ny Stangeland barneskole.

Konsekvenser for de ansatte
Forslaget om ny Teknisk stab som nå legges frem for behandling er fremlagt for de tillitsvalgte.
De tillitsvalgte har vært med i utarbeidelsen og støttet den foreslåtte endring. Tilbakemeldingene
fra ansatte i Teknisk stab er også positive.
Forslaget og de økonomiske aspekter er gjennomgått i de ulike ledergupper i sektorene i teknisk.
I hovedsak vil de fleste i stab jobbe med de arbeidsoppgavene de har i dag, men det vil bli noen
endringer. Det vil være en prosess med de ansatte for å se på om det vil være hensiktsmessig å
omfordele noen av oppgavene, slik at oppgavene henger bedre sammen med plasseringen i
organisasjonskartet. Det kan dermed bli at noen av oppgavene blir omfordelt, slik at det blir mest

mulig effektiv organisering. Nye stillinger vil lyses ut eksternt og/eller internt i henhold til avtale
med de tillitsvalgte.

Overordnede risikoforhold
Den største risikoen med en omorganisering er at noen av de ansatte slutter som resultat av
endringen. Dette er en risiko som alltid vil være til stede i en omorganisasjon. Det at
ressurspersoner slutter vil kunne sette organisasjonen tilbake, der hvor enkeltansatte alene har
hatt ansvar for arbeidsoppgaver. Omorganiseringen av staben og endringene for de involverte er
begrenset. Risikoene for negative konsekvenser er dermed liten.
Det er et mål at en sterkere stab vil gi teknisk etat bedre støtte og koordinering av utviklingen i
etaten/sektorene/virksomhetene. Et sterkere/større fagmiljø i staben vil på sikt bidra til bedre
faglig og arbeidsmiljø og gjøre teknisk etat mindre sårbar for endringer i etaten.
Rådmannens konklusjon:
En ny organisering av Teknisk stab som her er foreslått vil gi teknisk en samlet sterkere
stab/støttefunksjon som vil tydeligere roller og ansvar. Dette vil gi bedre kvaliteten på arbeidet
og gi en mer effektiv drift.
Delegasjonsreglementet gir hovedutvalg administrasjon myndighet til å behandle og vedta
organisasjonsplaner innenfor godkjente budsjettrammer etter forutgående behandling i
hovedutvalgene. Hovedutvalget har da myndighet til å godkjenne punkt 1 i forslag til vedtak.
Myndighet til å godkjenne endringer i rammen for tjenesteområder som er beskrevet i punkt 2 er
det kommunestyret som har. Saken legges derfor fram for kommunestyret.
Rådmannen i Karmøy 15.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

vedlegg:
«Veileder for omstillingsprosesser i Karmøy kommune, 17.9.2014»
«Mandat for arbeidsgrupper»

SAKSPROTOKOLL - OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 10/20
Behandling:
Behandlet før sak 9/20
Innstillingen 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.

